ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LEBBEKE
ZITTING VAST BUREAU D.D. 21 OKTOBER 2019
NOTULEN

Aanwezig:

De Wolf Raf, Voorzitter Vast Bureau
Uyttersprot Goedele, Vanderstraeten Jan, Van Keer Maria, Torck Mike,
De Cock Goedele, Leden Vast Bureau
Vermeir Luc, Algemeen directeur

Agenda:
De zitting wordt geopend om 13.39 uur.
1. Secretariaat: Goedkeuring notulen vast bureau zitting d.d. 14/10/2019.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau zitting d.d. 14/10/2019 goed.
2.

Secretariaat: Dienst warme maaltijden: bestelwagen in bruikleen: afsluiten van een
omniumverzekering: gunning.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 5° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het
begrip ‘dagelijks bestuur’;
Gelet op art. 84, §3, 4° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en
de uitvoering van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels betreffende de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 18/09/2018 betreffende de gunning van de
bruikleen van 2 bestelwagens voor de dienst warme maaltijden voor een periode van 4 jaar,
verlengbaar voor een periode van 4 jaar, aan de firma Special AD bvba, Hannaerden 2d, 9280
Wieze;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 27/02/2019 betreffende de vaststelling van het
begrip ‘dagelijks bestuur’;
Gelet op de beslissing van het vast bureau zitting d.d. 11/03/2019 waarbij het vast bureau zich
akkoord heeft verklaard met de verdere uitvoering van deze overheidsopdracht;
Gelet op het voorstel voor het afsluiten van een omniumverzekering voor de geleverde
bestelwagen in bruikleen;
Motivatie:
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 18/09/2018 beslist heeft om de bruikleen van 2
bestelwagens voor de dienst warme maaltijden voor een periode van 4 jaar, verlengbaar voor
een periode van 4 jaar, aan de firma Special AD bvba, Hannaerden 2d, 9280 Wieze, te gunnen;
Overwegende dat het vast bureau zich in zitting d.d. 11/03/2019 akkoord heeft verklaard met
de verdere uitvoering van deze overheidsopdracht;
Overwegende dat de firma Special AD bvba ons met de mail d.d. 28/09/2019 de
boorddocumenten voor 1 bestelwagen in bruikleen heeft bezorgd;
Overwegende dat deze bestelwagen in bruikleen op maandag 07/10/2019 geleverd werd;
Overwegende dat ons bestuur, conform de overeenkomst, zowel voor het voertuig als voor de
publiciteitsstickers een omniumverzekering moet aangaan van het type volwaardige omnium,
dit is inclusief dekking voor eigen fout en schade, diefstal, vandalisme, ontvreemding en
glasbraak, met daaraan gekoppeld een dekking voor rechtsbijstand;
Overwegende dat met de mail d.d. 02/10/2019 aan volgende verzekeringskantoren een
prijsofferte werd gevraagd:
- Verassur, Rossevaalstraat 120, 9280 Lebbeke,
- Assurantia-Vermeir, Baasrodestraat 149, 9280 Lebbeke,
- Biesemans, Grote Plaats 14 bus 1, 9280 Lebbeke,
- Assurmoens bvba, Elsbosstraat 22, 9200 Dendermonde;
Overwegende dat alle kantoren een offerte hebben ingediend:

- Verassur:
* premie: € 1.068,92/jaar.
* vrijstelling: € 800,00.
- Assurantia-Vermeir:
* premie: € 1.240,76/jaar.
* vrijstelling: € 800,00.
- Biesemans:
* premie: € 1.417,74/jaar.
* franchise: € 450,00.
- Assurmoens bvba:
* premie: € 1.998,00.
* franchise: € 500,00;
Overwegende dat voorgesteld wordt om deze opdracht aan Verassur, Rossevaalstraat 120,
9280 Lebbeke, te gunnen;
Overwegende dat conform artikel 92 van de wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten,
overheidsopdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan € 30.000,00 excl. btw via een
overheidsopdracht van beperkte waarde (aanvaarde factuur) tot stand kunnen komen;
Gelet op het visum d.d. 17/10/2019 van de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau beslist om de opdracht voor het afsluiten van een omniumverzekering
van het type volwaardige omnium, dit is inclusief dekking voor eigen fout en schade, diefstal,
vandalisme, ontvreemding en glasbraak, met daaraan gekoppeld een dekking voor
rechtsbijstand, voor de bestelwagen in bruikleen van de firma Special AD bvba, te gunnen aan
Verassur, Rossevaalstraat 120, 9280 Lebbeke, conform de offerte d.d. 09/10/2019.
Art. 2: De nodige kredieten zijn voorzien op rekeningnummer 6120020 – Verzekering
voertuigen - beleidsitem 094600 – Thuisbezorgde maaltijden.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan verzekeringskantoor Verassur,
aan Nadia De Landtsheer, bestuurssecretaris OCMW, aan de financiële dienst en aan de heer F.
Saeys, adjunct-financieel directeur.
3. Secretariaat: Aankoop en levering van medisch materiaal: vaststellen plaatsingsprocedure.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §1 van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor het voorbereiden van de beraadslagingen en de
besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op art. 78, 10° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 28/08/2019 betreffende de toetreding tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT;
Gelet op het voorstel d.d. 15/10/2019 van mevr. Els Verhavert, hoofdverpleegkundige, om een
opdracht voor de aankoop van medisch materiaal uit te schrijven;
Motivatie:
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 28/08/2019 beslist heeft om tot de
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, servicecentrum CREAT, toe te treden;
Overwegende dat het voor OCMW Lebbeke, met de toetreding tot de Tussengemeentelijke
Maatschappij voor Services, mogelijk is om op de aankoop- en dienstencentrale CREAT (Farys)
beroep te doen;
Overwegende dat OCMW Lebbeke tot op heden geen overeenkomst voor medisch materiaal
heeft afgesloten;
Overwegende dat mevr. Els Verhavert, hoofdverpleegkundige, met de nota d.d. 15/10/2019
voorstelt om een opdracht voor de levering van medisch materiaal bij wijze van samenaankoop
via de aankoop- en dienstencentrale CREAT te gunnen;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau geeft gunstig advies om een opdracht voor de aankoop van medisch
materiaal uit te schrijven.

Art. 2: Het vast bureau geeft gunstig advies om deze opdracht bij wijze van samenaankoop via
de aankoop- en dienstencentrale CREAT te gunnen.
Art. 3: Het vast bureau geeft de opdracht om dit dossier ter goedkeuring aan de OCMW-raad
voor te leggen.
Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Els Verhavert,
hoofdverpleegkundige, en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur,
overgemaakt.
4.

Secretariaat: Zorgdepartement: Aankoop, installatie en implementatie gebruikersinterface
RBS-Féline: gunning.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op artikel 84, §3, 4° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende
de bevoegdheid van het vast bureau voor het voeren van de plaatsingsprocedure voor
overheidsopdrachten, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit d.d. 14/01/2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 17/12/2012 waarbij de aankoop en
implementatie van het elektronisch zorgdossier voor woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
aan Cevi NV, Bisdomplein 3, 9000 Gent, werd gegund;
Gelet op de nota d.d. 08/10/2019 van de heer Johan D’Haene, interim-directeur WZC,
betreffende de aankoop, installatie en implementatie van de gebruikersinterface RBS-Féline;
Motivatie:
Overwegende dat bij beslissing van de OCMW-raad d.d. 17/12/2012 de aankoop en
implementatie van het elektronisch zorgdossier voor woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’
aan Cevi NV, Bisdomplein 3, 9000 Gent, werd gegund;
Overwegende dat het huidige elektronisch zorgdossier RBS Zorg+ van woon-en zorgcentrum
‘Hof ter Veldeken’ vrij complex en weinig intuïtief is;

Overwegende dat omwille van deze complexiteit de software ondermaats gebruikt wordt op
het vlak van registraties, observaties en opvolging;
Overwegende dat het ondermaats uitvoeren van de nodige registraties, observaties en
opvolgingen tijdens recente inspectiebezoeken van het Agentschap Zorg en Gezondheid
meermaals werd aangehaald als werkpunt;
Overwegende dat Cevi NV RBS-Féline heeft ontwikkeld, een gebruiksvriendelijke interface die
gekoppeld wordt aan RBS Zorg+;
Overwegende dat conform art. 42, §1, 1°, d, ii van de wet d.d. 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en zonder
mededinging kan gebeuren, wanneer werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde
ondernemer kunnen worden verricht indien mededinging ontbreekt om technische redenen;
Overwegende dat deze genoemde uitzondering alleen geldt als er geen redelijk alternatief of
substituut bestaat en het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige
beperking van de voorwaarden van de opdracht;
Overwegende dat de software RBS-Féline een koppeling is met de huidige software van het
elektronisch zorgdossier RBS Zorg+;
Overwegende dat er geen ander redelijk alternatief van deze software bestaat die dezelfde
mogelijkheden biedt en die kan gekoppeld worden aan de huidige software van het
elektronisch zorgdossier;
Overwegende dat de heer Johan D’Haene, interim-manager WZC, met zijn nota d.d.
08/10/2019 voorstelt om aankoop, installatie en implementatie van de gebruikersinterface
RBS-Féline aan Cevi NV, Bisdomplein 3, 9000 Gent, te gunnen;
Gelet op het visum d.d. 21/10/2019 van de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau beslist om de aankoop, installatie en implementatie van RBS-Féline aan
de firma Cevi NV, Bisdomplein 3, 9000 Gent, conform de door deze firma ingediende offerte
2019/2172 d.d. 16/10/2019, te gunnen, tegen volgende voorwaarden:
- Aankoop software: € 3.745,00 excl. BTW,
- Installatiekosten en tuning: € 2.082,68 excl. BTW,
- Opleiding ter plaatse: € 729,02 excl. BTW,
- Onderhoud software: € 588,00 excl. BTW/jaar.
Art. 2: De nodige kredieten zijn voorzien op rekeningnummer 2110000 – concessies, octrooien,
licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten – beleidsitem 095301(aankoop, installatie
en tuning),
op rekeningnummer 6150030 – kosten voor externe cursussen,

opleidingen, vergaderingen en bijscholing - beleidsitem 095301 (opleiding) en op
rekeningnummer 6144120 – onderhoud en herstellingskosten meubilair en kantooruitrusting beleidsitem 095301 (onderhoud software).
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan Cevi NV, aan de heer Johan D’Haene, interimdirecteur WZC, aan de financiële dienst en aan de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur
overgemaakt.
5. Personeelsdienst: Kennisname beslissingen algemeen directeur.
---------------------------------------------------------------------6.

Personeelsdienst: OCMW-personeel: woon- en zorgcentrum 'Hof ter Veldeken':
aanwervingsexamen voor 1 VTE betrekking A4a-A4b directeur woonzorgcentrum in
statutair dienstverband: beoordeling geldigheid kandidaatstellingen.
----------------------------------------------------------------------

7.

Personeelsdienst: OCMW-personeel: woon- en zorgcentrum 'Hof ter Veldeken':
aanwervingsexamen voor 0,5 VTE betrekking B1-B3 referentiepersoon dementie in
contractueel dienstverband: samenstelling selectiecommissie.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 16 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 houdende de bevoegdheid van de aanstellende overheid voor het
nominatief aanwijzen van de leden en de secretaris van de selectiecommissie bij een
aanwervingsprocedure;
Gelet op art. 84, §3, 2° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor het aanstellen en het ontslaan van de OCMWpersoneelsleden;
Gelet op Deel 2, Titel II, Hoofdstuk 4 van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur
betreffende het personeel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 19/08/2019 houdende de vacantverklaring van
0,5 VTE betrekking B1-B3 referentiepersoon dementie in contractueel dienstverband voor
woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’;
Gelet op Titel 2, Hoofdstuk II, van 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,
houdende de aanwerving;
Gelet op Titel 2, Hoofdstuk III, Afdeling I en Afdeling II van 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, houdende de algemene regels voor de selectie en het verloop
van de selectie;
Gelet op het voorstel houdende de samenstelling van de selectiecommissie;
Motivatie:
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 19/08/2019 beslist heeft tot de
vacantverklaring van 0,5 VTE betrekking B1-B3 referentiepersoon dementie in contractueel
dienstverband;
Overwegende dat het vast bureau in zitting d.d. 19/08/2019 beslist heeft om deze vacante
betrekking door middel van een aanwervingsprocedure in te vullen;
Overwegende dat conform artikel 14, paragraaf 1 van de rechtspositieregeling voor het OCMWpersoneel d.d. 20/06/2011, en latere wijzigingen, de selecties door een selectiecommissie
moeten worden uitgevoerd waarbij de samenstelling van de selectiecommissie aan enkele
voorwaarden moet voldoen;
Overwegende dat de selectiecommissie uitsluitend uit deskundigen mag bestaan waarbij onder
deskundigen wordt verstaan:
- deskundigen in de personeelsselectie,
- personen extern aan het OCMW, die daartoe wegens hun professionele
activiteit en specialisatie geschikt worden bevonden;
- personeelsleden van andere overheden, de toezichthoudende overheid
uitgezonderd, en, binnen de grenzen van het toegelaten aantal
interne commissieleden, personeelsleden van het bestuur, met een
graad die minstens van gelijke rang is als de vacante functie;
Overwegende dat de selectiecommissie uit ten minste drie leden moet bestaan;
Overwegende dat ten minste een derde van de leden van de selectiecommissie extern aan het
eigen bestuur moet zijn;
Overwegende dat de selectiecommissie conform artikel 16 van de rechtspositieregeling voor
het OCMW-personeel d.d. 20/06/2011, en latere wijzigingen, door een voorzitter geleid wordt;
Overwegende dat de voorzitter in zijn taak bijgestaan wordt door een secretaris die niet aan de
eigenlijke selectieactiviteiten en aan de beoordeling van de activiteiten deelneemt;
Overwegende dat de leden en de secretaris van de selectiecommissie nominatief door de
aanstellende overheid worden aangewezen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen
voor referentiepersoon dementie als volgt samen te stellen:
* Leden:
- Ineke Pannekoeck, referentiepersoon dementie WZC Gravenkasteel
Lippelo (extern lid).
- Annemie Van Neck, vormingsmedewerker en medeoprichter

Expertisecentrum Dementie Meander (extern lid).
- Nelleke De Schepper, hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum ‘Hof ter
Veldeken’ (intern lid).
* Secretaris:
- Personeelsdienst gemeente/OCMW Lebbeke.
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau beslist om de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de
betrekking van referentiepersoon dementie in contractueel dienstverband voor woon- en
zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’, als volgt samen te stellen:
* Leden:
- Ineke Pannekoeck, referentiepersoon dementie WZC Gravenkasteel
Lippelo (extern lid).
- Annemie Van Neck, vormingsmedewerker en medeoprichter
Expertisecentrum Dementie Meander (extern lid).
- Nelleke De Schepper, hoofdverpleegkundige woonzorgcentrum ‘Hof ter
Veldeken’ (intern lid).
* Secretaris:
- Personeelsdienst gemeente/OCMW Lebbeke.
Art. 2: Het vast bureau laat het aanduiden van de voorzitter van de selectiecommissie aan de
leden van de selectiecommissie over.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan de leden van de selectiecommissie, aan de
personeelsdienst en aan de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
8.

Personeelsdienst: OCMW-personeel: woon- en zorgcentrum 'Hof ter Veldeken':
aanwervingsexamen voor 0,5 VTE betrekking B1-B3 referentiepersoon dementie in
contractueel dienstverband: beoordeling geldigheid kandidaatstellingen.
----------------------------------------------------------------------

9.

Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Dienst animatie: organiseren 'ludieke
modeshow' in het kader van 'de warmste week'.
---------------------------------------------------------------------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 voorstel d.d. 08/10/2019 van mevr. Inge Herbaut, coördinator KELA-team, om in
het kader van de warmste week een ludieke modeshow in woon- en zorgcentrum ‘Hof ter
Veldeken’ te organiseren;

Motivatie:
Overwegende dat naar jaarlijkse gewoonte de week voor kerst ‘De Warmste Week’ van Studio
Brussel plaatsvindt;
Overwegende dat een duizendtal goede doelen hierbij gesteund worden en dat ook woon- en
zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ hieraan graag wil deelnemen;
Overwegende dat mevr. Inge Herbaut, coördinator KELA-team, met haar nota d.d. 08/10/2019
voorstelt om een ludieke modeshow in woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ te
organiseren ten voordele van het goede doel ‘Ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin’;
Overwegende dat het de bedoeling is om de modeshow te laten organiseren door het
personeel van woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ en inkom te vragen aan externen die
de modeshow bijwonen;
Overwegende dat er voor en na de show de mogelijkheid aangeboden zal worden om diverse
dranken en versnaperingen te nuttigen in de refter van het woonzorgcentrum;
Overwegende dat voorgesteld wordt om deze modeshow op vrijdag 29/11/2019, als afsluiter
van de seniorenweek, te laten plaatsvinden;
Overwegende dat de goedkeuring wordt gevraagd om, net als vorig jaar, door het OCMW een
bedrag van € 1.000,00 te sponsoren;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau verklaart zich akkoord om, in het kader van de warmste week, op vrijdag
29/11/2019, een ludieke modeshow in woon- en zorgcentrum ‘Hof ter Veldeken’ te organiseren
ten voordele van het goede doel ‘Ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin’.
Art. 2: Het vast bureau verklaart zich akkoord om een sponsoring van
€ 1.000,00 euro aan te bieden.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Inge Herbaut, coördinator KELA-team,
aan de heer Johan D’Haene, interim-directeur woonzorgcentrum, aan de financiële dienst en
aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
10. Kinderopvang 't Kwakkeltje: Kwaliteitshandboek: aanpassing procedure
'Grensoverschrijdend gedrag'.
---------------------------------------------------------------------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;
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 het ministerieel besluit d.d. 23/04/2014 tot uitvoering van het subsidiebesluit d.d.
22/11/2013;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 25/11/2016 tot uitvoering van het vergunningsbesluit d.d.
22/11/2013;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 11/06/2014 betreffende de goedkeuring van het
kwaliteitshandboek kinderopvang;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 20/06/2017 betreffende de actualisatie van het
kwaliteitshandboek kinderopvang;
Gelet op het voorstel tot aanpassing van de procedure ‘Grensoverschrijdend gedrag’;
Motivatie:
Overwegende dat een kinderopvang met een aanbod van meer dan 18 plaatsen, over een
kwaliteitshandboek moet beschikken;
Overwegende dat in het kwaliteitshandboek beschreven staat welke kwaliteit de kinderopvang
wenst te bieden en hoe dit gerealiseerd zal worden;
Overwegende dat het kwaliteitshandboek van kinderopvang ’t Kwakkeltje bij beslissing van de
OCMW-raad d.d. 11/06/2014 werd vastgesteld;
Overwegende dat de OCMW-raad in zitting d.d. 20/06/2017 kennis heeft genomen van de
actualisatie van het kwaliteitshandboek;
Overwegende dat alle procedures in het kwaliteitshandboek in een cyclus van 5 jaar
geëvalueerd moeten worden;

Overwegende dat kinderopvang ‘t Kwakkeltje hiervoor deelneemt aan de werkgroep ‘Kwaliteit’
van VVSG;
Overwegende dat er op 16/07/2019 een onaangekondigd inspectiebezoek van de zorginspectie
in kinderopvang ’t Kwakkeltje plaatsvond;
Overwegende dat uit het verslag van de zorginspectie bleek dat er enkele aanvullingen op de
procedure ‘Grensoverschrijdend gedrag’ nodig zijn;
Overwegende dat de procedure met het oog op de opmerkingen van de zorginspectie herwerkt
werd;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau keurt de herwerkte procedure ‘Grensoverschrijdend gedrag’ goed.
Art. 2: Afschrift van huidige beslissing wordt aan de verantwoordelijken van kinderopvang ’t
Kwakkeltje en aan de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
11. Kinderopvang 't Kwakkeltje: Organisatie wereldlichtjesdag op 08/12/2019.
---------------------------------------------------------------------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 voorstel voor het organiseren van Wereldlichtjesdag op 08/12/2019;
Motivatie:
Overwegende dat het elk jaar, de 2de zondag van december, Wereldlichtjesdag is;
Overwegende dat mensen over de hele wereld om 19.00 u lokale tijd kaarsjes aansteken;
Overwegende dat dit ter nagedachtenis is van alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke
reden dan ook overleden zijn;
Overwegende dat dit initiatief meer dan 40 jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk ontstond;
Overwegende dat intussen de organisatie van Worldwide Candle Lighting wereldwijd verspreid
is;
Overwegende dat ook in Vlaanderen, tal van steden en gemeenten reeds deelnemen aan
Wereldlichtjesdag (bv. Buggenhout, Dendermonde, Aalst en Merchtem);

Overwegende dat het schepencollege in zitting d.d. 01/04/2019 heeft beslist om
Wereldlichtjesdag te organiseren;
Overwegende dat Wereldlichtjesdag een samenwerking wordt van verschillende diensten, nl.
het huis van het kind, kinderopvang ’t Kwakkeltje, de academie en de bib;
Overwegende dat er eveneens beslist werd dat kinderopvang ’t Kwakkeltje zal instaan voor de
organisatie;
Overwegende dat de kosten zullen worden gedragen door het huis van het kind;
Overwegende dat we op 08/12/2019 samenkomen om 18u op het grasperk achter de
academie;
Overwegende wat we bij slecht weer gebruik kunnen maken van de kleine zaal van de
academie;
Overwegende dat er een moment voorzien wordt waarop ouders of andere belanghebbenden
iets kunnen zeggen of een tekst kunnen voorlezen;
Overwegende dat er ook een tekst zal worden voorzien die door een medewerker van
bibliotheek of kinderopvang zal worden voorgelezen;
Overwegende dat om 19u de kaarsjes zullen worden aangestoken;
Overwegende dat voorgesteld wordt om met led-theelichtjes en papieren zakken te werken;
Overwegende dat de papieren zakken door ouders beschreven kunnen worden en achteraf als
aandenken naar huis meegenomen kunnen worden;
Overwegende dat er als afsluiter soep en warme chocolademelk in de herbruikbare bekers van
huis van het kind zullen worden uitgedeeld;
Overwegende dat de deelnemers een zakje zaadjes vergeet-me-nietjes zullen meekrijgen;
Overwegende dat er reeds een Facebook-pagina voor Wereldlichtjesdag aangemaakt werd;
Overwegende dat deze kan gebruikt worden om de activiteit bekend te maken;
Overwegende dat ook andere kanalen, zoals de Kramiek, Facebook-pagina van gemeente
Lebbeke, flyers, … gebruikt zullen worden;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau keurt de organisatie van Wereldlichtjesdag op 08/12/2019 goed.

Art. 2: Het vast bureau beslist dat de kosten voor de organisatie van Wereldlichtjesdag op
08/12/2019 door het Huis van het Kind ten laste genomen worden.
Art. 3: De nodige kredieten zijn voorzien op rekeningnummer 6463000 - Exploitatiekosten Huis
van het Kind, beleidsitem 090000 - Sociale bijstand.
Art. 4: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Kelly Willems, verantwoordelijke
kinderopvang, aan de financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur,
overgemaakt.

De zitting wordt gesloten om 13.54 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter Vast Bureau

Vermeir Luc

De Wolf Raf

