Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 23 februari 2017

Welzijnskoepel West-Brabant - notulen Raad van Beheer van 30 januari 2017
De notulen van de Raad van Beheer van 30 januari 2017 van de Welzijnskoepel West-Brabant.
Vergaderkalender maart 2017
- Donderdag 2 maart 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8u - Sociaal huis
- Maandag 20 maart 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19u - Sociaal huis- Donderdag 16 maart 2017 - Vast Bureau - 18u30 - De Hopbel (GAC II)
- Donderdag 23 maart 2017 - OCMW-raad - 20u - Zaal Satijn (WZC)

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
2
2017_RMW_0002
1

Serviceflats De Vlindertuin - Leveren en plaatsen
zonneschermen 6 serviceflats van "De Vlindertuin" Goedkeuring

Dit dossier heeft betrekking op het plaatsen van screens aan de buitengevel van de bovenste flats
(kant leveranciersweg) in serviceflats De Vlindertuin. In deze flats loopt in de zomer de temperatuur
immers op ondanks het feit dat er zonnewering is op de ramen. De bewoners kunnen hierdoor niet op
het terras zitten en ook de temperatuur binnen stijgt. De flats op het gelijkvloers en eerste verdieping
hebben dit probleem minder aangezien het terras van de bovenliggende flat wat bijkomende
beschutting tegen de zon biedt. In totaal gaat het om 6 flats.
De totale kostprijsraming voor dit dossier bedraagt 12.000 € (inclusief BTW). Dit bedrag is voorzien in
het budget onder de code Act-199/0952-02/22910000.

Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
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Financiële tussenkomst gezinszorg - Principebeslissing
toelage - besluit - Goedkeuring

Vanaf 5 april 1977 betaalt de gemeente een toelage aan diensten die ervoor zorgen dat een
zorgbehoevende persoon langer in zijn/ haar eigen woning kan blijven. Deze beslissing werd
genomen omdat er slechts een beperkt aantal diensten actief waren binnen de gemeente Opwijk. Op
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deze manier werd de dientverlening verzekerd. Deze situatie is achterhaald, er zijn voldoende
diensten actief binnen de gemeente. Het is dan ook zinvoller een individuele tussenkomst te geven
aan gebruikers die het financieel moeilijk hebben.
Op advies van de welzijnsraad werd er door de afdeling sociale zaken een principebeslissing
opgemaakt voor het toekennen van een individuele tussenkomst.
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Schuldbemiddeling - Jaarverslag 2016 - Kennisneming

Om de erkenning van de dienst schuldbemiddeling te behouden, dient er jaarlijks een verslag
opgemaakt te worden over de werking van de dienst schuldbemiddeling. Dit verslag dient door de
Raad goedgekeurd te worden.

Interne zaken
Secretariaat
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Haviland - Aanduiding vertegenwoordiger - Goedkeuring

Mevrouw Martine Moijson, ontslagnemend raadslid, was afgevaardigde van het OCMW Opwijk bij de
intercommunale Haviland.
Er dient dus een nieuw raadslid te worden aangesteld als afgevaardigde voor het OCMW Opwijk bij de
intercommunale Haviland.
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Haviland - Buitengewone algemene vergadering Statutenwijziging - Agenda - Bepalen mandaten Goedkeuring

Het dossier betreft de buitengewone algemene vergadering van Intercommunale Haviland op 26 april
2017.
Intercommunale Haviland nodigt het OCMW Opwijk uit voor de buitengewone algemene vergadering /
statutenwijziging op woensdag 26 april 2017 om 18.00 uur in de vergaderzaal van Haviland Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik
Zij delen ons de voorgestelde agenda van deze vergadering mee en vragen de OCMW-raad de
voorgelegde nieuwe statuten goed te keuren alsook de overige agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering. De aangestelde mandatarissen Harry De Visscher en Linda Verbesselt dienen
gemandateerd te worden om deze voorgelegde agendapunten en de statutenwijziging goed te keuren
op de voormelde vergadering.
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Informaticacommissie - Samenstelling - Kennisneming

De samenstelling van de informaticacommissie werd op 27 september 2016 goedgekeurd door de
gemeenteraad. Eén van de aangeduide leden was mevrouw Martine Moijson, OCMW-raadslid.
Aangezien mevrouw Moijson, voormeld, ontslag nam als OCMW-raadslid dient in haar vervanging te
worden voorzien in deze commissie. Mevrouw Linda Verbesselt, tevens OCMW-raadslid, wordt
voorgesteld als opvolgend lid.
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Organisatie-ontwikkeling
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Uniek verslag - Rollenbeheer digitaal
rapporteringsplatform - Goedkeuring

Met de toepassing Uniek Verslag kan een OCMW online verslag uitbrengen over de toelagen die zij in
het afgelopen jaar heeft verstrekt. Het verslag is bestemd voor de POD Maatschappelijke Integratie.
Ten gevolge van de overdracht van de externe veiligheidsconsulent naar Haviland met ingang van 1
januari 2017 en de aanstelling van de gemeentesecretaris als waarnemend OCMW-secretaris, dient de
lijst met rollen voor de verschillende personeelsleden in het kader van de opmaak van het uniek
verslag geüpdatet te worden.
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Huishoudelijk reglement en reglement interne werking Aanpassingen n.a.v. implementatie E-Besluit Goedkeuring

Op 2 maart 2017 zal het eerste digitale Bijzonder Comité Sociale Dienst via E-Besluit doorgaan. Om de
goede werking hiervan te garanderen, dient de termijn voor het indienen van agendapunten
aangepast te worden in het huishoudelijk reglement. De raad voor maatschappelijk welzijn wordt
gevraagd zijn goedkeuring te geven aan het aangepaste reglement.

Communicatie
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Klachten 2016 - Registratie en opvolging - Kennisneming

Het dossier handelt over de registratie en opvolging van de klachten in 2016 die voldoen aan de definitie
van het klachtenreglement.
Jaarlijks bezorgt de klachtencoördinator aan de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad een
rapport (met weglaten van de privacygegevens) over de behandelende klachten. In 2016 werden er 12
klachten geregistreerd en opgevolgd. De meest voorkomende klachten gingen over geluidsoverlast,
verkeersveiligheid en verkeerssignalisatie.
Aan de gemeenteraad en OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit overzicht.

Zorgcampus
Interne Werking Zorgcampus
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'Den Hopstaak' - Goedkeuring
Door de OCMW-raad in zitting van 1 december 2016 werd de opstart van de dienstverlening buurtzorg
goedgekeurd.
Een interne stuurgroep werd opgericht waarin het concept en de interne processen van deze nieuwe
dienstverlening werd uitgewerkt.
Dit concept en deze interne processen werden samengebundeld in een interne afsprakennota die het
kader vormt voor de concrete uitwerking en uitvoering van de dienstverlening buurtzorg. Deze interne
afsprakennota wordt dan ook ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad.

Personeelsdienst
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Personeelsdienst
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Rechtspositieregeling - Wijziging inzake zorgkrediet,
onbetaald verlof, terbeschikkingstelling,... - Goedkeuring

Aan de OCMW raad wordt de goedkeuring gevraagd inzake de aanpassingen voor onbetaald verlof en
vlaams zorgkrediet.
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Aanduiding waarnemend OCMW secretaris - Vervangen
van OCMW secretaris in geval van afwezigheid of
verhindering huidige titularis - Goedkeuring

Aan de OCMW raad wordt de goedkeuring gevraagd om een vervanger aan te duiden voor de OCMW
secretaris bij afwezigheid en verhindering.

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
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