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OCMW  

 

Uw kenmerk  

Sociaal Huis   

Bredabaan 735 Ons kenmerk  

2990 Wuustwezel   
Tel 03 633 52 10 Contact  

 Frank Remy  
   
 Datum   
 24 augustus 2016   
   
   

Geachte,   
 
 
Ik heb de eer U te verzoeken de zitting van het OCMW bij te wonen, welke plaats zal 
hebben op: 

 
Woensdag 31 augustus 2016 te 20:00 uur 

 
in de vergaderzaal van het Sociaal Huis, OCMW, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel om de 
punten in onderstaande agenda vermeld te behandelen: 
 
Openbare zitting: 
 
01. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

02. KENNISNAME VERSLAGEN 

03. FINANCIEN 

03.01. 

 

FINANCIEN - Definitieve aanvaarding schenking wijlen Wagemakers Franciscus 

bij testament (omgekeerd duo-legaat) voor een bedrag van 24.375,00 EUR 

 De juiste bedragen inzake de erfenis zijn bekend en de Raad dient het legaat, 

bestemd voor het Woonzorgcentrum, definitief te aanvaarden. 

04. SOCIALE DIENST 

04.01. SOCIALE DIENST - onderhoudsplicht - aanpassing zakgeldregeling 

 Inzake de bijkomende supplementen dient de regeling van wat ten laste van het 

zakgeld is en wat niet, aangepast. Het betreft  de kosten voor het TV-

abonnement, de huur van een TV-toestel en de bijdrage voor draadloos internet 

op de kamers (ten laste zakgeld). 

04.02. SOCIALE DIENST - Petitie voor kwaliteitsvolle wijkwerking - ondertekening 

 PW-Wuustwezel bezorgde ons een petitie ter ondertekening rond de inhoudelijke 

verbetering van het ontwerp decreet Wijkwerking, opvolger van de PWA-werking. 

Deze petitie ligt voor ter ondertekening. Deze is ook in bijlage ook bijgevoegd. 

05. Woonzorgcentrum St.-Jozef 

05.01. Woonzorgcentrum St.-Jozef - supplementen Draadloos internet op de kamer- 

goedkeuring 

 Voor de het gebruik van draadloos internet op de kamer zal het OCMW een 

supplement aanrekenen vanaf 1 augustus 2016 voor een bedrag van 5,00 EUR 

per maand. 

05.02. Woonzorgcentrum St.-Jozef - Toewijzing aankoop matrassen WZC - 

Goedkeuring 

 De matrassen van de bedden dienen vervangen te worden. Hiervoor gebeurde 

een prijsvraag en ligt een voorstel tot vervanging voor. 

06. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

07. DIENSTENCENTRUM 

08. SECRETARIAAT 
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08.01. SECRETARIAAT - kwartaalopvolging 2/2016 

 Overzicht wordt gegeven van de kwartaalopvolging van de beleidsdoelstellingen 

en opvolging van enkele specifieke diensten van het OCMW. 

08.02. SECRETARIAAT- Toewijzing renovatie badkamer LOI 1 - Hagelkruis 14 

 Bij budgetwijziging werd een budget van 11.000,00 EUR voorzien voor de 

renovatie van de badkamer van de woning Hagelkruis 14. Het betreft de afbraak 

en afvoer van de huidige badkamer en de herinrichting van de badkamer van de 

woning. 

08.03. SECRETARIAAT - Aanpassing functiebeschrijving en functieprofiel poetsvrouw 

aanvullende thuiszorg - goedkeuring 

08.04. 

 

SECRETARIAAT - Aanpassing functiebeschrijving en functieprofiel 

verpleegkundige woonzorgcentrum - goedkeuring 

08.05. 

 

SECRETARIAAT - Aanpassing functiebeschrijving en functieprofiel logistiek 

medewerker woonzorgcentrum - goedkeuring 

 Wanneer nodig passen we de functiebeschrijvingen en –profielen aan de huidige 

behoeften van de organisatie. We houden ook rekening met de competenties, 

nodig voor deze functies. 

09. Opvolging dossiers 

Raadcommissie (gemeente) inzake GAS-regelgeving 

10. Openverklaring vacatures 

 Overzicht van de openstaande en bijkomende  vacatures, waaronder een 

halftijdse poetsvrouw aanvullende  thuiszorg. 

 
 
Het OCMW-decreet van 19 december 2008 voorziet dat de zittingen van de OCMW-raad 
openbaar zijn. 
Het Sociaal Huis is toegankelijk vanaf 19.30 u voor de zitting. U kan via de parlofoon het 
gebouw binnen. 
 

 

 Met vriendelijke groeten 

 Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

   

   

 Frank Remy 

secretaris 

 

Glenn Verelst 

voorzitter 

 
 


