ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LEBBEKE
ZITTING VAST BUREAU D.D. 30 SEPTEMBER 2019
NOTULEN

Aanwezig:

Vanderstraeten Jan, Voorzitter Vast Bureau wnd.
Uyttersprot Goedele, Van Keer Maria, De Cock Goedele, Leden Vast
Bureau
Vermeir Luc, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

De Wolf Raf, Voorzitter Vast Bureau
Torck Mike, Lid Vast Bureau

Agenda:
De zitting wordt geopend om 15.40 uur.
1. Secretariaat: Goedkeuring notulen vast bureau zitting d.d. 23/09/2019.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau zitting d.d. 23/09/2019 goed.
2. Personeelsdienst: OCMW-personeel: vaccinatie tegen griep.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
Het vast bureau beslist om voor het dienstjaar 2019 aan de personeelsleden van OCMW
Lebbeke de mogelijkheid te geven zich tegen de griep te vaccineren volgens volgende
werkwijze:
- De OCMW-personeelsleden registreren zich voor vaccinatie tegen
griep,
- Het WZC bestelt voor elke medewerker die zich geregistreerd heeft,
een vaccin via de apotheek van het WZC,
- De apotheek factureert de geleverde vaccins aan het OCMW. Het OCMW
neemt deze factuur ten laste.
- De coördinerend geneesheer dient de vaccinaties bij de betreffende
medewerkers toe. In samenspraak met de coördinerend geneesheer
worden 2 momenten waarop de inentingen zullen gebeuren, vastgelegd.

3. Personeelsdienst: wijziging datum indiensttreding.
----------------------------------------------------------------------

4. Personeelsdienst: Verzekering arbeidsongevallen: beslissing.
----------------------------------------------------------------------

5.

Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Wachtlijst opname woonzorgcentrum:
kennisname.
----------------------------------------------------------------------

Besluit:
Het vast bureau neemt kennis van de wachtlijst voor een opname woon- en zorgcentrum ‘Hof
ter Veldeken’.
6. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Aanvraag opname.
----------------------------------------------------------------------

7. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Aanvraag opname.
----------------------------------------------------------------------

8. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Aanvraag opname.
----------------------------------------------------------------------

9. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Aanvraag opname.
----------------------------------------------------------------------

10. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Kennisname opname in kortverblijf.
----------------------------------------------------------------------

11. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Kennisname opname in kortverblijf.
----------------------------------------------------------------------

12. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Kennisname opname in kortverblijf.
----------------------------------------------------------------------

13. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Kennisname definitieve opname.
----------------------------------------------------------------------

14. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Kennisname definitieve opname.
----------------------------------------------------------------------

15. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Aanvraag vrijwilligerswerk.
----------------------------------------------------------------------

16. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Zorgdepartement: aanvraag stage.
----------------------------------------------------------------------

17. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Oscar Romerocollege Dendermonde: aanvraag
stageplaatsen voor schooljaar 2018 - 2019.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 1 van de raadsbeslissing d.d. 20/03/2013 betreffende de delegatie van de
bevoegdheid voor de beslissingen met betrekking tot aanvragen stage aan het Vast
Bureau;
Gelet op de vraag van het Oscar Romerocollege Dendermonde, P. Van Duysestraat 11,
9200 Dendermonde, betreffende het aanbieden van stageplaatsen;
Motivatie:
Overwegende dat het Oscar Romerocollege Dendermonde, P. Van Duysestraat 11,
9200 Dendermonde, vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om tijdens het schooljaar
2019 – 2020 stageplaatsen voor hun leerlingen van de studierichting Zorg in het
zorgdepartement van woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ aan te bieden;
Overwegende dat mevr. Nelleke De Schepper, hoofdverpleegkundige, met haar nota
d.d. 24/09/2019 gunstig advies voor maximum 2 stageplaatsen per stageperiode,
evenredig verdeeld over de leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar van de studierichting
Zorg, geeft;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het Vast Bureau verklaart zich akkoord om voor het schooljaar 2019 – 2020 aan
het Oscar Romerocollege Dendermonde maximum 2 stageplaatsen per stageperiode,
evenredig verdeeld over de leerlingen van het 5de, 6de en 7de jaar van de studierichting
Zorg, in het zorgdepartement van woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ aan te

bieden.
Art. 2: Afschrift van huidige beslissing wordt aan het Oscar Romerocollege
Dendermonde, aan mevr. Nelleke De Schepper, hoofdverpleegkundige, en aan de
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, overgemaakt.
18. Kinderopvang 't Kwakkeltje: Sluitingsdagen dienstjaar 2020.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 1° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de daden van beheer over inrichtingen van het OCMW
binnen de door de OCMW-raad vastgestelde algemene regels;
Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet d.d. 20/04/2012 betreffende de organisatie van kinderopvang van baby’s
en peuters;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013 betreffende de
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van
baby’s en peuters, zijnde het vergunningsbesluit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013, betreffende de subsidies en de
eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door
gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters, zijnde het subsidiebesluit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de voorwaarden
voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang
en groepsopvang;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de
subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang;
Gelet op Titel 8, Hoofdstuk III van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel d.d.
20/06/2011, gewijzigd bij raadsbeslissingen d.d. 29/08/2011, d.d. 13/02/2012, d.d. 20/03/2013,
d.d. 15/01/2014, d.d. 26/02/2014, d.d. 20/05/2015, d.d. 20/06/2017 en d.d. 06/11/2018,
betreffende de feestdagen voor het OCMW-personeel;
Gelet op het voorstel betreffende de sluitingsdagen 2020 voor kinderopvang ’t Kwakkeltje;
Motivatie:
Overwegende dat aan het vast bureau de goedkeuring wordt gevraagd voor de sluitingsdagen
van kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang ’t Kwakkeltje tijdens het dienstjaar 2020;
Overwegende dat volgende collectieve sluitingen worden voorgesteld:
- van 20/07/2020 tot en met 02/08/2020 (zomervakantie),
- van 25/12/2020 tot en met 03/01/2020 (kerstvakantie);

Overwegende dat voorgesteld wordt om kinderopvang ’t Kwakkeltje op volgende feestdagen te
sluiten:
- 01/01/2020 Nieuwjaar,
- 13/04/2020 Paasmaandag,
- 01/05/2020 Feest van de Arbeid,
- 21/05/2020 OLH Hemelvaart,
- 01/06/2020 Pinkstermaandag,
- 11/11/2020 Wapenstilstand;
Overwegende dat voorgesteld wordt om kinderopvang ’t Kwakkeltje op volgende brugdag te
sluiten:
- 22/05/2020;
Overwegende dat voorgesteld wordt om kinderopvang ’t Kwakkeltje op volgende dagen te
sluiten omwille van pedagogische studiedag:
- 11/02/2020,
- 15/10/2020;
Overwegende dat voorgesteld wordt om kinderopvang ’t Kwakkeltje op 24/12/2020 om 17.00
uur te sluiten;
Overwegende dat kinderdagverblijf ’t Kwakkeltje, rekening houdend met voorgestelde
sluitingsdagen, op jaarbasis 238 dagen open is en de wettelijke minimumnorm van 220
openingsdagen aldus gerespecteerd wordt;
Overwegende dat buitenschoolse kinderopvang ’t Kwakkeltje, rekening houdend met
voorgestelde sluitingsdagen, op jaarbasis 238 dagen open is en de wettelijke minimumnorm
van 230 openingsdagen aldus gerespecteerd wordt;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau verklaart zich akkoord met volgende sluitingsdagen voor kinderopvang ’t
Kwakkeltje tijdens het dienstjaar 2020:
* Collectieve sluitingen:
- van 20/07/2020 tot en met 02/08/2020 (zomervakantie),
- van 25/12/2020 tot en met 03/01/2020 (kerstvakantie);
* Feestdagen:
- 01/01/2020 Nieuwjaar,
- 13/04/2020 Paasmaandag,
- 01/05/2020 Feest van de Arbeid,
- 21/05/2020 OLH Hemelvaart,
- 01/06/2020 Pinkstermaandag,
- 11/11/2020 Wapenstilstand;
* Brugdag:
- 22/05/2020;
* Pedagogische studiedagen:

- 11/02/2020,
- 15/10/2020.
Art. 2: De vast bureau verklaart zich akkoord om kinderopvang ’t Kwakkeltje op 24/12/2020 om
17.00 uur te sluiten.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Karlien Bosteels en aan mevr. Kelly
Willems, verantwoordelijken kinderopvang, en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel
directeur, overgemaakt.
19. Kinderopvang 't Kwakkeltje: Organisatie ouderactiviteiten dienstjaar 2020.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 1° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de daden van beheer over inrichtingen van het OCMW
binnen de door de OCMW-raad vastgestelde algemene regels;
Gelet op het decreet d.d. 20/04/2012 betreffende de organisatie van kinderopvang van baby’s
en peuters;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013 betreffende de
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van
baby’s en peuters, zijnde het vergunningsbesluit, inzonderheid art. 40 t.e.m. art. 42 en bijlage 2,
Hoofdstuk 9;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de voorwaarden
voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang
en groepsopvang;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering d.d. 04/04/2014 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
24/04/2015, betreffende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie
van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters,
zijnde het subsidiebesluit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de
subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang;
Gelet op bijlage 12 bij het arbeidsreglement d.d. 17/04/2013, gewijzigd bij raadsbeslissing d.d.
15/01/2014 en bij raadsbeslissing d.d. 20/05/2015, betreffende het vormingsreglement voor
het OCMW-personeel;
Gelet op het voorstel voor het organiseren van activiteiten in het kader van ouderparticipatie;
Motivatie:
Overwegende dat aan het vast bureau voorgesteld wordt om, in het kader van
ouderparticipatie, op vrijdag 15/05/2020 een ouderactiviteit in kinderopvang ’t Kwakkeltje te
organiseren;

Overwegende dat voorgesteld wordt om op de “dag van het gezin” een “ouderdag” te
organiseren;
Overwegende dat, net als in dienstjaar 2019, voorgesteld wordt om een ouder-kind activiteit
voor de ouders aan te bieden;
Overwegende dat aan het vast bureau voorgesteld wordt om op maandag 18/05/2020 (’s
ochtends) en dinsdag 19/05/2020 (’s avonds) in het kader van de “week van de opvoeding” een
koffiestop in kinderopvang ’t Kwakkeltje te organiseren;
Overwegende dat aan het vast bureau voorgesteld wordt om, in het kader van
ouderparticipatie, op vrijdag 04/12/2020 een ouderactiviteit in kinderopvang ’t Kwakkeltje te
organiseren;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het jaarthema af te sluiten door de ouders in de
leefgroepen te laten zien wat dat jaar allemaal gedaan werd;
Overwegende dat voorgesteld wordt om aan de ouders een hapje en een drankje aan te
bieden;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau verklaart zich akkoord met het organiseren van ouderactiviteiten in
kinderopvang ’t Kwakkeltje op:
- vrijdag 15/05/2020: ouderdag,
- maandag 18/05/2020: koffiestop,
- dinsdag 19/05/2020: koffiestop,
- vrijdag 04/12/2020: eindejaarsreceptie.
Art. 2: De nodige kredieten zijn voorzien op:
- rekeningnummer 6002070 Specifieke aankopen voor animatie, beleidsitem 094502
Kinderdagverblijf en 094503 Buitenschoolse kinderopvang;
- rekeningnummer 6150030 – Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen en
bijscholing, beleidsitem 094501;
- rekeningnummer 6000000 Voedingswaren, beleidsitems 094502 Kinderdagverblijf en
094503 Buitenschoolse kinderopvang.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Karlien Bosteels en aan mevr. Kelly
Willems, verantwoordelijken kinderopvang, en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel
directeur, overgemaakt.
20. Sociale dienst: Wachtlijst SVK - serviceflats - sociale woningen: kennisname.
---------------------------------------------------------------------Besluit:

Het vast bureau neemt kennis van volgende wachtlijsten:
- Sociaal Verhuurkantoor OCMW Lebbeke,
- Serviceflats gemeentebestuur Lebbeke,
- Sociale woningen gemeentebestuur Lebbeke.

De zitting wordt gesloten om 15.47 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter Vast Bureau wnd.

Vermeir Luc

Vanderstraeten Jan

