VERSLAG OCMW-RAAD

De voorzitter van de OCMW-raad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de OCMW-raad in
zitting te vergaderen in de raadzaal van Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2 in Ichtegem op maandag 7
mei 2018 om 17.30u

Alle punten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

OPENBARE ZITTING
secretariaat OCMW
1. Goedkeuren verslag vorige zitting
De raad neemt kennis van de notulen van de vorige openbare zitting en keurt deze notulen goed.
2. Akteneming register algemeen directeur


BKO: Aankoop van: klein meubilair voor verzorgingsruimte en slaapruimte:

De werkgroep “peuters en kleuters Kornuit-Kapoen” kwam tot het besluit dat de verzorgingsruimte in
de Kornuit en Kapoen dringend aan vernieuwing toe is.
De werkgroep “peuters en kleuters Kornuit – Kapoen” kwam tot het besluit dat de materialen voor het
middagslaapje van peuters dringend aan vernieuwing toe is.


BKO: Aankoop van: extra krukjes en vouwtafels middagmaal Kastaar, Kornuit, Kapoen:

Gezien het grote aantal kinderen die op woensdag blijft eten in zowel de Kastaar, Kornuit en Kapoen
ervaren we dit schooljaar vaak een tekort aan eetplaatsen.
Gezien de beperkte duur (enkel op woensdagmiddag) én het tekort aan plaats om alles op te bergen,
kiezen we voor eenvoudige stapelbare krukjes.
Onze huisstijl van tafels zijn de plooitafels van de firma Wesco – die zeer degelijk zijn. We opteren
echter om lichte vouwtafels aan te kopen, omdat de Wesco-tafels zeer zwaar zijn om telkens opnieuw
op te plooien. Om aan de multifunctionaliteit van onze ruimtes te kunnen voldoen zijn deze Wesco –
tafels perfect materiaal (om dus sporadisch op te plooien) – maar niet om deze frequent (wekelijks) op
te plooien is dit ergonomisch niet verantwoord, vandaar onze keuze voor lichtere maar toch degelijke
plooitafels.


BKO: Aankoop van 2 klankkasten:

Tijdens activiteiten, vrij spel, … maken wij zeer veel gebruik van muziek. Een geluidsinstallatie is dan
ook een dagelijks gebruiksvoorwerp.
Aangezien wij werken met grote groepen kinderen, aangezien wij vaak buiten activiteiten doen, …
dient de geluidsinstallatie over voldoende wattage te beschikken + moet deze mobiel zijn.

De reeds aangekochte mobiele geluidsinstallaties zijn onherstelbaar stuk en dienen vervangen te
worden.


Wonen en werken: Aankoop van wasmachine:

Tot op heden gebruikten we in de loods oude wasmachines die we recupereerden uit verhuizingen of
verlopen stokkage.
De huidige wasmachine is, na nazicht door Yoni, niet te herstellen.
Er werd prijs gevraagd bij drie verschillende leveranciers voor het aankopen van een nieuwe
wasmachine.
3. Omzendbrief : RMI - wet van 26 mei 2002
De laatste volledige actualisering van de algemene omzendbrief dateert van 2015. Sindsdien werd het
juridisch kader van het recht op maatschappelijke integratie op belangrijke wijze aangepast.
De Minister van Maatschappelijke Integratie is bezorgd voor de allerzwaksten onder ons. Om die reden
wordt er in het bijzonder ingezet om extra middelen voor de gerechtigden en voor de OCMW’s vrij te
maken.
4. Opstart prijsvraag aankoop bureaustoelen en tafels
Na de rondgang in de sociale dienst, Koekelarestraat 5 blijkt dat een aantal bureaustoelen en 3 van
de 4 tafels in de spreekruimtes nodig aan vervanging toe zijn.
Er wordt prijs gevraagd bij drie verschillende leveranciers voor de aankoop van 7 bureaustoelen en 3
tafels.
financiën OCMW
5. Rekeningen en mandaten
De raad neemt kennis van de notulen van de besloten zitting van 9 april 2018 en keurt de notulen
goed.
Personeel en organisatie
6. Advies wijzigingen AR houdende RPR gemeente Ichtegem
De voorgestelde wijzigingen van het arbeidsreglement houdende RPR van het gemeentepersoneel
Ichtegem dienen voor advies voorgelegd te worden aan de OCMW-raad voor zover deze wijzigingen
een weerslag hebben op de budgetten en het beheer van het OCMW.
Volgende wijzigingen aan het AR houdende RPR voor het gemeentepersoneel van de gemeente
Ichtegem worden ter goedkeuring voorgelegd :
o

Schrappen van 7.10.1 Algemene bepalingen onbetaald verlof : art. 391 tem 396

o

Toevoegen van 7.10.2 Onbetaald verlof als recht : art. 397 – 404

o

Toevoegen van 7.10.3 Onbetaald verlof als gunstmaatregel : art. 405 – 414

o

Toevoegen van hoofdstuk 7.12 Vlaams Zorgkrediet : art. 416 - 419

o

aanpassen functienaam secretaris naar algemeen directeur + wijziging
bevorderingsvoorwaarden in hoofdstuk 14.1 Bijlage I Bijzondere voorwaarden ivm de toegang
tot de betrekkingen . A. Secretaris Algemeen directeur

7. Wijzigingen AR houdende RPR OCMW Ichtegem
Op 8 januari 2018 werden in het AR houdende RPR een aantal aanpassingen gedaan (update van
gegevens vakbondsdelegatie, schrappen van stageverlof en loopbaanonderbreking, …).
De nieuwe regeling inzake onbetaald verlof en Vlaams zorgkrediet werd niet opgenomen, maar er
werd verwezen naar de vigerende wetgeving hieromtrent. Er werd beslist om geen ingrijpende
wijzigingen te doen, mede omdat het decreet lokaal bestuur er toe zal leiden dat er een grondige
aanpassing moet gebeuren tegen 1 januari 2019.
Vanuit het toezicht werd echter de opmerking geformuleerd dat we dit toch moeten opnemen, meer
bepaald omwille van het uitwerken van de regeling voor het aanvragen of weigeren van de aanvragen
en de mogelijke uitsluitingen.
Er wordt voorgesteld om de algemene bepalingen voor onbetaald verlof te schrappen. Deze worden
vervangen door de specifieke bepaling opgenomen onder onbetaald verlof als recht en onbetaald
verlof als gunst.
8. Kennisname brief ACV openbare diensten: actie aanzegging 16/05/2018
ACV Openbare diensten wenst het bestuur op de hoogte te brengen van de nationale betoging van
het gemeenschappelijk vakbondsfront (openbare en private sector) te Brussel op woensdag 16 mei
2018.
Wonen en werken
9. Gunning allesmaaier klusjesdienst
De allesmaaier wordt gebruikt in de klusjesdienst om ruwe terreinen te maaien. De oude maaier was
onherstelbaar. De aankoop van een nieuw toestel drong zich op. Voor deze opdracht werd prijs
gevraagd bij de frima Lievens, Cobbaert en Colleman.
Bij goedkeuring van de raad wordt deze opdracht gegund aan de economisch meest voordelige
aanbieder zijnde Boudewijn Lievens, Mitswegestraat 61, 8480 Ichtegem.
10. Gunning vervangen verwarmingsketel Kastaar
Voor het vervangen van de verwarmingsketel door een condensatieketel in de BKO Kastaar werd prijs
gevraagd bij de firma Mattheus, Huyghe, Jonckheere, Sanelek en Rik Vanhee.
Bij goedkeuring van de raad wordt de opdracht gegund aan de firma Sanelek met de economisch
meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte.

11. Gunning vervangen dak en dakgoten Stationsstraat 103
In het kader van de renovatie van de Stationsstraat 103 via de subsidies toegekend door de Nationale
Loterij, wordt in eerste fase het zadeldak vervangen. Volgende bedrijven werden aangeschreven:
Logghe, Titeca, Devidt, Bosch, Maene, Schollier, Vyvey en Pollet.
Deze opdracht is toegewezen aan de firma Schollier uit Torhout
lokaal dienstencentrum
12. Optreden The Older Brothers
Op donderdag 4 oktober zouden wij in het lokaal dienstencentrum graag een optreden van The Older
Brothers organiseren. Dit is een coverband die muziek brengt vanaf de jaren ’60. Een ideale activiteit
voor de doelgroep van het dienstencentrum.

Buitenschoolse Kinderopvang
13. Aankoop springkasteel IBO
Een springkasteel model “Lion” zal aangekocht worden bij de firma Boing nv voor de prijs van €3.025
( BTW incl. ) bestemd voor IBO.

secretariaat OCMW
14. Varia & vragen

