Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 26 januari 2017

Welzijnskoepel West-Brabant - Jaarverslag 2016 veiligheidsconsulent - kennisname.
Het jaarverslag 2016 van de Welzijnskoepel West-Brabant, opgemaakt door de heer Filip Haesen,
veiligheidsconsulent bij de Welzijnskoepel West-Brabant.
Welzijnskoepel West-Brabant - notulen algemene vergadering van 23 december 2016
De notulen van de algemene vergadering van 23 december 2016 van de Welzijnskoepel WestBrabant.
Welzijnskoepel West-Brabant - Lidmaatschap
Volgens de statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant, wordt het lidmaatschap beëindigd op 31
december van het jaar volgend op het jaar waarin de opzeg gedaan werd voor 30 juni. Het OCMW
van Opwijk heeft het lidmaatschap bij de WZK opgezegd voor 30 juni van 2016, dus wordt het
lidmaatschap beëindigd vanaf 31 december 2017.
De contracten van de dienstverlening, namelijk de juridische dienst, dienst schuldbemiddeling en de
dienst van de veiligheidsconsulent werden reeds beëindigd per 31 december 2016.
Dit betekent in concreto dat er wel nog een bijdrage moet betaald worden aan de WZK voor 2017
voor de administratieve kosten en overheadkosten van gebouw. De bijdrage voor 2017 bedraagt €
7.003,79.
Intercommunale Haviland - notulen van de buitengewone algemene vergadering woensdag 14
december 2016 - kennisname.
De notulen van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland van
woensdag 14 december 2016.
Vergaderkalender februari 2017
- Donderdag 2 februari 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8u - Sociaal huis
- Maandag 20 februari 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19u - Sociaal huis- Donderdag 16 februari 2017 - Vast Bureau - 18u30 - De Hopbel (GAC II)
- Donderdag 23 februari 2017 - OCMW-raad - 20u - Zaal Satijn (WZC)
OPENBARE ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
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facturen - Goedkeuring

Een overzicht van de investeringsfacturen.

Interne zaken
Secretariaat
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OCMW-Raad - Ontslag raadslid - opvolgend raadslid Kennisneming

Mevrouw Martine Moijson, OCWM-raadslid, bood haar ontslag aan als raadslid. De heer Harry De
Visscher zal worden aangesteld als effectief raadslid van de OCMW-raad door de gemeenteraad van
24 januari 2017.
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OCMW-Raad - Vaststelling rangorde van de raadsleden
na installatie van het opvolgend lid - Kennisneming

Mevrouw Martine Moijson, OCWM-raadslid, bood haar ontslag aan als raadslid. De heer Harry De
Visscher werd aangesteld als effectief raadslid van de OCMW-raad door de gemeenteraad van 24
januari 2017. Er dient dus een nieuwe rangorde van de raadsleden worden vastgesteld.

ICT
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ICT-, zaak- en reservatiesysteem - Gunning perceel 2 :
Zaaksysteem - Bekrachtiging

In december 2015 werd een overheidsopdracht uitgeschreven voor een ICT-, Zaak- en
Reserveringssysteem waarbij het gemeentebestuur Opwijk werd benoemd tot aanbestedende
overheid, ook voor het OCMW.
Er werd overgegaan tot de gunning van perceel 1 (ICT-systeem) en er werd beslist tot niet-gunning
van perceel 3 (Reserveringssysteem).
Voor perceel 2 werd beslist een aantal bijkomende tests uit te voeren teneinde de autonomie, het
gebruiksgemak en de snelheid van configuratie op een degelijke manier te testen. Deze tests werden
uitgevoerd door de ICT projectleider, de ICT-deskundige en de deskundige organisatiebeheersing. Zij
bevestigden de scores die werden vastgelegd op basis van de gunningscriteria.

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Woonzorgcentrum De Oase - Hernieuwing van de sturing
van de stookinstallatie van het woonzorgcentrum De
Oase te Opwijk - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de hernieuwing van de sturing van de stookinstallatie van het woonzorgcentrum
'De Oase'.
De regelaar van de sturing is stuk; de installatie werd op 'handbediend' gezet om de verwarming in
het woonzorgcentrum verder te verzekeren. Deze stand verbruikt veel meer energie dan met een
regelaar - een herstelling is dan ook dringend nodig. Verder is het zo dat er reeds andere problemen
waren met het sturingssysteem waardoor voorgesteld wordt om deze volledig te vernieuwen.
De raming voor deze vernieuwing bedraagt 32.000 € + 6.720,00 € BTW = 38.720 € inclusief BTW
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15.000 € is reeds voorzien in het budget, met een budgetwijziging zal dit budget moeten verhoogd
worden met 24.000 € voor deze vernieuwing.

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting

8

2017_RMW_0000
9

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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