WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT
RAAD VAN BESTUUR
OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN
ZITTING VAN 25 JUNI 2018

BESLOTEN ZITTING
1.

VERSLAG ZITTING 6 JUNI 2018. GOEDKEURING.

2.

STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2018 - 2020. VASTSTELLING.

Stelt het strategisch meerjarenplan 2018 - 2020 vast.
Het strategisch meerjarenplan 2014 – 2020 wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de gemeenteraad
van Schoten en de gemeenteraad van Wijnegem.
Een kopie van dit besluit wordt verzonden aan de Provinciegouverneur.

3.

BUDGET 2018. VASTSTELLING.

Het budget 2018 wordt vastgesteld.
Het budget 2018 wordt ter kennisname overgemaakt aan de gemeenteraad van Schoten en aan de
gemeenteraad van Wijnegem
Een kopie van dit besluit wordt verzonden aan de Provinciegouverneur.

4.

OCMW WIJNEGEM. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
ASSISTENTIEWONINGEN. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van
Wijnegem, met betrekking tot het verlenen van crisiszorg en overbruggingszorg aan de bewoners van
de appartementen voor ouderen 'De Meidoorn' en 'Het Bloesempad'. De forfaitaire vergoeding wordt
vastgesteld op € 8.500 per jaar, en is gekoppeld aan de spilindex.

5.

OCMW SCHOTEN. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
ASSISTENTIEWONINGEN. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van
Schoten, met betrekking tot het verlenen van crisiszorg en overbruggingszorg aan de
assistentiewoningen Residentie Schuttershof. De forfaitaire vergoeding wordt vastgesteld op € 27.300
per jaar, en is gekoppeld aan de spilindex.

6.

PERSONEELSFORMATIE. GOEDKEURING.

Neemt akte van, en gaat akkoord met de verantwoording van de personeelsformatie en het organogram
van de woonzorggroep van het directieteam dd. 8 mei 2018.
verleent goedkeuring aan de contractuele personeelsformatie.
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Een aantal functies zullen slechts in contractueel dienstverband worden ingevuld na stopzetting van de
tewerkstelling binnen de woonzorggroep van ter beschikking gestelde statutaire medewerkers door
respectievelijk het OCMW van Schoten en het OCMW van Wijnegem :
De Sociale Maribeltewerkstelling ten belope van 12 vte, is geïntegreerd in de personeelsformatie, met
dien verstande dat te allen tijde minstens 0,5 vte tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel zal
gebeuren binnen de administratie en minstens twee 3/4-de tijdse en één halftijdse tewerkstelling als
zorgkundige.

7.

DIENSTEN. SPECIFIEKE BEGELEIDING BIJ INVOERING GDPR EN
OPSTART HELPDESKSERVICE. WIJZE VAN GUNNEN EN GUNNING.

De overheidsopdracht "Begeleiding invoering GDPR en helpdesksysteem in kader
informatieveiligheid" te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure op aangenomen factuur.
De overheidsopdracht "Begeleiding invoering GDPR en helpdesksysteem in kader
informatieveiligheid" wordt toegewezen aan de firma White Wire BVBA, gevestigd Singel 5 te 2550
Kontich, volgens de voorwaarden vermeld in de prijsofferte met ref. REF 20180608_WZCVoorkemp
_001, tegen de kostprijs van :
- voor de invoering van GDPR, een bedrag van 12.500 euro excl. B.T.W. ;
- voor de helpdeskservice, een éénmalige opstartkost van 600 euro excl. B.T.W., en daarna een
maandelijkse basisvergoeding van 110 euro excl. B.T.W. en een kostprijs per ticket van 28 euro excl.
B.T.W. (jaarlijks indexeerbaar per 1 januari)
Voor de helpdeskservice wordt met de firma White Wire BVBA, gevestigd Singel 5 te 2550 Kontich,
een contract afgesloten voor 12 maanden, telkens stilzwijgend verlengbaar met een periode van 12
maanden, opzegbaar 60 dagen voor het verlopen van de contract einddatum.

8.

WOONZORGCENTRUM VERBERT - VERRIJDT. AANSTELLING VAN
COÖRDINEREND EN RAADGEVEND ARTS.

De huidige coördinerend en raadgevend arts van het OCMW van Schoten wordt vanaf 1 juli 2018
aangesteld als coördinerend en raadgevend arts in de Woonzorggroep Voorkempen voor het
woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt en dit voor de duurtijd van 1 jaar.
Conform de wettelijke reglementering wordt de vergoeding vastgesteld per kwartaal met volgende
geldende criteria : aantal dagen , aantal erkende RVT-bedden en deel F van het RIZIV-dagforfait :
bedrag coördinerend geneesheer.
In het kader van het gebruik van administratief materiaal en administratieve ondersteuning, wordt er
een afhouding van twintig percent op de vergoeding, toegepast.
Beslist om binnen 6 maanden een marktbevraging te organiseren voor de aanstelling van één of twee
coördinerende en raadgevende artsen voor de beide campussen van de woonzorggroep, bij de
huisartsen van Schoten en Wijnegem

9.

DIENSTEN. VERZEKERINGEN. AFSLUITING. GOEDKEURING.

Verleent zijn goedkeuring aan het afsluiten van de hierna vermelde verzekeringspolissen bij Ethias
NV, met zetel voor Vlaanderen Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, met ingang van 1 juli 2018 :
1. Polis arbeidsongevallen (premie arbeidsrisico + arbeidswegrisico) af te sluiten voor de
contractuele medewerkers tegen de volgende premievoeten :
- Arbeiders : 1,15 % + 0,40 %
- Bedienden : 0,20 % + 0,20 %
- Medisch en paramedisch personeel : 0,55 % + 0,20 %
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2. Polis Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand met polisnr. 45.400.591, af te
sluiten voor zowel de contractuele als de ter beschikking gestelde statutaire medewerkers, en
vrijwilligers tegen de volgende premievoeten :
- Arbeiders : 0,15 % + 0,018 %
- Bedienden : 0,08 % + 0,018 %
- Medisch, paramedisch personeel en verzorgend personeel : 0,25 % + 0,028 %
- voor de vrijwilligers per VTE : 45 euro + 5 euro.
3. Polis Bestuurdersaansprakelijkheid met polisnr. 45.400.609 :
- 1.340 euro, met een waarborg van 1.000.000 euro per schadegeval en per verzekeringsjaar,
verhoogd met taksen zo de verzekeringnemer eraan onderworpen is.
4. Polis objectieve aansprakelijkheid Brand/ontploffing met polisnr. 45.400.598 :
- jaarpremie van 208 euro, te verhogen met taksen en bijdragen.
5. Auto - omnium dienstverplaatsingen :
Waarborg voor de persoonlijke wagens van de personeelsleden en de vrijwilligers tijdens het gebruik
ervan in opdracht van de werkgever. Jaarpremie van 3.150 euro, te verhogen met de wettelijke
bijdragen van 17,50 %.
6. Lichamelijke ongevallen voor personen die residentieel verblijf houden in één van de
opgegeven instellingen van de verzekeringnemer met polisnr. 45.401.007 tegen een jaarpremie van
651,48 euro, te verhogen met taksen.

10.

VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM VAN 4 JUNI 2018.
KENNISNEMING.

11.

BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. KENNISNEMING.

Schoten, 3 juli 2018
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