Overzichtslijst
Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Aanwezig

Herwig Beckers, voorzitter
Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine,
Louis Debruyne, Marc Verheyen, Pieter Vandenbroucke, Brecht Provoost,
Erwin Verbeken, Ruth Stokx, raadsleden
Koen Wuyts, secretaris
Rita Deville, adjunct-secretaris
Stefaan Verhaeghe, financieel beheerder

Datum

27 januari 2015

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
2.

OCMW-voorzitterschap

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist dat volgens artikel 53 en 54 van het OCMW
decreet de heer Herwig Beckers verkozen wordt verklaard als voorzitter van het OCMW Leuven.

B1.

Kennisgeving : Ontslag van een raadslid
Kennisgeving : Eedaflegging van een nieuw raadslid

De Raad neemt kennis van het ontslag van Thijs Van den Brande, als raadslid van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Leuven en van de eedaflegging van Ruth Stokx, als
raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Leuven op 27 januari 2015

B2.

Verkiezing van een nieuw lid in verschillende Bijzondere Comités

a)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité
Thuiszorg. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;

b)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité Edouard
Remy. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;

c)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité
Booghuys. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;

d)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité
Serviceflats. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;

e)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité Lokale
Dienstencentra. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;

f)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité Ter
Vlierbeke. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;

g)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité Ter
Putkapelle. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;
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h)

De Raad duidt bij geheime stemming een nieuw lid aan in het Bijzonder Comité Sociaal
Beleid. Er zijn 10 ja-stemmen voor Ruth Stokx op 10 geldige briefjes;

B3.

Pendule : Kennisgeving van een nieuwe vertegenwoordiger van het OCMW-Leuven
in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur

De Raad neemt kennis dat raadslid Ruth Stokx het OCMW zal vertegenwoordigen als vervanger
van Thijs Van den Brande in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van cvba-so
Pendule.

1.

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 18 december 2014

De Raad keurt de notulen van de openbare zitting van 18 december 2014 éénparig goed.

HRM
Sociale Dienst: Functie maatschappelijk werker m/v – vacantverklaring, advertentie,
offerte

3.

De Raad beslist:
 de functie maatschappelijk werker Sociale Dienst m/v, bij aanwerving in contractueel/ statutair
verband vacant te verklaren en een wervingsreserve voor drie jaar samen te stellen;
 de advertentie, de kanalen van adverteren, het samenwerkingsvoorstel van Jobpunt
Vlaanderen voor de selectieprocedure en de kostprijs goed te keuren.

Ouderenzorg: Functie teamverantwoordelijke Schoonmaak en Logistiek m/v –
vacantverklaring, advertentie, offerte

4.

De Raad beslist:
 de functie teamverantwoordelijke Schoonmaak en Logistiek m/v, bij aanwerving in
contractueel verband vacant te verklaren en een wervingsreserve voor drie jaar samen te
stellen;
 de advertentie, de kanalen van adverteren, het samenwerkingsvoorstel van Jobpunt
Vlaanderen voor de selectieprocedure en de kostprijs goed te keuren.

5.

Samenstelling evaluatiecommissie voor de evaluatieperiode 2015-2016

De Raad beslist de evaluatiecommissie voor de evaluatieperiode 2015-2016 als volgt samen te
stellen:




Voorzitter: directeur Personeel en Organisatie
Vast lid: adjunct-secretaris
Zes effectieve leden:
o directeur Sociale Dienst (Ay)
o directeur Thuiszorg (Ay)
o directeur Facilitaire Diensten (Ay)
o directeur coördinator Ouderenzorg (Ayb)
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o coördinator Zorg (Ay)
o jurist (graad Av)
Zes plaatsvervangende leden:
o stafmedewerker Sociale Dienst (Av) – 2 personen
o adjunct van de directeur Thuiszorg (Av)
o directeur Woonzorgcentrum Booghuys (Av)
o directeur Woonzorgcentrum Ter Vlierbeke (Av)
o kwaliteitscoördinator (Av)

De Raad beslist om:







de adjunct-secretaris aan te duiden als plaatsvervangend voorzitter
de financieel beheerder aan te duiden als voorzitter van de evaluatiecommissie voor de
medewerkers van het departement P&O bij wraking van de directeur P&O als voorzitter
en de adjunct-secretaris als plaatsvervangend voorzitter.
de adjunct-secretaris aan te duiden als voorzitter van de evaluatiecommissie bij wraking
van de financieel beheerder voor de functies van minstens graad Ay van de Financiële
Dienst van de evaluatiecommissie.
een teamcoördinator van P&O betrokken bij de opmaak en opvolging van de
rechtspositieregeling aan te duiden als niet-stemgerechtigd notulist. De
plaatsvervangende notulist is de stafmedewerker P&O.

PATRIMONIUM
6.

Vraag tot goedkeuring vestiging erfdienstbaarheid Aquafin op perceel te Glabbeek
(GHG 826)

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist:
1) Om het voorstel tot vestiging van een erfdienstbaarheid door Aquafin NV op het perceel
e
gelegen te Glabbeek, 1 afdeling/Glabbeek-Zuurbemde, sectie A, nr. 36/A/2, goed te
keuren.
2) De overeenkomst tot vestiging van de erfdienstbaarheid, goed te keuren.
3) De eenmalige forfaitaire vergoeding goed te keuren.

TECHNISCHE DIENST
7.

FCD-2013-165 : Vervangingsnieuwbouw Ed. Remy Perceel 6 Vast Meubilair verrekeningsnota 3

De Raad beslist om de verrekeningsvoorstellen 013C, 014, 016, 017, 018, 019, 020B 021B, 022
van perceel 6 : vast meubilair betreffende de vervangingsnieuwbouw Ed. Remy toe te wijzen.

8.

TD-2011-043 : Vervangingsnieuwbouw Ed. Remy verrekeningsnota 11 Perceel 1

De Raad beslist om de verrekeningsvoorstellen 060C, 064C, 067A, 072, 073A, 077, 078 van
perceel 1 : ruwbouw en voltooiing betreffende de vervangingsnieuwbouw Ed. Remy toe te wijzen.
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9.

FCD-2013-087 vervangingsnieuwbouw ER perceel 3 beddenliften - aanpassing
verrekening 1

De Raad beslist om het aangepaste verrekeningsvoorstel 1 goed te keuren.

CENTRALE AANKOOPDIENST
10.

FCD-2014-288: Online solliciteren en sollicitantenbeheer

De Raad beslist:
Artikel 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 2 : Het bestek met nr. FCD-2014-288 en de raming voor de opdracht “Online solliciteren
en sollicitantenbeheer”, 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 : Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- CV Warehouse HQ, Damplein 16 te 2060 Antwerpen;
- A&S Solutions, Kokerstraat 2a te 9750 Zingem;
- Echoweb, Spoorwegstraat 5 bus 3 te 1933 Zaventem;
- HR Web Solutions, Lozenweg 1 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe.
Artikel 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 januari 2015 om 16.00
uur.
Artikel 5 :

De uitgave voor deze opdracht is voorzien op:
-

Beleidsitem: 011200 Personeel en Organisatie

-

Enveloppe 3: Overig beleid

-

Algemene rekening: 21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow,
merken en soortgelijke rechten en AR 61428000 Contracten software en
hardware

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.

COÖRDINATIE SOCIALE DIENST
12.

Gas- en Elektriciteitsfonds: besteding middelen 2015

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het voorstel voor de besteding van de middelen van
het Gas- en Elektriciteitsfonds in 2015 goed.
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FINANCIËLE DIENST
13.

Jaarrekening 2013 - definitieve vaststelling

De Raad van Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de definitieve vaststelling van de
jaarrekening 2013

Opgemaakt te Leuven op 02/02/2015

Koen Wuyts

Herwig Beckers

secretaris

voorzitter
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