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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 2 juli 2015

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 2 juli 2015 éénparig goed.

HRM
2.

Intrekken verslag overgangsmaatregelen statuut personeel

De Raad beslist om de eerdere beslissing van het Vast Bureau van 14 juli 2015 te bekrachtigen,
zodat een nieuw voorstel kan worden voorgelegd zodra dit uitgewerkt is.
3.

Arbeidsreglement: toevoegen fietsreglement Thuiszorg

De Raad beslist om akkoord te gaan met het voorgestelde fietsreglement voor de medewerkers
van Thuiszorg.
4.

Arbeidsreglement: aanpassing verlofspreiding technisch assistenten Ouderenzorg

De Raad beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan de verlofspreiding van
de technisch assistenten in het departement Ouderenzorg.

PERSONEELSBEHEER
5.

Kaderwijziging Ouderenzorg na overdracht PPS Wijgmaal

De Raad beslist om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen aan het kader van
Ouderenzorg na overdracht PPS Wijgmaal, volgens de voorgestelde modaliteiten.
6.

Advies OCMW Leuven betreffende wijzigingen rechtspositieregeling stad Leuven

Artikel 1,De Raad geeft een gunstig advies inzake de wijzigingen aan de rechtspositieregeling van stad
Leuven in toepassing van artikel 270 van het Gemeentedecreet.
Artikel 2.Onderhavige beslissing wordt verzonden aan het College van Burgemeester en Schepenen en
de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.
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7.

Wijziging rechtspositieregeling OCMW Leuven

De Raad beslist om akkoord te gaan met voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling
van OCMW Leuven.

CENTRALE AANKOOPDIENST
9.

FCD-2015-013 - Transitiemanagement kinderarmoedebestrijding
Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

De Raad beslist:
Artikel 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 2 : Het bestek met nr. FCD-2015-013 en de raming voor de opdracht
“Transitiemanagement kinderarmoedebestrijding”, opgesteld door de Centrale
Aankoopdienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming is voor de duur van 4 jaar.
Artikel 3 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 september 2015 om
14.00 uur.
Artikel 4 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien op het BI 090010 op het AR 61300020
(Erelonen en vergoedingen consultancy) actieplan ‘Kindernet’ met actie ‘Lokaal
netwerk kinderarmoede’.
De Raad beslist de noodzakelijke kredieten op te nemen in de volgende
budgetopmaak, conform artikel 162, §1, laatste lid van het Decreet van 19 december
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Artikel 6 : Er wordt een forfaitaire borgtocht gevraagd.

10.

FCD-2015-228 - Ontwerpen van een visuele identiteit voor het Zorgbedrijf Leuven en
ondersteunen van een marketing en -communicatiestrategie

De Raad beslist:
Artikel 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Artikel 2 : Het bestek met nr. FCD-2015-228 en de raming voor de opdracht “Ontwerpen van
een visuele identiteit voor het Zorgbedrijf Leuven en ondersteunen van een
marketing- en communicatiestrategie”, opgesteld door de Centrale Aankoopdienst
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.

2/5

Artikel 4 : De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien op 011000 / 60100000 - kosten
Zorgbedrijf en op de toekomstige budgetten van het Zorgbedrijf Leuven.
Artikel 5 : De nodige budgetten zullen voorzien worden voor 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.
De noodzakelijke kredieten zullen opgenomen worden in de volgende budgetopmaak,
conform artikel 162, §1, laatste lid van het Decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

WZB VESALIUSSTRAAT
11.

Pilootproject 'Ketenaanpak intrafamiliaal geweld Leuven'

De Raad gaat akkoord om vanuit het OCMW Leuven de volgende personeelsleden af te
vaardigen voor deelname aan het pilootproject ‘Ketenaanpak IFG Leuven’:
- stuurgroep: Koen Dresselaers (directeur Sociale Dienst)
- werkgroep: Els Devroye (teamcoördinator Welzijnsbureau Vesaliusstraat) / Dirk Wijnants
(teamcoördinator Welzijnsbureau Fonteinstraat) bij afwezigheid van Els
- operationeel team: Annemie Clerckx (maatschappelijk werker Sociale Dienst).
De afgevaardigde van de werkgroep krijgt het mandaat om actief te beslissen namens het
OCMW. Zij wordt geacht de voortgang en eigen bijdrage af te stemmen met het strategisch
stuurgroeplid.

WZB WARANDELAAN
12.

Onwaarde budget Leuvens Fonds Vrijetijdsparticipatie

De Raad beslist tot onwaarde.

COÖRDINATIE OUDERENZORG/INSTELLINGEN
13.

Dagprijs WZC Wijgmaal

De Raad kiest voor een korting voor de standaardkamers.

14.

Officiële beslissing tot aanvraag tot overdracht van de erkenningen van de
ouderenzorgvoorzieningen van OCMW Leuven naar het Zorgbedrijf Leuven

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de oprichting van het Zorgbedrijf Leuven door de
Vlaamse regering, beslist de Raad de overdracht te vragen van de erkenningen van de
ouderenvoorzieningen van OCMW Leuven naar het Zorgbedrijf Leuven.
Het betreft onderstaande erkenningen:
WZC Booghuys
ROB: CE 2353, erkend voor onbepaalde duur voor 73 wgl. sinds 1/3/2010
RVT: VZB 443, erkend voor 63 wgl. voor onbepaalde duur sinds 1/1/2015.
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WZC Ed Remy
ROB: CE 667, erkend voor onbepaalde duur voor 289 wgl. sinds 1/10/2010. De gedeeltelijke
vervangingsnieuwbouw van 80 woongelegenheden is voorlopig erkend voor de duur van een jaar
vanaf 10/3/2015.
RVT: VZB 109, erkend voor 169 wgl. van 1/10/2010 tot en met 30/9/2016.
WZC Ter Putkapelle
ROB: CE2625, erkend voor onbepaalde duur voor 90 bedden sinds 1/03/2010
RVT: VZB 2472, erkend voor 60 bedden van 1/3/2010 tot en met 29/02/2016.
WZC Ter Vlierbeke
ROB: CE 2373, erkend voor onbepaalde duur voor 90 wgl. sinds 1/3/2014
RVT: VZB 445, erkend voor onbepaalde duur voor 61 bedden sinds 1/3/2014.
CKV De Passerel
KCE 667: de 10 wgl. vervangingsnieuwbouw zijn voorlopig erkend voor de duur van een jaar
sinds 10/3/2015.
LDC Ruelenspark: CE 2366, erkend voor onbepaalde duur sinds 18/12/2003.
LDC Ter Vlierbeke: CE 2457, erkend voor onbepaalde duur sinds 1/5/2007.
LDC Ter Putkapelle: CE 2615, erkend voor onbepaalde duur sinds 1/4/2010.
GAW Ruelenspark: CE 1434, erkenning voor onbepaalde duur sinds 1/01/2014 voor 48 wgl.
GAW Ter Putkapelle: CE 2576, voorlopig erkend voor 27 wgl. sinds 1/10/2014voor de duur van
één jaar. Op 2/3/2015 vond er een inspectie plaats ikv de erkenning als GAW. De definitieve
erkenning wordt verwacht.
SF Ter Vlierbeke: CE 2550, voorlopig erkend voor 25 wgl. voor de duur van één jaar sinds
1/1/2015; een erkenning voor onbepaalde duur met ingang van 1/1/2016.

15.

Vraag om toestemming aan VIPA voor de vervreemding van de met VIPA
gesubsidieerde ouderen- en thuiszorgvoorzieningen van OCMW Leuven aan
Zorgbedrijf Leuven

De Raad is akkoord om de toestemming van VIPA te vragen voor de vervreemding van de door
VIPA gesubsidieerde gebouwen aan het Zorgbedrijf Leuven.

16.

Afwijking brandveiligheidsnormen aanvragen voor WZC Ter Putkapelle.

De Raad beslist om geen afwijking aan te vragen en de werken in Ter Putkapelle uit te voeren
zoals gepland.
Opgemaakt te Leuven op 04/09/2015

Koen Wuyts

Herwig Beckers
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secretaris

voorzitter
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