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OVERZICHTSLIJST IN HET KADER VAN BESTUURLIJK TOEZICHT
VAN DE ZITTING VAN DE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 09/05/2017

GOEDKEURING NOTULEN
1.

BO

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de Raad van 11/4/2017 worden goedgekeurd behoudens de opmerkingen die
opgenomen worden in de beraadslaging.

OPENBARE ZITTING
2.

SECR

Aankoop percelen te Halle, deelperceel van sectie F 19 E44.
Principebeslissing, goedkeuring aankoop perceel in functie van aanleg
brandweg assistentiewoningen.

Ingevolge de bouw van de nieuwe assistentiewoningen gelegen achter de bestaande
assistentiewoningen ‘Van Koekenbeek’ was een oplossing noodzakelijk wat betreft het creëren
van een brandcirculatieplan.
Teneinde het groene karakter te behouden op de site en meer specifiek op de perceelsgrens met
onze site en KA Halle, leek de meest geschikte oplossing om een klein deel van de aanliggende
grond te verwerven.
Het perceel werd in dit kader geschat door landmeter Filip Branckaert.

3.

SECR

Patrimonium - Goedkeuring definitieve plannen assistentiewoningen.

De bespreking van de plannen voor de nieuwe assistentiewoning zijn gefinaliseerd. Heden kunnen
wij het definitief ontwerpplan met de daaraan gekoppelde raming voorstellen.

4.

BO

Statutaire gewone algemene vergadering van Haviland op 21/6/2017,
goedkeuring van de agenda.

De statutaire gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IGSV zal plaatsvinden
op 21/6/2017 in “De Salon Waerboom”, Jozef-Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden. Per
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schrijven van 27/3/2017 werd het OCMW uitgenodigd om deel te nemen aan deze statutaire
gewone algemene vergadering.
Conform het huishoudelijk reglement van de Raad dient een vertegenwoordiger van het OCMW
aangeduid te worden in raadzitting en gemandateerd te worden om de agendapunten al dan niet
goed te keuren.

5.

BO

Integratie stad Halle en OCMW Halle - blauwdruk.

De Stad en het OCMW Halle wensen de samenwerking tussen beide besturen in de toekomst
graag te versterken. Onder begeleiding van Möbius is werk gemaakt van een blauwdruk,
voorlopige versie. Deze blauwdruk voor samenwerking omvat een gedragen kader waarbinnen
deze samenwerking tot stand zal komen en waarin beide partijen zich wensen te engageren. Ze
vormt de basis van een doordacht implementatieplan dat ons niet alleen toelaat om te voldoen
aan de toekomstige wettelijke verplichtingen, maar die vooral maximaal gebruik maakt van de
mogelijke opportuniteiten om de dienstverlening te verbeteren.

6.

FIDI

Bestuur - Verplichte rapportage budgethouderschap 2016.

Artikel 169 van het OCMW decreet schrijft voor dat er minstens eenmaal per jaar volgende
verplichte rapportages dienen te gebeuren:
 rapportage van de secretaris aan het Vast Bureau betreffende het budgethouderschap
voor aangelegenheden van dagelijks bestuur
 rapportage van het Vast Bureau aan de Raad betreffende het budgethouderschap voor
aangelegenheden van dagelijks bestuur
 rapportage van het Vast Bureau aan de Raad betreffende het budgethouderschap voor
aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan.
Aan de Raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de rapportage betreffende het
budgethouderschap.

7.

FIDI

Financieel - Jaarrekening 2016.

Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden
uiterlijk op 31/12 van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen
gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en
verplichtingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van welke aard ook. Op
basis van deze elementen wordt een ontwerp jaarrekening opgemaakt.

8.

FIDI

Financieel - Jaarrekening 2016 extra toelichting.

Onder leiding van de financieel beheerder en in overleg met het managementteam worden
uiterlijk op 31/12 van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen
gedaan om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en
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verplichtingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van welke aard ook. Op
basis van deze elementen wordt een ontwerp jaarrekening opgemaakt.
In navolging van artikel 173 van het OCMW – decreet dient de raad het ontwerp van de
jaarrekening vast te stellen.
Als extra verduidelijking bij deze jaarrekening werd bijkomend een extra toelichting opgemaakt.
Aan de Raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze extra toelichting bij de jaarrekening.

9.

FIDI

Financieel - Aanpassing waarderingsregels.

Een betere monitoring van het debiteurenbeheer laten ons toe om betere en gedetailleerdere
waarderingsregels op te stellen voor openstaande vorderingen.
Aan de Raad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen met de aanpassing van de
waarderingsregels.

10.

PO

IMZ - Werfreserves zorgkundigen IMZ - niet verlengen.

De wervingsreserves aanwerving en interne mobiliteit voor de functie van zorgkundige vervallen
op 30/4/2017 Deze kunnen maximaal met 2 jaar verlengd worden.

11.

WO

IMZ - Aankoop hoog-laag bedden en nachtkastjes via Raamcontract
Zorgbedrijf Antwerpen.

Wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Raming van de opdracht: € 118.500 exclusief BTW – € 150.000 inclusief BTW (21%)
Bedrag van de opdracht: €157.582,36 exclusief BTW – € 190.674,66 inclusief BTW (21%)
Duur van de opdracht: éénmalig
Voor het Woonzorgcentrum Zonnig Huis dient te worden overgegaan tot de aankoop van hoog
– laag bedden en nachtkastjes, wegens veroudering van het huidige materiaal. De Raad voor
Maatschappelijk Welzijn keurde hiervoor op 09/02/2016 een principebeslissing goed omtrent
een samen aankoop via Zorgbedrijf Antwerpen. Vervolgens keurde de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn de aanstelling van Zorgbedrijf Antwerpen goed als opdrachtencentrale
voor aankoop hoog – laag bedden en nachtkastjes.
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt voorgesteld om de aankoop van hoog – laag
bedden en nachtkastjes goed te keuren binnen het raamcontract van het Zorgbedrijf
Antwerpen.

12.

WE

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het
OCMW van Halle en anderzijds het Woon- en Zorgcentrum Sint-Augustinus te
Halle.
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Het OCMW beschikt over de mogelijkheid om cliënten een tewerkstelling aan te bieden. Hierbij
maakt het OCMW gebruik van de tewerkstellingsmaatregel Art 60 §7. In dit kader kan het team
jobcoaching reeds verscheidene werkplaatsen aanbieden aan mensen die starten in een Art.60§7tewerkstelling.
Toch blijft het team jobcoaching steeds op zoek gaan naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen voor
tewerkstelling in het kader van art.60§7, zodat aan de cliënt een betrekking op maat kan
aangeboden worden, zijnde een betrekking die overeenstemt met zijn mogelijkheden,
verwachtingen en perspectieven.
Momenteel begeleidt het team een kandidaat waarvoor een specifieke aanpak vereist is en
waarbij het noodzakelijk is om een aangepaste nieuwe werkplek te vinden aangezien het huidige
aanbod niet voldoet.

GESLOTEN ZITTING
13.

SECR

Resultaten selectieprocedure voor bevordering van een Directeur woonzorg.

Ter zitting van de Raad van 15/11/2016 werd beslist over te gaan naar de organisatie van een
bevordering met de aanleg van een bevorderingsreserve voor de functie Directeur Woonzorg A5aA5b.
Aan de Raad worden de resultaten voorgelegd.
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