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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  VAN SCHOTEN 
 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

ZITTING VAN  

WOENSDAG 3 OKTOBER 2018 
 

 

AANWEZIG: Catharina Van Osta, voorzitter. 

Katelijne Peeters, Diana Celis, Godelieve Swennen, Gilberte Van den 

Abbeele, Veerle Deparcq, Patrick Molle, Guido Aerts, Christof Victor, 

Jozef Peeters, Ivan Kint, raadsleden. 

Rony Lejaeghere, algemeen directeur. 
 

VERONTSCHULDIGD: Maarten De Veuster, burgemeester. 
 

 

Mevrouw Catharina Van Osta, voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

Algemeen bestuur 

 

 1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE RAAD - O.Z.  

 

De Raad keurt bij eenparigheid van stemmen het verslag van de openbare zitting van de openbare raad 

van 12.09.2018 goed. 

 

 

 2. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGEAN - DIENSTVERLENING  

 

De Raad, 

 

Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 houdende oprichting van de coöperatieve vennootschap 

Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 

bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8, juli 1969 ; 

Gelet IGEAN cv op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd omgevormd 

tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het 

Belgisch Staatsblad op 19 december 2003 ; 

Gelet op de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een 

dienstverlenende vereniging bij beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 ; 

Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening op de buitengewone 

algemene vergadering van 15 juni 2007 met aansluitende publicatie in de bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366 ; 

Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening op de buitengewone 

algemene vergadering van 18 december 2013, bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10 april 2014 

van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 

rand ; 

Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging en de verlenging tot 21.06.2034 van IGEAN 

dienstverlening  op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016, bevestigd bij het 
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Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ; 

Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Igean - dienstverlening; 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van 

de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd 

in de loop van het laatste trimester van elk jaar; 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te 

volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken en een door de raad van bestuur 

opgestelde begroting wordt voorgelegd; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur om de buitengewone algemene vergadering i.v.m. de 

activiteiten en de begroting van 2019 te organiseren op woensdag 19 december 2018; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 12 september 2018 waarmee de dagorde van de 

buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 

2. goedkeuren van de begroting 2019 

3. goedkeuren statutenwijziging 

4. kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag; 

Gelet op het schrijven van Igean - dienstverlening met de uitnodiging en de dagorde voor de 

buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 § 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 

van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 14 februari 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn houdende 

aanduiding van Christof Victor als vertegenwoordiger van het OCMW Schoten voor het bijwonen van 

de vergaderingen van Igean - dienstverlening; 

Gelet op het besluit d.d. 8 juni 2016 van de raad van maatschappelijk welzijn houdende Catharina Van 

Osta als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW Schoten voor het bijwonen van de 

algemene vergaderingen van Igean - dienstverlening; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 

wordt vastgesteld; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

 

Kredieten/financiële aspect: 

. 

 

BESLUIT:  

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean - 

dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van Igean, gelegen aan de Doornaardstraat 60 

te Wommelgem op woensdag 19 december 2018 om 19.00 uur, evenals van alle daarbij horende 

documenten, en op basis hiervan volgende beslissingen te nemen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 

2. goedkeuren van de begroting 2019 

3. goedkeuren statutenwijziging 
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4. kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag. 

Artikel 2 

Te melden aan Igean-dienstverlening dat het OCMW Schoten geen vertegenwoordiger of 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW kan afvaardigen, wegens andere 

agendaverplichtingen. 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean - dienstverlening worden 

bezorgd. 

 

 

 3. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IGEAN - MILIEU EN VEILIGHEID  

 

De Raad, 

 

Gelet IGEAN cv op de buitengewone algemene vergadering van 8 november 2003 werd omgevormd 

tot een dienstverlenende vereniging IGEAN - milieu en veiligheid, gepubliceerd in de bijlagen van het 

Belgisch Staatsblad op 19 december 2003 ; 

Gelet op de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een 

dienstverlenende vereniging bij beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 ; 

Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN - milieu en veiligheid op de 

buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007 met aansluitende publicatie in de bijlagen van 

het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2007 onder nr. 07120366 ; 

Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging van IGEAN - milieu en veiligheid op de 

buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013, bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 

10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, 

Toerisme en Vlaamse rand ; 

Gelet op de goedkeuring van de statutenwijziging en de verlenging tot 21.06.2034 van IGEAN - 

milieu en veilgheid op de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2016, bevestigd bij het 

Ministerieel Besluit van 3 oktober 2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ; 

Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Igean - milieu en veiligheid; 

Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van 

de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd 

in de loop van het laatste trimester van elk jaar; 

Overwegende dat op deze buitengewone algemene vergadering de te ontwikkelen activiteiten en de te 

volgen strategieën voor het volgende boekjaar worden besproken en een door de raad van bestuur 

opgestelde begroting wordt voorgelegd; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur om de buitengewone algemene vergadering i.v.m. de 

activiteiten en de begroting van 2019 te organiseren op woensdag 19 december 2018; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 12 september 2018 waarmee de dagorde van de 

buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld: 

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 

2. goedkeuren van de begroting 2019 

3. goedkeuren statutenwijziging 

4. innovatiefonds - bepalen bijdrage 
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5. kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag; 

Gelet op het schrijven van Igean - milieu en veiligheid met de uitnodiging en de dagorde voor de 

buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018; 

Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 § 1 van de statuten bepalen dat de vaststelling 

van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

Gelet op het besluit d.d. 14 februari 2013 van de raad van maatschappelijk welzijn houdende 

aanduiding van Christof Victor als vertegenwoordiger van het OCMW Schoten voor het bijwonen van 

de vergaderingen van Igean - milieu en veiligheid; 

Gelet op het besluit d.d. 8 juni 2016 van de raad van maatschappelijk welzijn houdende Catharina Van 

Osta als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW Schoten voor het bijwonen van de 

algemene vergaderingen van Igean - milieu en veiligheid; 

Overwegende dat met onderhavige beslissing het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger 

wordt vastgesteld; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

 

Kredieten/financiële aspect: 

. 

 

BESLUIT:  

Artikel 1 

Kennis te nemen van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Igean - 

milieu en veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van Igean, gelegen aan de Doornaardstraat 

60 te Wommelgem op woensdag 19 december 2018 om 19.00 uur, evenals van alle daarbij horende 

documenten, en op basis hiervan volgende beslissingen te nemen:  

1. goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2019 

2. goedkeuren van de begroting 2019 

3. goedkeuren statutenwijziging 

4.  innovatiefonds - bepalen bijdrage 

4. kennisname ondernemingsplan 2019-2024 - evaluatieverslag. 

Artikel 2 

Te melden aan Igean- milieu dat het OCMW Schoten geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van het OCMW kan afvaardigen, wegens andere agendaverplichtingen 

Artikel 3 

Twee uittreksels van onderhavige gemeenteraadsbeslissing zullen aan Igean - milieu en veiligheid 

worden bezorgd. 

 

 

Zorg en welzijn – kinderopvang 

 

 4. KINDERDAGVERBLIJF T BEERTJE. DIENSTVERLENING. 

ACTIVITEITENVERSLAG AUGUSTUS 2018. AKTENEMING.  

 

De Raad neemt akte van het activiteitenverslag van het kinderdagverblijf 't Beertje met betrekking tot 

de maand augustus 2018. 
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 5. KINDERDAGVERBLIJF DE KOEKOEK. DIENSTVERLENING. 

ACTIVITEITENVERSLAG AUGUSTUS 2018. AKTENEMING.  

 

De Raad neemt akte van het activiteitenverslag van het kinderdagverblijf De Koekoek met betrekking 

tot de maand augustus 2018. 

 

 

 6. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS. DIENSTVERLENING. 

ACTIVITEITENVERSLAG AUGUSTUS 2018. AKTENEMING.  

 

De Raad neemt akte van het activiteitenverslag van de dienst voor onthaalouders met betrekking tot de 

maand augustus 2018. 

 

 

Zorg en welzijn - thuiszorg en seniorenhuisvesting 

 

 7. AANVULLENDE THUISZORG.  DIENSTVERLENING. ACTIVITEITENVERSLAG 

JULI EN AUGUSTUS 2018. AKTENEMING.  

 

De Raad neemt akte van het activiteitenverslag van de aanvullende thuiszorg met betrekking tot de 

maand juli en augustus 2018. 

 

 

 8. DIENST VOOR GEZINSZORG DIENSTVERLENING. ACTIVITEITENVERSLAG JULI 

2018. AKTENEMING. 

 

De Raad neemt akte van het activiteitenverslag van de dienst voor gezinszorg met betrekking tot de 

maand juli 2018. 

 

 

Zorg en welzijn - buurtgerichte zorg 

 

 9. KINDEROPVANG.PROJECT BABYTHEEK.AKTENEMING  

 

De Raad neemt akte van van het gegeven dat onze gemeente niet wordt geselecteerd voor de 

begeleiding van het pilootproject Babytheek. Dit omwille van het feit dat bij de opstart van een 

babytheek  en de begeleiding ervan door het Netwerk Bewust Verbruik wordt vertrokken vanuit 

circulaire economie.  

 

 

 10. THUISZORG.DAG VAN DE VERZORGENDE.GOEDKEURING  

 

De Raad, 

 

Gelet op het jaarlijks initiatief van de Vlaamse Federatie van de verzorgenden; 

Gelet op het voorstel van de administratie om op dinsdag 9 oktober 2018 aan de medewerkers van de 

thuiszorgdiensten een ontbijt aan te bieden in het dienstencentrum 't Dorp tussen 7.30 uur en 9.15 uur, 

waarbij elke verzorgende maximaal een uur dienstvrijstelling krijgt om te kunnen genieten van dit 

ontbijt ; 
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Kredieten/financiële aspect: 

 

Exploitatiebudget: 

  

-Deze uitgave is wel voorzien: 

-Budget: 500 euro   

-Algemene rekening. 61504200 

-Beleidsitem: 095901 en 094902 

-Actie: Dag van de Verzorgende 

 

 

BESLUIT:  

Enig artikel: Goedkeuring te verlenen om op  dinsdag 9 oktober 2018  tussen 7.30 uur en 9.15 uur aan 

de medewerkers van de thuiszorgdiensten een ontbijt aan te bieden in dienstencentrum 't Dorp. Elke 

medewerker krijgt hiervoor een uur dienstvrijstelling om te kunnen genieten van dit ontbijt. 

 

 

 

 11. WOON- EN ZORGCENTRA. ZAKGELDEN. AANPASSING BEDRAG. 

GOEDKEURING. 

 

De Raad, 

 

Gelet op artikel 98, §1, van de organieke wet van 08.07.1976 dat stelt dat, wanneer maatschappelijke 

dienstverlening wordt verstrekt in de vorm van betaling van de kosten van het verblijf in een rusthuis 

en de begunstigde bijdraagt in deze kosten, rekening houdend met zijn inkomsten, deze recht heeft op 

een zakgeld, waarvan het bedrag door het OCMW wordt vastgesteld; 

Gezien het bedrag van het zakgeld wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 01.03.1977 

houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het het 

indexcijfer van de comsumptieprijzen worden gekoppeld; 

Gelet op de omzendbrief van 30 augustus 2018, van Minister van Maatschappelijke Integratie, Denis 

Ducarme, inzake de aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het 

maatschappelijk welzijn behoren, op 1 september 2018; 

Gezien het jaarbedrag voor de zakgelden, bepaald in toepassing van artikel 98, §1, derde lid, van de 

organieke wet van 8 juli 1976, vanaf 01.09.2018, derhalve 1 164.24 EUR bedraagt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

 

Kredieten/financiële aspect: 

 

Exploitatiebudget: 

- Deze uitgave is voorzien op: 

- Algemene rekening  61605000 

-      Beleidsitem  095300 

- Voorzien  32.000 EUR 

- Beschikbaar  17.578,32  EUR 
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BESLUIT:  

Artikel 1: Goedkeuring te verlenen dat vanaf 01.09.2018 het bedrag van het maandelijks zakgeld van 

de bewoners van de woon- en zorgcentra waaraan maatschappelijke dienstverlening wordt verstrekt 

onder de vorm van betaling van de kosten van het verblijf in een rusthuis, en de begunstigde bijdraagt 

in deze kosten, rekening houdend met zijn inkomsten, vast te stellen op 97.02 EUR/maand 

Artikel 2: De administratie opdracht te geven de directies van de verschillende woon- en zorgcentra, 

waar bewoners verblijven waarvoor OCMW Schoten tussenkomt in de verblijfskosten, schriftelijk op 

de hoogte te brengen van de nieuwe bedragen van de zakgelden vanaf 01.09.2018. 

 

 

Algemeen bestuur 

 

 12. MEDEDELINGEN EN VARIA  

 

Varia: 

- Een raadslid stelt dat hij vaak aangeklampt wordt door burgers die op zoek zijn naar goelkope en 

betaalbare woningen maar bij de diverse sociale huisvestingsinitiatieven steevast op een wachtlijst 

terecht komen waarbij gesteld wordt dat men 2à 3 jaar zal moeten wachten. Het raadslid stelt 

anderzijds vast dat op diverse plaatsen woningen vrij staan en slechts deels afgewerkt worden en 

verwijst daarvoor naar de situatie op de Klarre Warre. 

De voorzitter haalt aan dat de impact die het gemeentebestuur heeft op de sociale 

huisvestingsintiatieven beperkt is, dat er heel wat projecten lopen die echter een lange doorlooptijd 

hebben en dat  daar ook vaak prioriteit gegeven wordt aan relocatie van bestaande huurders uit de stad 

alhoewel de cijfers daaromtrent niet overdreven moeten worden.  

-Een raadslid vraagt dat voor de koeltoogproblematiek van het dienstencentrum cogelshof Medirest op 

zijn verantwoordelijkheid gewezen wordt. De voorzitter vraagt of afspraken daaromtrent ook mee 

opgenomen zijn in het nieuwe aankoopbestek en vraagt dit ook door te geven aan de directeur van het 

woonzorgcentrum. 

  

 
 


