Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 23 maart 2017

Opening buurthuis Den Hopstaak - 4 april 2017
Opening buurthuis Den Hopstaak op dinsdag 4 april 2017 om 14.00 uur Zorgcampus De Oase :
14.00 uur: toespraak OCMW-voorzitter en schepen van welzijn Patrick De Smedt
14.10 uur: een korte voorstelling van de dienstverlening buurtzorg
14.20 uur: optreden Ivo ‘Nonkel Jef’ Pauwels en zangeres Diana More
Opening wasserij van het woonzorgcentrum De Oase - 13 april 2017
De opening van de wasserij van het woonzorgcentrum De Oase op 13 april 2017.
Dag van de medewerker - 20 april 2017
Het gemeente- en OCMW-bestuur bieden een ontbijtbuffet en een glaasje bubbels aan op donderdag
20 april tussen
7.30u en 10.30u in de cafetaria van het Woonzorgcentrum De Oase.
Erfgoeddag zorg - 23 april 2017
Erfgoeddag zorg op 23 april 2017 :
- 't Opwijks Gemeentearchief en zorgcampus OCMW.
- 'Opwijkse zorginitiatieven. We zijn blijkbaar in goede handen.
- Een stapje in de wereld van dementie.
Vergaderkalender april 2017
- Donderdag 4 april 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8u - Sociaal huis
- Donderdag 20 april 2017 - Vast Bureau - 18u30 - De Hopbel (GAC II)
- Donderdag 27 april 2017 - OCMW-raad - 20u - Zaal Satijn (WZC)
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring
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De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 201631011 voor € 5.635,43 van Häfele
creditnota 201631015 voor € -511,87 van Häfele
factuurnr. 201635758 voor € 78,05 van Häfele
factuurnr. 201635759 voor € 307,61 van Häfele
factuurnr. 201633676 voor € 134,89 van Häfele
factuurnr. 2230 voor € 7.523,90 van Verbist Metaalconstructie
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring

De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 11019634 voor € 2.662,00 van Miele
factuurnr. 11019635 voor € 21.792,44 van Miele
factuurnr. 11019636 voor € 2.349,47 van Miele
factuurnr. 11019637 voor € 8.445,99 van Miele
factuurnr. 11019638 voor € 62,07 van Miele
factuurnr. 1217GSF0002961 voor € 707,25 van all-in tank service
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Bestemde gelden investeringen - Serviceflats Den
Eikendreef en De Vlindertuin - Goedkeuring

De opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop van onroerende goederen worden principieel bestemd
voor de aankoop van onroerende goederen.
Deze opbrengsten kunnen bestemd worden voor de betaling van de eindeopstalvergoeding van de
serviceflats 'Den Eikendreef' en 'De Vlindertuin' .
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de bestemming van de opbrengst van de
verkoop van de onroerende goederen in 2016 vast te leggen.
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Oninvorderbaar stellen - Openstaande vorderingen Goedkeuring

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een aantal openstaande
vorderingen oninvorderbaar te stellen.

Aankoop en contractbeheer
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Aankoop en contractbeheer
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Woonzorgcentrum De Oase - Totale herinrichting van drie
badkamers en doucheruimtes - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de herinrichting van de badkamers/doucheruimtes in het woonzorgcentrum 'De
Oase'.
Op elke afdeling is er een badkamer en een doucheruimte. Elke badkamer beschikt over een
aangepast hoog-laagbad. De voorbije jaren werden er reeds veel herstellingen uitgevoerd aan deze
baden zodat een vernieuwing van de baden zich opdringt.Aangezien ook de doucheruimtes op de
afdelingen steeds meer gebruikt worden, is een totale herinrichting van de badkamers en
doucheruimtes aangewezen. Er wordt hierbij, naast de vernieuwing van de baden, gedacht aan de
installatie van aankleedtafels, de plaatsing van een plafondlift, de aankoop van functionele
douchestoelen en de plaatsing van een bedpanspoeler.
De geraamde kostprijs voor dit project bedraagt 102.850,00 € inclusief BTW en is voorzien onder
budgetcode ACT-164/0953-01/23500000.
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Serviceflats Den Eikendreef - Plaatsen van
compartimentering in de gangen - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de compartimentering in de gangen van de serviceflats 'Den Eikendreef'.
Om te voldoen aan het Besluit van de Vlaamse regering van 15 maart 1989 met betrekking tot de
specifieke veiligheidsaspecten waaraan serviceflatgebouwen moeten voldoen om erkend te kunnen
worden en het Koninklijk Besluit van 7 juni 1994 waarin de basisnormen voor preventie van brand
vastgesteld zijn, moet het trappenhuis van de serviceflats "Den Eikendreef" omsloten worden, moet
een compartimentering in de gangen van "Den Eikendreef" gebeuren.
De kostprijs voor dit project wordt op 15.000,00 € inclusief BTW geraamd. De nodige budgetten zijn
voorzien onder budgetcode ACT-186/0952-01/22910000.
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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

Raad van maatschappelijk welzijn - zitting van donderdag 23 maart 2017

3/3

