Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 29 november 2018
Overeenkomstig artikel 251 en 254 van het OCMW-decreet

OPENBARE ZITTING

1

GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DONDERDAG 25 OKTOBER 2018
De raad keurt unaniem het verslag van de zitting van donderdag 25 oktober 2018 goed.

2

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVS DV OP 19 DECEMBER 2018: GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van TMVS ontving het OCMW bij schrijven dd. 25 oktober 2018 de uitnodiging voor de
Buitengewone Algemene vergadering van TMVS dv. Deze gaat door op woensdag 19 december 2018 om
15u in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toetredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
Begroting
Benoemingen
Mededelingen
a. Presentiegelden vanaf 2019
b. Overige
Varia

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging verstuurd.
Aan de raad wordt verzocht de agenda goed te keuren.
In zitting van 15 juni 2017 werd raadslid Paul Pot aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van TMVS en OCMW-voorzitter Anny Vande als plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De raad beslist unaniem het volgende:
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De agenda van de buitengewone algemene jaarvergadering dd. 19 december 2018 van TMVS dv
wordt goedgekeurd.
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden.

VERLENGING RAAMOVEREENKOMST VOOR HET BEREIDEN EN LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN
HET OCMW VAN MAARKEDAL
De raad beslist unaniem het volgende:


De opdracht “Raamovereenkomst voor het bereiden en leveren van warme maaltijden aan het
OCMW van Maarkedal bestemd voor het woonzorgcentrum Ter Gauwen en de beneficianten
van de dienst maaltijdbedeling aan huis voor de periode 2018 tot en met 2021 - verlenging 1
(2019)” wordt gegund aan dezelfde dienstverlener, zijnde COMPASS GROUP BELGILUX NV,
Haachtsesteenweg 1179 te 1130 Haren (Brussel-Stad) overeenkomstig de voorwaarden in het
bestek OCMW - 2017/004 en tegen de eenheidsprijzen vermeld in artikel 2.
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De nieuwe geïndexeerde eenheidsprijzen met ingang van 1 januari 2019 voor de levering van
warme maaltijden, worden als volgt goedgekeurd:
Voor een maaltijd in bulk geleverd aan het WZC (woonzorgcentrum Ter Gauwen):
5,9326 euro exclusief btw 6% of 6,29 euro inclusief btw.
- Voor een maaltijd geleverd aan de beneficianten van de maaltijdbedeling aan huis:
6,1167 euro exclusief btw 6% of 6,48 euro inclusief btw.



De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in :
0946-00/6000110 – maaltijdbedeling aan huis
0953-13/6000110 en 0954/6000110 – maaltijden WZC

HERZIEN VAN HET TARIEF VOOR DE AAN HUIS BEDEELDE MAALTIJDEN
Medirest liet in een mail van 5 november 2018 weten dat zij de verkoopprijzen door indexatie wensen te
herzien.
Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de werkelijke aankoopprijs voor het bedelen van de warme
middagmaaltijden aan huis 6,48 euro per maaltijd, inclusief BTW. Deze prijs omvat de levering aan huis
en houdt geen rekening met overheadkosten (personeelskost, administratieve kost, …).
De prijs voor de beneficianten bedraagt nu 6,50 euro.
Aangezien de aankoopprijs voor de maaltijden geïndexeerd wordt, is het billijk om deze indexatie ook
door te voeren voor de aan te rekenen prijs voor de beneficianten. Of ook een deel van de overheadkosten
wordt doorgerekend, wordt aan het oordeel van de raad gelaten.
De raad beslist unaniem het volgende:



De prijs per maaltijd die met ingang van 1 januari 2019 aan de beneficianten zal worden
aangerekend, vast te leggen op 6,80 euro inclusief btw.
Deze beslissing zal per brief aan de beneficianten meegedeeld worden.

BESLOTEN ZITTING

5

KENNISNAME PENSIOENAANVRAAG
Betrokkene, gebrevetteerd verpleegkundige in het WZC, wenst met ingang van 1 april 2019 met pensioen
te gaan.
Het is de bevoegdheid van de OCMW-Raad om dit ontslag wegens oppensioenstelling te aanvaarden.
De raad beslist het volgende:
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De raad neemt kennis van de intentie van betrokkene, gebrevetteerd verpleegkundige in het
WZC, om op pensioen te gaan met ingang van 1 april 2019.
Het ontslag wegens oppensioenstelling van betrokkene, gebrevetteerd verpleegkundige in het
WZC, wordt met ingang van 1 april 2019 aanvaard.

WZC - AANWERVING VAN EEN KINESITHERAPEUT
Om de bewoners continuïteit in de kinesitherapie te kunnen aanbieden, wordt voorgesteld om de
halftijdse functie met ingang van 1 december 2018 uit te breiden naar een voltijdse functie. Het
personeelsorganogram kan in die zin aangepast worden in de loop van 2019.
De raad beslist bij geheime stelling het volgende:


De functie kinesitherapeut uit te breiden van 0,5 VTE naar 1 VTE vanaf 1 december 2019.
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Betrokkene wordt met ingang van 4 december 2018, aangesteld als kinesitherapeut met een
deeltijdse tewerkstelling van 19 uren per week, met een arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur voor één jaar.
De rechtspositieregeling voor het personeel van het woonzorgcentrum is van toepassing op
het in artikel 1 genoemde personeelslid.
Dit besluit in het voorjaar van 2019 in het organogram te verwerken.

WZC – AANWERVING VAN EEN VERPLEEGKUNDIGE
Om op langere termijn te voorzien in de behoeften van het woonzorgcentrum en de medewerkers
gemotiveerd te kunnen houden wordt het volgende voorgesteld:



Aantrekken van een voltijds verpleegkundige met ingang van 1 januari 2019
Aantrekken van een voltijds verpleegkundige ter vervanging van personeelslid die met pensioen
gaat met ingang van 1 april 2019. Zij is slechts halftijds aangesteld, doch zij is statutair benoemd
met een maximale anciënniteit, waardoor het verschil in kost met een contractueel
verpleegkundige met minder anciënniteit gedeeltelijk wordt opgevangen.
Uitbreiden van een contract van een nachtverpleegkundige met 25%.



Er wordt voorgesteld het organogram aan te passen conform voorgestelde wijzigingen in het voorjaar van
2019.
De raad beslist unaniem het volgende:


Keurt principieel volgende bijkomende aanwervingen goed:
 1 VTE contractueel verpleegkundige met ingang van 1 januari 2019
 1 VTE contractueel verpleegkundige met ingang van 1 april 2019 (vervanging wegens
pensionering).





Keurt principieel de uitbreiding van het contract van een nachtverpleegkundige goed met 25%.
De vereiste kredieten in te schrijven in het budget voor 2019.
De rechtspositieregeling voor het personeel van het woonzorgcentrum is van toepassing op
de in artikel 1 en 2 genoemde personeelsleden.
Dit besluit in het voorjaar van 2019 in het organogram te verwerken.



Namens de OCMW-raad,

L. JOURQUIN
Algemeen directeur

A. VANDE CATSYNE
Voorzitter

