Wichelen, 17/10/2017

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Aanwezig:

Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire,
Liesbeth Van de Voorde, Anne-Marie Van der Helst, Inge Van Steendam,
Karlien Vereecken: raadsleden;
Christoph Van de Wiele: voorzitter;
Melissa De Jaeger: secretaris wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd:
De zitting wordt geopend om 19:30 uur.
OPENBARE ZITTING
1.

Notulen vorige vergadering openbare zitting - Goedkeuring

De notulen van de vorige vergadering worden meegestuurd en ter goedkeuring voorgelegd.

2.

Ereloonnota 1 - voorbereidende fase Conix RDBM - goedkeuring

De raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 juni 2017 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Integrale studieopdracht voor de realisatie van het
Zorgproject Molenkouter ten behoeve van OCMW Wichelen ” aan CONIX RDBM ARCHITECTS BV
BVBA, Londenstraat 60, Bus 121 te 2000 Antwerpen tegen een ereloonpercentage van 0%;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. OCMW Wichelen-4687-F02_0;

Overwegende dat de dienstverlener CONIX RDBM ARCHITECTS BV BVBA, Londenstraat 60, Bus 121 te
2000 Antwerpen, ereloonnota 1 - Voorbereidende fase indiende en dat deze ontvangen werd op
13 september 2017;
Overwegende dat de diensten een bedrag bereikten van:
Bedrag vorige vorderingsstaten

€ 0,00

Huidige vorderingsstaat

€ 5.000,00

Overwegende dat de diensten correct werden verleend;
Overwegende dat Secretariaat op 13 september 2017 een proces-verbaal van nazicht heeft
opgesteld;
Overwegende dat een factuur gedateerd op 13 september 2017 met nr. 17A0181 voor een bedrag
van € 5.000,00 excl. btw of € 6.050,00 incl. 21% btw werd ontvangen op 13 september 2017;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 953953/2140000;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan ereloonnota 1 - Voorbereidende fase van CONIX RDBM
ARCHITECTS BV BVBA, Londenstraat 60, Bus 121 te 2000 Antwerpen voor de opdracht “Integrale
studieopdracht voor de realisatie van het Zorgproject Molenkouter ten behoeve van OCMW
Wichelen ” voor een bedrag van € 5.000,00 excl. btw of € 6.050,00 incl. 21% btw.
Art.2.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode 953953/2140000.
Art.3.- De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële dienst.

3.

Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst Gemeenschappelijke Sociale Dienst

De Raad,
Gelet op 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;
Gelet op de ontwerpbeslissing van het Vast Bureau van 19 september 2017 om toe te treden tot de
collectieve verzekering van de FPD;
Na erover beraadslaagd te hebben:
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het OCMW Wichelen zal toetreden tot de collectieve verzekering “verzekeringskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance. De toetreding zal
ingaan op 1 januari 2018.
Art. 2 – Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de basisformule
volgens de bepalingen van de rechtspositieregeling:
Artikel 160
Het OCMW-bestuur sluit een collectieve hospitalisatieverzekering af voor de volgende categorieën
van hoofdverzekerden :
1° de statutaire personeelsleden, ongeacht de administratieve stand waarin de personeelsleden
zich bevinden;
2° de contractuele personeelsleden, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
ongeacht de administratieve stand waarin de personeelsleden zich bevinden;
3° de contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, die op 1
januari van het verzekeringsjaar een dienstanciënniteit hebben van minimum 6 maanden en de
mogelijkheid tot verlenging bestaat;
Het OCMW-bestuur neemt de verzekeringspremie van voormelde personeelscategorieën volledig op
zich zelfs bij verminderde prestaties.
Artikel 161
De volgende categorieën van nevenverzekerden kunnen eveneens aansluiten bij de collectieve
hospitalisatieverzekering :

1°

de in vorig artikel vermelde reeds aangesloten personeelsleden die op rustpensioen worden
gesteld vanaf 1 januari 2014 voor zover zij op het ogenblik van hun pensionering instemmen
met de ononderbroken voortzetting van hun verzekering.

2°

de contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een
dienstanciënniteit van minder dan 6 maanden op 1 januari.

3°

de echtgeno(o)t(e) of levenspartner met dezelfde domicilie van de in artikel 160 en 161 1° en
2° vermelde personeelsleden voor zover hun aansluiting gebeurt voor de leeftijd van 65 jaar

4°

de kinderen met dezelfde domicilie van de in artikel 160 en artikel 161 punt 1° en 2° vermelde
personen.

De verzekeringspremie van de personeelsleden van artikel 161 punt 1° wordt ten laste genomen
door het OCMW-bestuur tot de eerstvolgende vervaldag volgend op de datum van
oppensioenstelling.
De verzekeringspremie van de personeelsleden van artikel 161 punt 1° na het verstrijken van
voorvermelde periode en deze van de andere categorieën (punt 2° tot en met 4°) worden niet ten
laste genomen door het OCMW-bestuur.
Artikel 162
De personeelsleden worden geïnformeerd over de toepassingsvoorwaarden
hospitalisatieverzekering vanaf het ogenblik dat zij daar recht op hebben.

van

de

Artikel 3
De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de
verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek-FPD/S/300/03, in acht te
nemen.
Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FDP overgemaakt.

4.

Varia OZ

Terugkoppeling vragen jaarrekening 2016 vorige raad.
De architect komt toelichting geven over stand van zaken en eerste ontwerp tonen.

De zitting wordt gesloten om 21:30 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris wnd.,

De voorzitter,

Melissa De Jaeger

Christoph Van de Wiele

