ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 3 februari 2015
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

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 6 januari 2015;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 6 januari 2015 wordt
goedgekeurd.
2. Goedkeuring Introductienota Interne Controle
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s en latere aanvullingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008;
Gelet op artikel 98 van het OCMW-decreet bepalende dat de OCMW’s instaan voor de interne
controle op hun activiteiten waarbij de interne controle het geheel is van maatregelen en
procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:
1° het bereiken van de doelstellingen;
2° het naleven van wetgeving en procedures;
3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
4° het efficiënte en economische gebruik van middelen;
5° de bescherming van activa;
6° het voorkomen van fraude;
Gelet op artikel 99 van het OCMW-decreet bepalende dat het interne controlesysteem wordt
vastgesteld door de secretaris van het OCMW, na overleg met het managementteam;
Overwegende dat het algemene kader van het interne controlesysteem onderworpen is aan de
goedkeuring van de OCMW-raad;
Overwegende dat het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt
georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en -procedures en de
aanwijzing
van
de
personeelsleden
die
ervoor
verantwoordelijk
zijn,
en
de
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem van interne controle
betrokken zijn;
Overwegende dat het interne controlesysteem minstens beantwoordt aan het principe van
functiescheiding waar mogelijk en verenigbaar is met de continuïteit van de werking van de
diensten van het OCMW;
Gelet op artikel 100 van het OCMW-decreet bepalende dat met behoud van de opdrachten inzake
interne controle die krachtens dit decreet of door de OCMW-raad aan andere organen of
personeelsleden worden opgedragen, de secretaris van het OCMW belast is met de organisatie
en de werking van het interne controlesysteem. Zij rapporteert daarover jaarlijks aan de OCMWraad. Zij brengt het personeel van het OCMW op de hoogte van het interne controlesysteem,
alsook van de wijzigingen ervan;

Overwegende dat een intern controlesysteem een continu en dynamisch proces is;
Gelet op het positief advies van het MAT van 15 januari 2015 voor voorliggende introductienota;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De raad keurt de introductienota interne controle/organisatiebeheersing als
principeakkoord van de te volgen fases in de uitbouw van het IC-systeem in het OCMW van
Herenthout, goed.
3. Groep van assistentiewoningen: verhoging woonvergoeding
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 besluit van de raad van 3 april 1990 houdende de oprichting van een centrum voor
bejaardenzorg;
Gelet op het bejaardendecreet dat stelt dat voor een serviceflatgebouw een dagvergoeding dient
te worden vastgesteld;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op het besluit van de raad van 27 mei 1997 tot vaststelling van de kostprijsberekening en
de woonvergoeding voor de serviceflats “Huis Driane”, goedgekeurd door de gemeenteraad bij
besluit van 2 juni 1997;
Gelet op het besluit van de raad van 3 juli 2007 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 27
augustus 2007 tot aanpassing van de woonvergoeding door indexatie vanaf 1 januari 2008 en
de gebruiksprijs minstens om de 3 jaar aan te passen aan de index;
Gelet op het besluit van de raad van 7 december 2010 en goedgekeurd door het schepencollege
van 28 december 2010 tot aanpassing van de woonvergoeding aan de reële kostprijs vanaf 19
april 2011 en de woonvergoeding minstens jaarlijks aan te passen aan de index;
Gelet op het besluit van de raad van 13 december 2011 en 5 maart 2013 en respectievelijk
goedgekeurd door het schepencollege van 27 december 2011 en 11 maart 2013 tot aanpassing
van de woonvergoeding door indexatie vanaf 19 april 2012 en 19 april 2013;
Gelet op het besluit van de raad van 1 oktober 2013, goedgekeurd door het schepencollege van
23 september 2013 om een kostprijsgerelateerde verhoging aan te vragen aan de FOD Economie
en om deze prijsverhoging trapsgewijs door te voeren met € 1,00 vanaf 1 januari 2014 en €
1,14 voor de gewone flats en € 1,22 voor de hoekflats in 2015;
Gelet op de beslissing van de FOD Economie van 16 december 2013 dat de dagprijs mag
verhoogd worden, beperkt tot de helft van de gevraagde verhoging;
Gelet op het besluit van de raad van 4 november 2014 om een kostprijsgerelateerde verhoging
aan te vragen aan de FOD Economie; dat na het bekomen van de toestemming door de raad zal
beslist worden hoe deze kostprijsaanpassing in de praktijk zal worden doorgevoerd;
Gelet op de beslissingsbrief van het Agentschap Zorg & Gezondheid van 8 januari 2015 dat de
bevoegde minister akkoord gaat met de gevraagde prijsverhoging nl. € 18,35/dag voor een
gewone flat en € 18,94/dag voor een hoekflat;
Overwegende dat de prijsverhoging ten vroegste 30 dagen na de kennisgeving ervan aan de
bewoners of hun vertegenwoordigers(s) kan in gaan;
Overwegende dat in huidig schrijven aan de bewoners ook reeds melding zal gemaakt worden
van de prijsaanpassing op 1 januari 2016;
Overwegende dat de werkelijk toegepaste prijzen en hun toepassingsdatum schriftelijk moeten
worden meegedeeld aan het Agentschap Zorg & Gezondheid;
Na beraadslaging,

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De prijsverhoging voor de groep van assistentiewoningen Huis Driane gefaseerd door
te voeren met € 1,00 voor alle flats vanaf 6 maart 2015 en met € 0,52 voor de gewone flats en
met € 0,60 voor de hoekflats vanaf 1 januari 2016. Dit wil zeggen:
- Vanaf 6 maart 2015:

gewone flat: € 17,83
hoekflat:

- Vanaf 1 januari 2016:

gewone flat:
hoekflat:

€ 18,34
€ 18,35
€ 18,94

Art. 2. Onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de bevoegde overheid ter kennis te
brengen.
4. Aanpassingen rechtspositieregeling ingevolge stopzetting maaltijdcheques voor art
60 § 7
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, laatst
gewijzigd op 29 juni 2012;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel en de rechtspositieregeling voor het
OCMW-personeel van de specifieke diensten, laatst gewijzigd in zitting van 2 december 2014;
Gelet op het besluit van de Beleidsgroep van ISOM van 2 oktober 2014 tot wijziging van de
verloning van art.60§7 tewerkgestelden waardoor aan deze tewerkgestelden geen
maaltijdcheques meer toegekend zullen worden;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Vanaf 1 januari 2015 wordt artikel 222 van de rechtspositieregeling gewijzigd als
volgt: Het personeelslid, met uitzondering van de sociaal tewerkgestelden conform artikel 60 §
7 van de organieke wet op de OCMW's van 8 juli 1976, heeft recht op maaltijdcheques. De
waarde van één maaltijdcheque bedraagt 7,00 euro vanaf 1 juli 2013.De werkgeversbijdrage
bedraagt 5,91 euro.
Art.2. Onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de toeziende overheid over te maken.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2014: van nr. AK1/2014/2697 tot en met nr. AK1/2014/2832
- voor het boekjaar 2015: van nr. AK1/2015/0000 tot en met nr. AK1/2015/0140
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans

