Raad van maatschappelijk welzijn
Dagorde voor de pers

Zitting van 26 oktober 2017

Activiteiten 't Kapstokske oktober
- zaterdag 28 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur : bezoek Sint en Zwarte Piet in 't Kapstokske
Activiteiten Welzijn november
- 23 november om 19.30 uur : Theaterstuk 'ik ben iemand, niemand' in De Schuur in kader van de
strijd tegen armoede (€ 3,00 pp)
Vergaderkalender november 2017
- Maandag 6 november 2017- Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19:00 uur Sociaal Huis
- Maandag 20 november 2017- Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19:00 uur Sociaal Huis
- Donderdag 16 november 2017 - Vast Bureau - 18:30 uur - De Hopbel (GAC II)
- Donderdag 23 november 2017 - OCMW-raad - 20:00 uur - zaal Satijn (wzc)
OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting

Interne zaken
Secretariaat
2
2017_RMW_0012
2

Auditrapport organisatie-audit bij gemeente en OCMW Resultaten opvolging aanbevelingen - Kennisneming

De ocmw-raad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport met de resultaten opvolging
aanbevelingen bij de gemeente en het OCMW Opwijk.

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Woonzorgcentrum De Oase - De levering van medicatie
en bijzondere voeding ten behoeve van de residenten van
het woonzorgcentrum 'De Oase' voor der periode van 1
februari 2018 tot en met 31 januari 2021 - Goedkeuring

Dit dossier gaat over de aankoop van medicatie en bijzondere voeding ten behoeve van de residenten
van het woonzorgcentrum 'De Oase'. De huidige opdracht eindigt op 31 januari 2018. Een nieuwe
overheidsopdracht is nodig om de continuïteit van de leveringen te voorzien. Er is geopteerd om een
opdracht voor 3 jaar uit te schrijven.
De kostprijsraming voor deze jaar bedraagt € 222.600 incl. BTW.
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De nodige budgetten zijn voorzien onder budgetcode ACT-106/0953-01/60401000
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ICT - Toetreding tot 'Raamovereenkomst ICT Materiaal' Goedkeuring

Dit dossier gaat over de toetreding van de gemeente Opwijk tot de 'Raamovereenkomst ICT
Materiaal'. Deze overheidsopdracht werd gevoerd en gegund door VERA waarbij VERA optreedt als
opdrachtencentrale. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in zitting van 18 december 2012 de
samenwerkingsovereenkomst met Vera goed waardoor de gemeente kan toetreden tot deze
raamovereenkomst. De raamovereenkomst ICT Materiaal loopt gedurende 3 jaar met een mogelijke
verlenging van 1 jaar.
De geschatte kostprijsraming voor het OCMW Opwijk bedraagt € 41.555 inclusief BTW (over de
volledige duurtijd van de raamovereenkomst).

Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
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Aardgas - Minimale levering aardgas tijdens de
winterpriode 2017/2018 - Goedkeuring

OCMW's kunnen aan behoeftigen een financiële steun toekennen om opladingen te doen van aardgas
tijdens de winterperiode via de budgetmeter. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale
hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort.
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Gratis gemeentelijke huisvuilzakken - Principebeslissing
toekenning aan personen in schuldhulp - Goedkeuring

De raad word gevraagd om de principebeslissing voor het ter beschikking stellen van de gratis
gemeentelijke huisvuilzakken aan personen in schuldhulp goed te keuren.
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Asielbeleid - LOI - Principebeslissing beheer en
organisatie van de lokale opvang initiatieven (LOI's) Goedkeuring

De raad wordt gevraagd om de principebeslissing inzake het beheer en de organisatie van de lokale
opvang initiatieven goed te keuren.
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Schooltoelage - Principebeslissing toekenning Goedkeuring

De raad wordt gevraagd om de principebeslissing inzake toekenning van een schooltoelage goed te
keuren.
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Huurtoelage - Principebeslissing toekenning Goedkeuring

De Raad wordt gevraagd de principebeslissing inzake de huurtoelage goed te keuren.
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Sociale en culturele participatie - Principebeslissing
toekenning - Goedkeuring
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Aan de Raad wordt gevraagd de principebeslissing inzake sociale en culturele participatie goed te
keuren.
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Financiële hulpverlening - Principebeslissing vaststellen
referentiekader - Goedkeuring

De Raad wordt gevraagd de principebeslissing inzake referentiekader financiële hulpverlening goed te
keuren.
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Leefloon - Principebeslissing toekennen leefloon aan
studenten vanaf de leeftijd van 18 jaar - Goedkeuring

De Raad wordt gevraagd de principebeslissing inzake de toekenning van een leefloon aan studenten
vanaf de leeftijd van 18 jaar goed te keuren.
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Borgstelling - Maatschappelijke dienstverlening ten bate
van de residenten in het woonzorgcentrum " De Oase" 2018 - Goedkeuring

Aan de Raad wordt gevraagd het aanbieden van maatschappelijke dienstverlening voor residenten van
WZC 'De Oase' die niet over de nodige financiële middelen beschikken om de volledige dagprijs te
betalen of om bovenop de dagprijs over een minimum zakgeld te beschikken,of die niet voldoende
financiële middelen hebben om kosten voor verpleging, verzorging, mutualiteitsbijdragen,
geneesmiddelen, kleding, dokterhonoraria en ziekenhuiskosten te betalen, goed te keuren.
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Sociaal restaurant - Sociaal tarief maaltijd - Vaststellen
van de voorwaarden - Goedkeuring

De raad wordt gevraagd om de principebeslissing inzake het vaststellen van een sociaal tarief voor het
nuttigen van een maaltijd in het sociaal restaurant goed te keuren.
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Financiële tussenkomst gezinszorg - Principebeslissing
toelage - besluit - Goedkeuring

Sedert 5 april 1977 betaalt de gemeente een toelage aan diensten thuiszorg 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
deze manier werd de dienstverlening 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 inwoner zijn van de gemeente.
Op advies van de welzijnsraad werd er door de afdeling sociale zaken een principebeslissing
opgemaakt voor het toekennen van een individuele tussenkomst.

Zorgcampus
Interne Werking Zorgcampus
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7
gemeente & OCMW Opwijk - OPcura - Goedkeuring
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Door de OCMW-raad van 11 mei en 24 augustus 2017 en de gemeenteraad van 23 mei en 6
september 2017 werd de definitieve oprichting van een zorgvereniging door gemeente & OCMW
Opwijk goedgekeurd.
Naar aanleiding van deze oprichting werd er een voorstel van beheersovereenkomst opgesteld tussen
gemeente & OCMW en de zorgvereniging OPcura waarin een aantal (langetermijn)afspraken tussen
de partijen worden vastgelegd. Deze beheersovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
leden van de OCMW-raad.

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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