Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 30
november 2020
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Van Hee Jan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 22.31.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de goedkeuring van de
notulen;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 16/11/2020 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 16/11/2020. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Kennisnemen jaarlijkse rapportering rechtspositieregeling, personeelsformatie en
organogram
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikels 78, 84 en 85;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13/05/2019 houdende het goedkeuren
van een delegatie van raad voor maatschappelijk welzijn naar vast bureau betrekking tot het vaststellen
van de rechtspositieregeling, de personeelsformatie en het organogram;
Gelet op de beslissing in vermeld raadsbesluit om het vast bureau jaarlijks te laten rapporteren aan de
raad over zijn besluiten met betrekking tot rechtspositieregeling, personeelsformatie en organogram;
Gelet op de besluiten van het vast bureau met betrekking tot wijzigingen rechtspositieregeling van
16/10/2020 en van 30/10/2020;
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Gelet op de vaststelling dat het vast bureau, sinds de delegatiebeslissing, nog geen wijzigingen heeft
doorgevoerd aan de personeelsformatie en het organogram;
Overwegende dat alle wijzigingen voorafgaandelijk werden besproken met de representatieve
werknemersorganisaties;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1:
Neemt kennis van de besluiten van het vast bureau met betrekking tot de rechtspositieregeling van
16/10/2020 en van 30/10/2020.
Artikel 2:
Neemt kennis van de huidige personeelformatie.
Artikel 3:
Neemt kennis van het huidige organogram.
Artikel 4:
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 3: Kennisnemen van de tariefverhoging van de hospitalisatieverzekering voor het
personeel.
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst
(FPD);Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het
personeel van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een
offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd en de collectieve
hospitalisatieverzekering voor een duur van 4 jaar werd toegekend aan AG Insurance.
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 oktober 2017 met betrekking tot
de nieuwe gunning.
Gelet op het feit dat het bestuur de keuze gemaakt heeft om de uitgebreide formule aan te bieden aan
alle personeelsleden. De contractuele personeelsleden worden ofwel verzekerd na 1 jaar indienst of vanaf
het bekomen van een contract onbepaalde duur.
De personeelsleden kunnen hun gezinsleden aan dezelfde tarieven laten aansluiten en hebben de keuze
tussen basisformule en uitgebreide formule. Door te kiezen voor de basisformule voor hun gezin zal hun
waarborg ook naar de basisformule herleid worden.
Het bestuur neemt enkel de kosten voor de personeelsleden ten laste. Gezinsleden worden rechtstreeks
aan het personeelslid gefactureerd. Bij pensionering of uitdiensttreding hebben personeelsleden de keuze
om deze verzekering op eigen kosten verder te zetten.
Gelet op het feit dat de premies voor twee jaar gegarandeerd bleven in de eerste twee jaar van het
contract. In 2020 is er geen verhoging toegepast. AG Insurance zal vanaf 01/01/2021 een verhoging
toepassen van 4,35 % op basis van de medische index FOD Economie. In principe zouden zij kunnen
verhogen tot 4,96 %.
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 16 oktober 2020.
Het bestuur kan dit enkel aanvaarden; enkel de Federale Pensioendienst kan het contract opzeggen.
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: kennis te nemen van de verhoging door AG Insurance van de premies
hospitalisatieverzekering van het personeel met 4,35 %.
Gelet op het feit dat de tarieven bepaald worden zoals vermeld in onderstaande tabel voor 2021.
Hoofdverzekerde
of
nevenverzekerde
0 tot en met 20 jaar
vanaf 21 tot en met
49 jaar
vanaf 50 tot en met
64 jaar
vanaf 65 tot en met
69 jaar
vanaf 70 jaar

basisformule
(meerpersoonskamer)

uitgebreide formule
(eenpersoonskamer)

€ 32,03
€ 74,76

€ 52,69
€ 162,15

€ 117,47

€ 253,37

€ 363,10

€ 506,75

€ 416,49

€ 668,91

Artikel 2: De beslissing wordt overgemaakt aan secretariaat, personeelsdienst en financiële dienst.
Artikel 3: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 4: Goedkeuren wijziging overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor elektrische
energie en aardgas voor installaties, gebouwen en openbare verlichting
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het raadsbesluit van 22/09/2016 betreffende goedkeuring overeenkomst met het Vlaams
Energiebedrijf (VEB) voor elektrische energie en aardgas voor installaties, gebouwen en openbare
verlichting;
Overwegende dat door permanente consultatie van de markt steeds concurrentiële prijzen worden
bedongen door het VEB;
Overwegende dat het een contract van onbepaalde duur betreft
Overwegende dat VEB hun contractbepalingen hebben geactualiseerd en gemoderniseerd. Dit resulteert
in nieuwe algemene voorwaarden die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zullen zijn op alle lopende
contracten;
Overwegende de nieuwe Algemene Voorwaarden, toegevoegd bij dit besluit;
Overwegende dat de belangrijkste wijzigingen zijn:
 Toevoeging bij artikel 4.5: indien de Klant geniet van een wettelijk bepaalde vrijstelling of
korting op één of meerdere van de componenten van de factuur (bijv. toepassing sociaal
tarief, korting op de Vlaamse Energieheffing, BTW vrijstelling), is het zijn
verantwoordelijkheid hiervoor tijdig de nodige documenten aan het VEB te bezorgen, zodat
hiermee rekening kan gehouden worden bij de facturatie. Informatie die niet tijdig werd
doorgegeven aan het VEB kan niet met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd op de
factuur.
 Toevoeging bij artikel 7.8: indien de Klant niet tijdig of geen correcte facturatiegegevens heeft
doorgegeven aan het VEB, worden de facturen gestuurd naar het adres van de
maatschappelijke zetel en naar degene die de Klant vertegenwoordigt.
 Toevoeging bij artikel 7.15: indien het VEB een bedrag verschuldigd zou zijn aan een Klant
voor de injectie van elektriciteit, is een verrekening via de afnamefacturen niet mogelijk. De
Klant zal hiervoor een factuur opmaken naar het VEB.
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Overwegende dat de Algemene Voorwaarden niet eerder van toepassing verklaard zijn op het contract
met de OCMW;
Overwegende dat in dit geval de bepalingen in het contract blijven gelden, voor zover niet strijdig met de
nieuwe Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden, primeren de nieuwe Algemene
Voorwaarden;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
De nieuwe Algemene Voorwaarden te aanvaarden en toe te voegen aan het lopende contract met het
Vlaams Energiebedrijf voor de levering van energie en aardgas.
Artikel 2
Kennis te nemen dat de bepalingen van in het huidige contract met het Vlaamse Energiebedrijf voor het
aanleveren van energie en aardgas blijven gelden, voor zover niet strijdig met de nieuwe Algemene
Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden, primeren de nieuwe Algemene Voorwaarden.
Artikel 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 5: Goedkeuren van aankoop toestel voor training van onderste en/of bovenste
ledematen
Feiten
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 84 aangaande de
bevoegdheden van het vast bureau;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2/03/2020 dat de voorwaarden van het
visum van de financieel directeur bepaalt;
Gelet op het feit dat het vast bureau volgens art.267, 269 en 273 van het decreet lokaal bestuur d.d.
22/12/2017 op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven kan beslissen ingevolge dwingende en
onvoorziene omstandigheden en wanneer het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 20 november 2020;
Gelet op de Covid-uitbraak in het WZC Ter Meere en de dringende maatregelen;
Gelet op het feit dat er bij een afdelingsgerichte werking en de organisatie van een aparte covid-unit er
niet alleen medewerkers maar ook materiaal dient opgesplitst te worden;
Gelet op het feit dat dit o.a. bij kinemateriaal een probleem vormt waarbij het opportuun is om dringend
een bijkomende gemotoriseerde trainer voor de bovenste en/of onderste ledematen aan te schaffen;
Gelet op de voorliggende prijsoffertes van vergelijkbare toestellen:
Firma Gymna :
Thera-trainer Tigo Combi – onderste en bovenste ledematen
+ voetfixaties
€ 5.582,65 – korting (15 % op toestel /100% op voetfixaties) = € 4.458,47 (excl BTW)
Firma Arseus-Medical :
Motomed Loop.La
Therapeutische arm- & beentrainer
+ snelfixatie voet
€ 5.390,00 – 10 % korting = € 4.851,00 (excl BTW)
Gelet op het feit dat er in 2020 geen budget voorzien werd voor deze aankoop doch dat er voor 2021 wel
een investeringsbedrag van € 25.000 voorzien werd voor aankoop van medische materiaal;
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Gelet op het feit dat het Woonzorgcentrum ook reeds een forfaitaire subsidie van € 24.000 ontvangen
heeft voor de COVID-bestrijding vanwege VIPA (mogelijks op te trekken tot max € 72.000);
Gelet op het feit dat deze extra subsidiering waarschijnlijk ook kan aangewend worden voor aankoop van
deze extra materialen;
Gelet op het feit dat de financiële gevolgen opgenomen worden in de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Kennis te nemen van het verleende visum door het vast bureau in zitting van 20/11/2020 voor
de opdracht aankoop van het benodigde kinémateriaal, meer bepaald een gemotoriseerde trainer voor de
onderste en/of bovenste ledematen te gunnen aan de firma GYMNA, Pasweg 6C te 3740 Bilzen voor een
totaalbedrag van € 4.458,47 (excl. BTW).
Artikel 2: De beslissing wordt overgemaakt aan WZC Ter Meere en de financiële dienst.
Artikel 3: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 6: Goedkeuren van aankoop toestel voor gangrevalidatie
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2/03/2020 dat de voorwaarden van het
visum van de financieel directeur bepaalt;
Gelet op het feit dat het vast bureau volgens art.267, 269 en 273 van het decreet lokaal bestuur d.d.
22/12/2017 op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven kan beslissen ingevolge dwingende en
onvoorziene omstandigheden en wanneer het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 20 november 2020;
Gelet op de Covid-uitbraak in het WZC Ter Meere en de dringende maatregelen
Gelet op het feit dat het belangrijk is gangrevalidatie aan te bieden aan de herstellende bewoners die
opgenomen zijn in de Covid-unit;
Gelet op het feit dat de personeelsbezetting op deze afdeling beperkt is waardoor er niet altijd kiné of
ergo aanwezig is om in te staan voor deze gangrevalidatie;
Gelet op het feit dat dit toestel op zich een veilige loophulp is die in principe door een andere
medewerker dan kine/ergo kan ingezet worden om gangrevalidatie te stimuleren;
Gelet op de voorliggende prijsofferte waarbij heden 15 % korting kan verkregen worden i.p.v. 10 %.
Firma Gymna:
Taurus Walker
€ 1402,00 – 15 % korting = € 1.124,24 (Excl BTW)
Gelet op het feit dat er in 2020 geen budget voorzien werd voor deze aankoop doch dat er voor 2021 wel
een investeringsbedrag van € 25.000 voorzien werd voor aankoop van medische materiaal;
Gelet op het feit dat het Woonzorgcentrum ook reeds een forfaitaire subsidie van € 24.000 ontvangen
heeft voor de COVID-bestrijding vanwege VIPA (mogelijks op te trekken tot max € 72.000);
Gelet op het feit dat deze extra subsidiering waarschijnlijk ook kan aangewend worden voor aankoop van
deze extra materialen;
De financiële gevolgen worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 20202025;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
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Artikel 1: Kennis te nemen van het verleende visum door het vast bureau in zitting van 20/11/2020 voor
de opdracht aankoop van het benodigde kinémateriaal, meer bepaald de aankoop van een
loophulpapparaat te gunnen aan de firma GYMNA, Pasweg 6C te 3740 Bilzen voor een totaalbedrag van €
1.124,24 (excl. BTW).
Artikel 2: De beslissing wordt overgemaakt aan de directie van het WZC Ter Meere en de financiële
dienst.
Artikel 3: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 7: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.41.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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