NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD

zitting van:

maandag 10 april 2017

aanwezig:

Willy Hosten: OCMW-voorzitter;
Geert Pascal, Agnes Deman, Koen Vandaele, Daniël Roose, Inge
Vandewyngaerde: raadsleden;
Katja Verhelst: OCMW-secretaris

verontschuldigd:

Geert Pascal: raadslid verontschuldigd voor 1 - 3;
Katrien Fonteyne, Twiggy Sys, Britt Hoverbeke: raadsleden

De voorzitter verklaart de vergadering om 17.30u voor geopend en heet de aanwezigen welkom.

OPENBARE ZITTING
secretariaat OCMW
1. goedkeuren verslag vorige zitting
De raad neemt kennis van de notulen van de openbare zitting van 13 maart 2017 en keurt de notulen
goed.
2. akteneming secretarisbesluiten
Aankopen:



Toewijzing vorming levensreddend handelen IBO aan Alert Opleidingen uit Izegem voor de
prijs van 290,40 euro ( incl. btw + verplaatsingskosten) ( duurtijd: 3 jaar)
Aankoop van 3 professionele stof(water)zuigers bestemd voor de 3 locaties IBO bij Gesco
Zandvoordestraat 500, 8400 Oostende voor de totaalprijs van 435,60 euro ( incl. btw)

3. hulpverleningsgegevens OCMW Barometer 2015
feiten, context en argumentatie
In 2016 werd een uitgebreide bevraging bij de Vlaamse OCMW’s georganiseerd, in het kader van de
“OCMW-barometer”. De resultaten van deze jaarlijkse bevraging schetsen een goed beeld van de
brede hulp- en dienstverlening die de Vlaamse OCMW’s aanbieden én van de aanvullende financiële
steun die zij toekennen. De grote diversiteit in het OCMW-landschap zorgt er immers voor dat weinig
cijfermateriaal beschikbaar is over de inspanningen die de Vlaamse OCMW’s in hun strijd tegen
armoede leveren.
beslissing:
artikel 1: De raad neemt kennis van de hulpverleningsgegevens OCMW barometer 2015.
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artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de TV sociale dienst.

4. POD-Mi: projectoproep doorgangswoningen
verwijzingsdocumenten


de projectoproep POD – Mi tot verhoging van het aantal doorgangswoningen

feiten, context en argumentatie


deze projectoproep exclusief is voorbehouden aan de Belgische OCMW’s die wensen het
aantal doorgangswoningen in hun gemeente te verhogen.



projecten moeten ingediend worden tegen 30 mei 2017.



Per ingediend project kan het OCMW maximaal 50.000 euro krijgen voor renovatie-,
aanpassings- of verbouwingswerken en max. 10.000 euro voor de inrichting en uitrusting van
de gecreëerde doorgangswoning.



Voorstel om een project in te dienen: 1ste verdiep Stationsstraat 103 ( woning eigendom
gemeentebestuur )



Het project kan enkel ingediend worden onder voorbehoud van de goedkeuring van het
gemeentebestuur die de woning (als eigenaar van het gebouw) ten minste voor 9 jaar moet
ter beschikking stellen.



Een mogelijk alternatief voorstel zou eventueel de woning Achterstraat 127 kunnen zijn (niet
Achterstraat 127 A ) , eveneens eigendom van het gemeentebestuur.



Renovatie van Achterstraat 127 is technisch haalbaar om grotendeels door het Project
uitgevoerd te worden, Achterstraat 127 A door de grootte van de woning en staat van de
woning niet.

beslissing:
artikel 1: De raad geeft zijn goedkeuring om volgend project in te dienen bij POD-mi als

doorgangswoning:
-

1ste verdieping Stationsstraat 103 ( woning eigendom van het gemeentebestuur)

artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TV tewerkstelling.

5. oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang
feiten, context en argumentatie


De Vlaamse Regering stelt 7,5 miljoen euro nieuwe subsidies ter beschikking voor
kinderopvang van baby’s en peuters:



3,5 miljoen euro wordt ingezet om een basissubsidie (trap 1) te geven aan 4.574 bestaande
plaatsen groepsopvang die nog geen subsidies van Kind en Gezin krijgen. De toekenning
gebeurt op basis van de startdatum van deze plaatsen. De plaatsen die het langst bestaan,
komen eerst aan bod.
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4 miljoen euro gaat naar 648 extra plaatsen met inkomenstarief (trap 2). Een deel van deze
subsidies inkomenstarief is voorzien voor nieuwe plaatsen en een deel is voor de
omschakeling van bestaande plaatsen naar inkomenstarief. Enkel aanvragen voor plaatsen in
de gemeenten die op basis van programmatiecriteria in aanmerking komen, komen in
aanmerking.

Aanvragen zijn mogelijk vanaf 15 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017.
Omdat het lokaal bestuur als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het
kinderopvangaanbod heeft, vraagt Kind en Gezin aan elk lokaal bestuur een advies over de
aanvragen in zijn gemeente. Dit advies wordt uiterlijk op 29 september 2017 bij Kind en Gezin
verwacht.
Uit de tabellen die beschikbaar gesteld worden door Kind en Gezin blijkt dat initiatieven op het
grondgebied Ichtegem NIET in aanmerking komen voor de uitbreidingsronde 2017 , noch voor de
basissubsidie ( omschakeling van bestaande plaatsen zonder subsidie naar plaatsen met
basissubsidie ( trap 1 ) noch voor de bijkomende plaatsen ( trap 2 ).

beslissing:
artikel 1: De raad neemt kennis dat de kinderopvanglocaties op het grondgebied Ichtegem niet in

aanmerking komen voor de projectoproep 2017 kinderopvang van baby’s en peuters van de Vlaamse
Regering.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het afdelingshoofd sociaal huis en

samenleven.

financiën OCMW
6. rekeningen-mandaten
De rekeningen-mandaten







Betalingsbevel 2017/35 (factuurnrs. 2017/315 – 340, 357 - 385) voor een
totaalbedrag van € 13.045,52
Betalingsbevel 2017/36 (factuurnrs. 2017/387-393) voor een totaalbedrag van €
374,90
Betalingsbevel 2017/37
 Aankoopfactuur 2017/386 voor een bedrag van € 3.684,20 aan Valumat
bvba, Moerdijkstraat, Ichtegem voor feestmaaltijd vrijwilligers 10 maart
2017
Betalingsbevel 2017/38 (factuurnrs. 2017/ 394 - 426) voor een totaalbedrag van €
7.045,74
Betalingsbevel 2017/41 voor een totaalbedrag van € 6.217,65:
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o
o

Aankoopfactuur 2017/447 voor een bedrag van € 29,65 aan Monizze
(beheerskosten maaltijdcheques februari 2017)
Aankoopfactuur 2016/446 voor een bedrag van € 6.188 aan Monizze
(maaltijdcheques februari 2017)

Betalingsbevel 2017/43 ( factuurnummer 2017/445, 449 - 480) voor een
totaalbedrag van € 6.165,60
Betalingsbevel 2017/44 ( factuurnummer 2016/2.641 – 2.645) voor een totaalbedrag
van € 1.337,92

worden voorgelegd, nagezien, goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Sociaal Huis
7. vraag nationale vrouwenraad ivm gemeentelijke mantelzorgpremies
verwijzingsdocumenten


Mail van de nationale vrouwenraad over gemeentelijke mantelzorgpremies

feiten, context en argumentatie




De nationale vrouwenraad voert een actie-onderzoek naar de gemeentelijke
mantelzorgpremies/toelagen, sociaal-pedagogische premies, thuiszorgpremies, palliatieve
toelage,…
Ze zouden graag te weten komen (al naargelang de gemeente):
-




hoeveel vrouwelijke en mannelijke mantelzorgers er in 2016 (of 2015) in uw gemeente
dergelijke premie ontvangen hebben, en/of;
- hoeveel moeders of vaders van een gehandicapt kind een premie ontvangen hebben,
of;
- hoeveel zorgbehoevende mannen of vrouwen zelf een premie ontvangen hebben.
Ze zouden deze resultaten willen gebruiken bij de voorbereiding van hun memorandum voor
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Deze gegevens zijn eenvoudig terug te vinden en kunnen aan hen bezorgd worden.

beslissing:
artikel 1: De raad geeft zijn goedkeuring dat we de nodige cijfergegevens aan de nationale

vrouwenraad via mail bezorgen.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:

-

het Sociaal Huis

-

de vrouwenraad

Buitenschoolse Kinderopvang
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8. inrichting bewegingskamers Kastaar, Kornuit en Kapoen
juridisch kader


Uittreksel uit ons huishoudelijk reglement:
1

HET BELEID
3.1 De aangeboden Kinderopvang
3.3.1 Het pedagogisch beleid
“Zowel het speelgoed, de inrichting als de activiteiten worden afgestemd op
de leeftijd en de interesses van de kinderen.”

verwijzingsdocumenten



Leverancierslijst OCMW Ichtegem
Leverancierslijst gemeente Ichtegem

feiten, context en argumentatie











N.a.v. kindobservaties en een evaluatie van de “speelplannen” in zowel de Kastaar en de
Kornuit kwamen we met het IBO-team tot het besluit dat het materiaal van de bestaande
bewegingskamers in de Kastaar en de Kornuit aangevuld mogen worden met elk 1
kippenladder en 1 glijbaan. Door deze aankoop kunnen we enkele huidige zitbanken
recupereren in de Kapoen (zie verder).
N.a.v. kindobservaties en een evaluatie van de “speelplannen” in de Kastaar kwamen we met
het IBO – team tot het besluit dat de kleuterruimtes (= benedenverdieping) in de Kastaar
onvoldoende mogelijkheid bieden tot beweging. Graag doen we het voorstel om 1 ruimte op
de benedenverdieping in te richten met 3 klimrekken, 3 valmatten, 1 bank, 1 kippenladder en
1 glijbaan.
N.a.v. kindobservaties en een evaluatie van de “speelplannen” in de Kapoen kwamen we met
het IBO – team tot het besluit dat de binnenruimtes in de Kapoen onvoldoende mogelijkheid
bieden tot beweging. Graag doen we het voorstel om 1 ruimte in te richten met 3
klimrekken, 3 valmatten, 2 banken, 1 kippenladder en 1 glijbaan. De 2 banken uit de
bestaande bewegingsruimtes van de Kastaar en de Kornuit zouden we in de Kapoen plaatsen
en moeten dus niet nieuw aangekocht worden.
Op de leverancierslijst OCMW staan geen firma’s die deze producten kunnen leveren.
Volgens de leverancierslijst gemeente Ichtegem zouden volgende firma’s gevraagd worden
om een offerte in te dienen:
o EUROGYM
o IDEMA
o JANSSENS – FRITSEN
De 2 reeds ingerichte bewegingskamers in de Kastaar (bovenverdieping) en de Kornuit zijn
reeds ingericht met materiaal van de firma WESCO. Wij zijn erg tevreden over de kwaliteit
van dit materiaal. Hun prijzen zijn doorgaans ook lager dan Eurogym, Idema en JanssensFritsen.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
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Omschrijving

Bedrag inclusief BTW

Begrotingscode

Ramingsbedrag € 3.497

09450/615100 SPEELGOED

6 klimrekken à +/- € 173/stuk
(Wesco)
4 kippenladders à +/- €
188/stuk (Idema)
4 glijbanen à +/- € 151/stuk
(Idema)
6 valmatten à +/- € 159/stuk
(Wesco)
1 bank à +/- € 149/stuk
(Wesco)
beslissing:
artikel 1: De raad geeft de goedkeuring voor opstart prijsvraag voor de aanpassingen inrichting in de
Kornuit, de Kastaar en de Kapoen, specifiek voor de aankoop van:
-

6 klimrekken
4 kippenladers
4 glijbanen
6 valmatten
1 bank

artikel 2: Volgende firma’s uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen :
o
o
o
o
Artikel 3:
-

Wesco
EUROGYM
IDEMA
JANSSENS – FRITSEN
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:

BKO - Stijn Spriet
het secretariaat

9. opstart prijsaanvraag aankoop picknickbanken in kunststof Kornuit
verwijzingsdocumenten


Leverancierslijst OCMW

feiten, context en argumentatie


Tijdens onze zomervakantiewerking – maar ook tijdens onze dagelijkse werking – promoten
wij het “buiten leven en buiten spelen”. Concreet betekent dit dat we zoveel als mogelijk de
zaken die doorgaans binnen gebeuren, ook buiten organiseren. Bijvoorbeeld buiten eten,
buiten knutselen, …
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Op dit moment staan er in de kleutertuin van de Kornuit 3 houten picknickbanken voor
volwassenen. Deze picknickbanken zijn reeds zeer oud en aan vervanging toe. Bovendien
zijn de banken te groot voor kleuters.
Om alle kleuters een plaatsje te kunnen geven zouden we graag voorstellen om 8
kleutertafels aan te kopen. (= 48 kleuterzitplaatsen) + 2 volwassen picknickbanken (= 16
zitplaatsen) voor de grotere kinderen en de begeleiding.
In 2015 werden soortgelijke kunststoffen picknickbanken aangekocht voor de Kastaar. Het
zijn zeer stevige banken. Omdat het materiaal in kunststof is, zijn er geen
onderhoudswerken aan nodig.
Volgens de leverancierslijst OCMW zouden volgende firma’s gevraagd worden om een
offerte in te dienen:
o Placora, Oostende
o Ecowell, Bornem
o Isorex, Gavere

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
Omschrijving

Bedrag inclusief BTW

Begrotingscode

Ramingsbedrag:
8 Govaplast Oslo Junior
picknickbanken

€ 3.100 ( voor de 8
kleuterbanken)

2 Govaplast Oslo
picknickbanken

€ 1.600 (voor de 2
picknickbanken)

09450/615240 Meubilair <
investeringsgrens en nietproject

beslissing:
artikel 1: De raad keurt de opstart prijsvraag goed voor de aankoop van nieuwe picknickbanken
bestemd voor de Kornuit:
-

8 junior picknickbanken
2 picknickbanken

artikel 2: Volgende firma’s worden uitgenodigd om een prijsofferte in te dienen: ( conform de
leverancierslijst)
o
o
o

Placora, Oostende
Ecowell, Bornem
Isorex, Gavere

Artikel 3 : Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
-

BKO, Stijn Spriet
de financiële dienst

10. Week van de opvoeding 2017
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feiten, context en argumentatie


De Week van de Opvoeding gaat dit jaar door van 16 tot 23 mei. In
Vlaanderen en Brussel worden dan activiteiten voor ouders en
kinderen georganiseerd.
Het thema dit jaar is samen lachen, huilen, praten, eten …
 Acties in Ichtegem: vanuit De Katrol, het IBO Kastaar, Kornuit en
Kapoen, Huis van het Kind en Bib voelen wij ons geroepen om – net
als vorig jaar - tijdens de week van de opvoeding een actie op poten te
zetten in Ichtegem.
 Op 21/4/2017 zouden wij voor de eerste keer samenkomen om te
brainstormen over de concrete acties.
 Graag zouden we voorstellen om opnieuw een wedstrijd te
organiseren en de volgende prijzentafel daaraan te koppelen:
o 1ste prijs: Een Familie – Bongo Bon twv 59,90 euro met keuze uit activiteiten voor
het ganse gezin.
o 2de prijs: een IBO- opvangcheque twv 25 euro voor enkele gratis
opvangmomenten in De Kastaar, Kornuit of Kapoen aangevuld met een
gezelschapsspellenpakket van 15 euro.
o 3de prijs: een gezelschapsspellenpakket twv 30 euro met 2 gezelschapsspelletjes
om samen te spelen
 De winnaars worden uitgenodigd in Huis Dekeyzer op 23 mei 2017 om hun prijs af te halen.
Daarbij nodigen we ook de pers uit.
financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
Omschrijving

Bedrag inclusief BTW

Begrotingscode

Receptie- en
representatiekosten

€ 130 (prijzen)

AR 09450/614 011

€ 50 (kopiewerk)
€ 100 (drankje, hapje tijdens
prijsuitreiking)

beslissing:
artikel 1: De raad gaat akkoord met de actie tijdens de week (16-23 mei) van de opvoeding.
artikel 2: De raad is akkoord met de voorgestelde prijzen die zullen uitgereikt worden in huis
Dekeyser op 23 mei 2017:
-

1 bongo-bon twv 59,90 euro
Opvangcheque twv 25 euro aanvullend met een gezelschapsspellenpakket van 15 euro
Een gezelschapsspellenpakket twv 30 euro

artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
-

BKO
de financiële dienst
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secretariaat OCMW
11. varia en vragen
/

DE OPENBARE ZITTING WORDT VOOR BEËINDIGD VERKLAARD.
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