ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 2 augustus 2016
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
Roger Gabriëls, Burgemeester
Wim Van Looy, Raadslid

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het proces-verbaal van beraadslaging m.b.t. de punten van de zitting van 5 juli 2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 5 juli 2016 wordt goedgekeurd.
2. GAW Huis Driane: akteneming rapport tevredenheidsmeting
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's, zoals
gewijzigd;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid
dat groep van assistentiewoningen Huis Driane wordt erkend onder het nummer CE2306 met
ingang van 1 juli 2014 voor onbepaalde duur voor maximaal 36 wooneenheden;
Gelet op het raadsbesluit van 31 april 1994 tot oprichting van het bejaardenproject Huis Driane,
serviceflatgebouw met dienstencentrum;
Overwegende dat de serviceflats in gebruik zijn genomen vanaf 14 juli 1997;
Overwegende dat in oktober 2015 een tevredenheidsmeting werd uitgevoerd bij de bewoners
van de assistentiewoningen;
Gelet op voorliggend rapport dat werd opgemaakt van deze tevredenheidsmeting;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Enig artikel. Akte te nemen van het rapport van de tevredenheidsmeting die in oktober 2015
werd uitgevoerd bij de bewoners van de groep van assistentiewoningen Huis Driane.
3. LDC Huis Driane: aanpassing consumptieprijzen cafetaria
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's, zoals
gewijzigd;
Gelet op de omzendbrief van de FOD Financiën van 10 december 2015 waarin er meer uitleg
gegeven wordt over de btw-regels die overheden moeten volgen vanaf 1 juli 2016;
Gelet op de raadsbesluiten van 28 oktober 1997 en 4 september 2001 houdende de vaststelling
van de tarieven van toepassing in Huis Driane, serviceflats en dienstencentrum en latere
aanpassingen;
Gelet op de raadsbesluiten van 2 april 2013 en 23 april 2013 tot aanpassing van de
publieksprijzen voor consumptie en snoep in de cafetaria van LDC Huis Driane;
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Gelet op het besluit van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 20 mei 2015 tot gunning van
de opdracht 'leveren van maaltijden voor het dorpsrestaurant' van het LDC Huis Driane;
Gelet op het besluit van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 23 december 2015 om de
publieksprijzen van de consumpties in de cafetaria van LDC Huis Driane niet aan te passen en
de prijzen opnieuw te evalueren per 1 januari 2017;
Overwegende dat het aangewezen is om de publieksprijzen regelmatig kostengewijs te
evalueren en aan te passen aan het welvaartspeil;
Gelet op voorliggend voorstel voor de aanpassing van publieksprijzen van alle consumpties die
verkocht worden in de cafetaria van het LDC Huis Driane;
Overwegende dat de inkomsten van het dorpsrestaurant de kosten nog volledig dekken;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De publieksprijzen van de consumpties in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum
Huis Driane aan te passen volgens voorliggend voorstel vanaf 1 september 2016.
Art. 2. De prijs van de maaltijden voor het dorpsrestaurant van het lokaal dienstencentrum Huis
Driane niet aan te passen en deze te evalueren bij de hernieuwing van de overheidsopdracht in
2017.
4. Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW)
Wegens de afzegging door de medewerkers van 'Begeleid Zelfstandig Wonen' wordt dit punt
verdaagd naar een volgende vergadering.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
SOCIALE DIENST
De notulen van de agendapunten betreffende de dienstverlening worden in een apart register
opgenomen.
SECRETARIAAT
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2016: van nr. AK1/2016/1225 tot en met nr. AK1/2016/1320
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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