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AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel  
AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter 
 mevrouwen: H. Hoeymans, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, 

L. Debaecke, leden 
 de heren: W. Van Aert, W. Vanden Eynden, leden 
 de heer: F. Remy, secretaris 
   

VERONTSCHULDIGD: mevrouw: M. Steyaert, raadslid 

 

 
de heren: J. van Hasselt, T. Neys, raasleden 

 
AGENDA 
 
Openbare zitting: 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

03 FINANCIEN 

04 SOCIALE DIENST 

05 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

06 Dienstencentra 

07 Woonzorgcentrum St.-Jozef 

07.1 Woonzorgcentrum St.-Jozef - indexatie zakgeld voor behoeftige bewoners - 

goedkeuring 

08 SECRETARIAAT 

08.01 SECRETARIAAT - Bestek zonnewering diverse gebouwen - goedkeuring 

08.02 SECRETARIAAT - Opstart beleid rond alcohol, drugs en agressie - goedkeuring 

09 Opvolging dossiers 

10 Openverklaring vacatures 
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Openbare zitting: 
 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Het verslag van de besloten vergadering OCMW van dinsdag 30 mei 2017 wordt in de 
besloten zitting van dinsdag 27 juni 2017 met unanimiteit van stemmen zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;  
Overwegende dat vragen kunnen worden gesteld door de raadsleden betreffende 
behandelde punten in andere vergaderingen van het OCMW, welke in openbare zitting 
kunnen worden besproken.  
 

 
 

03 FINANCIEN 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

04 SOCIALE DIENST 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

05 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

06 Dienstencentra 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

07 Woonzorgcentrum St.-Jozef 
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07.1 Woonzorgcentrum St.-Jozef - indexatie zakgeld voor behoeftige bewoners - 

goedkeuring 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de wijziging d.d. 3 mei 2003 van de wet van 8 juli 1976 betreffende artikel 98; 
Overwegende dat het zakgeld, dat het OCMW uitbetaalt aan behoeftige bewoners van 
woonzorgcentra dient aangepast aan de wettelijke bepalingen, namelijk een 
minimumbedrag van 900,00 EUR, te indexeren bij elke aanpassing van de sociale 
uitkeringen; 
Overwegende dat de wetswijziging ingaat vanaf 26 mei 2003; 
Gelet op de wijziging van de bepaling van het zakgeld door de Raad per 24 juni 2003 
en later aangepast bij elke indexaanpassing; 
Gelet op de geldende regeling tot 1 juni 2017: 
- 92,00 euro per maand; 
- supplement voor de maand mei: 10,00 euro; 
- supplement voor de maand december: 10,00 euro; 
Gelet op de indexering vanaf 1 juni 2017, welke dient toegepast; 
Overwegende dat het wettelijk zakgeld vanaf 1 juni 2017 per jaar 1.141,38 euro 
bedraagt, wat neerkomt op 95,115 euro per maand; 
Gelet op het voorstel om vanaf 1 juni 2017 maandelijks 95,00 euro zakgeld te blijven 
uitbetalen en een supplement van 10,00 euro tijdens de maand mei 
Overwegende dat het supplement van december vervalt; 
Overwegende dat de nodige afspraken worden gemaakt met andere woonzorgcentra 
waar behoeftige bewoners, ten laste van het OCMW, verblijven; 
Overwegende dat deze beslissing ook van toepassing is voor bewoners ten laste 
verblijvend in het eigen woonzorgcentrum; 
Gelet op het woonzorgdecreet; 
Gelet op de federale wetgeving inzake maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
1.- Het maandelijks zakgeld vanaf 1 juni 2017 per jaar 1.141,38 euro op jaarbasis, 
verdeeld per maand als volgt: 
- 95,00 euro per maand; 
- supplement voor de maand mei: 10,00 euro; 
 
2.- Dit besluit mee te delen aan de instellingen waar behoeftige bejaarden, ten laste 
van het OCMW, verblijven. 
 

 
 

08 SECRETARIAAT 

  
  
 
 

08.01 SECRETARIAAT - Bestek zonnewering diverse gebouwen - goedkeuring 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de voorziene budgetten voor de plaatsing van zonnewering in diverse 
gebouwen van het OCMW: 

- Woonzorgcentrum: zorgafdeling en polyvalente zaal (budget voor opfrissing 
polyvalente zaal); 

- Dienstencentrum Ter Wezel: bureaus en polyvalente zaal; 
- Dienstencentrum Wijkhuis: polyvalente zaal/terras; 

Gelet op de voorziene bedragen in het budget:  
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- 26500500/WZ/0951/01: DC Wuustwezel-centrum: 10.000,00 euro; 
- 22100500/MP/0909 verbeteringswerken gebouwen: 7.000,00 euro 
- 22910500/WZ/0953 verbeteringswerken gebouwen (onderhoud gebouwen): 

12.000,00 euro; 
Neemt kennis van de huidige raming van ongeveer 25.500,00 euro, waardoor de 
onderhandelingsprocedure kan worden gevolgd; 
Gelet op de ontwerp van bestek voor een prijsvraag in onderhandelingsprocedure voor 
de plaatsing van screens in diverse gebouwen van het OCMW; 
Neemt kennis van het voorstel van aan te schrijven firma’s voor een bestek: 

- Van Den Bergh veranda’s uit Essen; 
- Luc Peeters Algemene Schrijnwerkerij uit Essen; 
- Peter Brouwers BVBA uit Essen; 
- Alumarc, Den Isomo 7 , 2990 Wuustwezel; 
- Verema, Biest 24, 2990 Wuustwezel; 
- Jef Leonard nv, Kalmthoutsesteenweg 197, 2990 Wuustwezel; 

Gelet op de voorziene timing: toewijzing op de raad van 30 augustus 2017; 
Gelet op de wet op overheidsopdrachten; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
1.- Akkoord te gaan met het voorgestelde bestek voor plaatsing van screens in diverse 
gebouwen van het OCMW; 
2.- Akkoord te gaan met het bezorgen van het bestek aan volgende leveranciers: 

- Van Den Bergh veranda’s uit Essen; 
- Luc Peeters Algemene Schrijnwerkerij uit Essen; 
- Peter Brouwers BVBA uit Essen; 
- Alumarc, Den Isomo 7 , 2990 Wuustwezel; 
- Verema, Biest 24, 2990 Wuustwezel; 
- Jef Leonard nv, Kalmthoutsesteenweg 197, 2990 Wuustwezel; 

 
 
 

08.02 SECRETARIAAT - Opstart beleid rond alcohol, drugs en agressie - goedkeuring 

  
 De Raad: 

 
Motivatie en context: 
IGEAN maakte een draaiboek op voor het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid 
voor de gemeentes en OCMW’s. 
Het draaiboek dateert van enkele jaren geleden, maar is zeker actueel. 
Voor het OCMW is niet alleen een beleid naar het personeel toe belangrijk, maar ook 
een beleid naar cliënten en bewoners. Vanuit onze werking komen we regelmatig in 
contact met cliënten met een verslavingsprobleem. Binnen de ouderenzorg is de 
verslavingsproblematiek momenteel een heet hangijzer: hoe ga je om met gebruikers 
van een dienstencentrum die een probleem hebben met drankgebruik 
Hierrond ontvingen we een draaiboek van VAD. Dit geeft een goede insteek van de 
aanpak bij opmaak van een beleid. 
Ook hier dient een visie rond uitgewerkt 
 
Een agressiebeleid kadert binnen de wetgeving inzake psycho sociale belasting. 
Binnen het OCMW stellen zich hier meer problemen naar cliënten gezien de moeilijke 
en precaire situatie van de cliënten, die soms vervallen in agressief gedrag. 
In een correcte omgang willen we duidelijke afspraken maken met cliënten rond wat 
wel en niet wordt aanvaard. 
Ook hier heeft IGEAN ene draaiboek opgemaakt dat kan dienen als handleiding voor 
het opstellen van een beleid. 
 
Wat betreft vorming rond agressie, worden in het najaar vormingssessies voorzien voor 
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het OCMW -en het gemeentepersoneel. 
 
Naar aanleiding van de opmaak van het globaal preventieplan en het jaaractieplan, 
opgemaakt met de preventie adviseur, is de uitwerking van een beleid inzake beide 
problematieken voorzien. 
 
Gezien de nakende integratie kan deze oefening zeker ook worden gemaakt voor de 
gemeente om dubbel werk te vermijden. Zij zullen mee betrokken worden bij de 
opmaak. 
 
Conform de regelgeving zal de opmaak van de beleidsvisie gebeuren in samenwerking 
met de arbeidsgeneesheer, de preventie adviseur en de syndicale organisaties. 
 
 
Wettelijk kader: 
De wetgeving voorziet dat de werkgever inzake alcohol en drugs een beleid dient op te 
stellen. 
Dit kadert binnen volgende wetgeving: 
Inzake alcohol en drugs: 

- cao 100 voor de privé-sector, KB van 13 juli 2009: dit is niet verplicht voor de 
openbare besturen, maar kadert wel in de algemene opdracht als werkgever; 

- wetgeving inzake welzijn op het werk, waarbij de werkgever de nodige 
maatregelen dient te nemen voor de organisatie van het werk; 

Inzake agressiebeleid: 
- wetgeving inzake psycho sociale belasting van het personeel 
- opmaak register voor geweld door derden 

  
 
Besluitvorming: 
Het bestuur gaat akkoord met de opstart van een werkgroep die, op basis van de 
draaiboeken van IGEAN,  een beleidsvisie uitwerken inzake alcohol, en drugs en 
agressie. 
 
Het bestuur gaat akkoord met het uitwerken van een kader van preventie van alcohol 
en drugbeleid voor de cliënten en gebruikers van de OCMW-diensten. 
 
Deze visie wordt uitgewerkt samen met de gemeente. 
 
Besluit met unanimiteit van stemmen: 
1.- Akkoord te gaan met de opstart van een werkgroep die, op basis van de 
draaiboeken van IGEAN,  een beleidsvisie uitwerken inzake alcohol, en drugs en 
agressie; 
 
2.- Akkoord te gaan met het uitwerken van een kader van preventie van alcohol en 
drugbeleid voor de cliënten en gebruikers van de OCMW-diensten. 
 

 
 

09 Opvolging dossiers 

  
 1.- Investeringen in de keuken van het Woonzorgcentrum - opvolging 

 
De Raad: 

 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de vervangingsinvesteringen en de 
financiering in de keuken van het woonzorgcentrum: 
- Braadslee en friteuse zijn vervangen; 
- Schockkoeler geïnstalleerd; 
- De overeenkomst is ondertekend; 
Gaat over tot bespreking. 
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2.- Zorgstrategisch plan zorgregio 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van een zorgstrategisch 
plan voor de zorgregio Brasschaat; 
Neemt kennis van de opgemaakte voorstellen inzake de gewenste situatie binnen de 
vier thema’s; 
Gaat over tot bespreking. 
 
 
3.- Integratie gemeente-OCMW 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de integratie gemeente-OCMW: 
- Opmaak gezamenlijke (waar mogelijk) RPR-Arbeidsreglement; 
- Verhuis gemeentelijke personeelsdienst naar het sociaal huis; 
- Inspraakrondes inzake opmaak organogram en organisatiestructuur; 
Gaat over tot bespreking. 
 
 
4.- Trefdag VVSG 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de uitnodiging voor de trefdag van VVSG op 12 oktober 2017 te 
Gent; 
Gelet op de mogelijkheid tot groepsinschrijving met korting voor 1 juli as.; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist: 
4.1.- Volgende raadsleden in te schrijven: 
- Glenn Verelst, voorzitter; 
- Martine Deruytter, raadslid. 
 

 
 

10 Openverklaring vacatures 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de volgende vacatures wegens vervangingen voor diverse functies: 

- Logistiek medewerker huisvesting OCMW, voltijds, contractueel 
onbepaalde duur met werfreserve; 

- Animator wzc (B-niv), halftijds, contractueel, vervangingscontract 1 jaar 
 

Gelet op de functiebeschrijving, functieprofiel en examenprogramma voor de vacante 
functies; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling; 
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
 
Gaat over tot bespreking; 
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Beslist met unanimiteit van stemmen: 
 
Volgende functies open te stellen: 

- Logistiek medewerker huisvesting OCMW, voltijds, contractueel 
onbepaalde duur met werfreserve. 

- Animator wzc (B-niv), halftijds, contractueel, vervangingscontract 1 jaar 
 

 
 
 
 


