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WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, OCMW-VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT 

 

RAAD VAN BESTUUR 

 

OVERZICHTSLIJST TOELICHTING AGENDAPUNTEN 

ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2018 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 1. RECHTSPOSITIEREGELING. WIJZIGING. PRINCIPIEEL AKKOORD.  

 

Principieel akkoord wijziging aan rechtspositieregeling, ingevolge opmerkingen van Binnenlands 

Bestuur met betrekking tot :  

- Een vergetelheid in artikel 129, 

- Schrapping van de bepalingen met betrekking tot de instelling van een pensioenpremie en een 

anciënniteitspremie, 

- Voorzien van een objectieve voorrangsregeling voor het toestaan van onbetaald verlof als 

recht, 

- Aanvullen van de lijst van medewerkers die slechts beperkt recht hebben op onbetaald verlof 

als recht en op Vlaams zorgkrediet; 

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor te leggen aan het eerstvolgende Bijzonder 

onderhandelingscomité van de Woonzorggroep Voorkempen. 

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor advies over te maken aan de colleges van 

burgemeester en schepenen van Schoten en Wijnegem. 

 
2. PREMIEREGELING JUBILARISSEN. PRINCIPIEEL AKKOORD. 

 
principieel akkoord om aan de personeelsleden van de woonzorggroep Voorkempen bij pensionering 

een van belastingen en RSZ-bijdragen vrijgestelde premie toe te kennen op voorwaarde dat het 

personeelslid minstens 3 volledige jaren dienst heeft.  

Principieel akkoord om aan de personeelsleden van de woonzorggroep Voorkempen bij 25 jaar en 35 

jaar dienst een premie toe te kennen. 

Huidig voorstel voor  te leggen aan het eerstvolgende Bijzonder onderhandelingscomité van de 

Woonzorggroep Voorkempen. 

 

3. ARBEIDSREGLEMENT. WIJZIGING. PRINCIPIEEL AKKOORD. 

 

Principieel akkoord met volgende wijzigingen aan het arbeidsreglement : 

- In bijlage 1 van het arbeidsreglement onder punt 1. ‘Variabele uurroosters’ aanpassing van het 

laatste einduur van de late dienst van de verzorging/verpleging van 21u15 naar 21u30,  

- Rechtzetting materiële missingen,  

- Schrapping verwijzingen in de rechtspositieregeling met betrekking tot de pensioenpremie en 

anciënniteitspremie. 

Huidig voorstel voor  te leggen aan het eerstvolgende Bijzonder onderhandelingscomité van de 

Woonzorggroep Voorkempen. 
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4. LEVERINGEN EN DIENSTEN. HET LEVEREN VAN GENEESMIDDELEN EN 

FARMACEUTISCHE PRODUCTEN AAN DE BEWONERS VAN DE 

WOONZORGCENTRA VAN DE WOONZORGGROEP VOORKEMPEN. WIJZIGING 

LASTVOORWAARDEN. BEKRACHTIGING SPOEDBESLISSING DIRECTIETEAM. 

 
Bekrachtiging besluit van het directieteam, genomen in zijn zitting van 18 september 2018, houdende 

goedkeuring bij hoogdringendheid van hierna vermelde vervanging in het lastenboek 2018/04 met als 

titel ‘Het leveren van geneesmiddelen en farmaceutische producten aan de bewoners van de 

woonzorgcentra van de woonzorggroep Voorkempen’, van gunningscriterium 2 ‘Tussenkomst in 

administratieve – en beheerskosten’, door gunningscriterium 2 ‘Administratieve vergoeding voor de 

gedane administratie’, zoals in bijlage opgenomen, met behoud van het in oorsprong toegekende 

gewicht. Bijlage A : ‘Offerteformulier’ wordt in dezelfde zin aangepast. 

 
5. CAMPUS SCHOTEN. CONTRACT INCONTINENTIEMATERIAAL. BETEKENING 

OPZEG. GOEDKEURING. 

 

Beslist om de ‘Raamovereenkomst voor het leveren van incontinentiematerialen en 

verzorgingsproducten’, door het OCMW van Schoten  toegewezen aan Ontex bvba, gevestigd Genthof 

5 te 9255 Buggenhout, stop te zetten van zodra het bestuur aansluit bij de aankoopcentrale van het 

Zorgbedrijf Antwerpen.  

Ontex bvba, gevestigd Genthof 5 te 9255 Buggenhout, per aangetekende brief de opzeg van de 

lopende overeenkomst te betekenen, mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 6 maanden, 

ingaande vanaf de postdatum van de aangetekende zending, maar met de vraag om, indien het 

zorgbedrijf Antwerpen niet binnen deze termijn tot een toewijzing van incontinentiemateriaal 

overgaat, het contract te laten eindigen op het ogenblik dat het bestuur aansluit bij de aankoopcentrale 

van het Zorgbedrijf Antwerpen. 

 

6. TOETREDING TOT DE AANKOOPCENTRALE VAN VVSG VOOR DIENSTEN MET 

ALS VOORWERP ‘RAAMOVEREENKOMST POSTDIENSTEN VLAAMSE LOKALE 

BESTUREN’. 

 
Niet toe te treden tot de aankoopcentrale van VVSG voor diensten met als voorwerp 

‘Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen’. 

 

Aan het directieteam opdracht te geven om het nodige te doen voor het afsluiten van een contract voor 

het leveren van posdiensten. 

 

7. DELEGATIEBESLUIT VOORZITTER MET BETREKKING TOT 

HANDTEKENINGBEVOEGDHEID BEWONERS- EN GEBRUIKERSCONTRACTEN. 

AKTENEMING. 

 

8. VERSLAG VERGADERING DIRECTIETEAM VAN 18 SEPTEMBER 2018. 

KENNISNEMING. 

 

9. DELEGATIEBESLUIT ALGEMEEN DIRECTEUR MET BETREKKING TOT 

HANDTEKENINGBEVOEGDHEID CONTRACTEN STAGIAIRS. AKTENEMING. 

 

10. BESLUITEN ALGEMEEN DIRECTEUR. KENNISNEMING. 

 

11. BESTELBONS. KENNISNEMING. 

 
12. ORGANISATIE NIEUWJAARSRECEPTIE EN PERSONEELSFEEST. 
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13. BESLISSING TOT BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING OP 24 OKTOBER 

2018. VASTSTELLING DAGORDE. 

 
 

Schoten, 4 oktober 2018 

 


