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Proces‐verbaal van de openbare vergadering van de Raad van het OCMW van de gemeente 3550
Heusden‐Zolder van 28 februari 2019.
Aanwezig: Mario Borremans, voorzitter;
mevrouw Marleen Hoydonckx, de heer Engin Ozdemir, mevrouw Isabelle Thielemans,
de heren Dirk Schops, Lode Schops, mevrouw Funda Oru, schepenen;
de heer Yasin Gül, schepen‐BCSD‐voorzitter;
mevrouw Simonne Janssens‐Vanoppen, de heren Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts,
mevrouwen Annette Palmers, Ann Leyssens, de heren Kristof Was, Mohamed Ahmidouch, Arif Birinci,
mevrouwen Britt Custers, Petra Tielens, de heer Mario Carremans, mevrouw Janne Celis,
de heren Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas,
Zihni Aktepe, mevrouw Elif Sanli, de heren Eddy Pools, Herwig Hermans en mevrouw Anny Jaspers,
OCMW‐raadsleden;
Yolanda Paulussen, waarnemend algemeen directeur.
Proces‐verbaal van de openbare vergadering.
Om 22.45 uur verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
De voorzitter verzoekt de raadsleden om hun akkoord of de voorliggende ontwerpen van de notulen van
de raad van 31 januari 2019 kunnen worden goedgekeurd. Aangezien voor het einde van onze huidige
vergadering een bezwaar werd ingebracht tegen de redactie van de notulen van onze vorige vergadering
m.b.t. het aantal stemmen vermeld in agendapunt 5, wordt de materiële missing in de vermelding van
het aantal nee‐stemmen rechtgezet, waarmee de raad stilzwijgend akkoord gaat. De notulen van de
vorige vergadering worden goedgekeurd zoals aangepast.

1

Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen.
2

Dagverzorgingscentrum De Brug: aanpassing opnameovereenkomst – goedkeuring.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 74;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op bijlage IX, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
14 september 2012,
Gelet op het decreet van 18 mei 2018 betreffende de Vlaamse Sociale Bescherming, en haar
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van het OCMW van 18 december 2018 waarin de huidige versie van de opname‐
overeenkomst werd vastgelegd;
Gelet op de financiering van de residentiële ouderenzorg die vanaf 1 januari 2019 een onderdeel wordt
van de Vlaamse sociale bescherming, waarbij Vlaanderen de dienstverlening overneemt van de federale
overheid, hetgeen onder andere wijzigingen teweeg brengt op vlak van het opname‐ en facturatieproces
tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 21 december 2017 betreffende de
tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra, waardoor in onze huidige opname‐
overeenkomst een bepaling moet toegevoegd worden met betrekking tot de afstand tussen het
dagverzorgingscentrum en de hoofdverblijfplaats van de gebruiker;
BESLUIT MET 31 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN EN 0 ONTHOUDINGEN:
Artikel 1:
De OCMW‐raad besluit tot aanpassing van de bestaande opnameovereenkomst van het
dagverzorgingscentrum De Brug, zoals voorgelegd.
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3
Subsidieovereenkomst met de VDAB in verband met de opleiding tot zorgkundige –
goedkeuring.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 74;
Gelet op art. 84 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot
polyvalent verzorgende en de bijkomende opleiding tot zorgkundige
Gelet op de VDAB onderrichtingen van januari 2015 voor de opleidingscentra van de Diensten
Gezinszorg met betrekking tot de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende
opleidingsmodule tot zorgkundige
Gelet op de nieuwe subsidieovereenkomst tussen de VDAB en de opleidingcentra, betreffende de
toekenning van een subsidie voor de opleiding tot zorgkundige 2019 en 2020
Overwegende de belangrijke meerwaarde voor de dienst gezinszorg, en de aanverwante sectoren die
dergelijke profielen tewerkstellen, deze opleiding verder te kunnen organiseren op vlak van voldoende
instroom van goed opgeleide zorgkundigen
BESLUIT MET 31 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN EN 0 ONTHOUDINGEN:
Artikel 1:
De OCMW‐raad besluit tot het afsluiten van de voorliggende subsidieovereenkomst met de VDAB
betreffende de toekenning van een subsidie aan de opleidingcentra voor de opleiding tot zorgkundige
2019 en 2020.

De eerstvolgende vergadering van de raad zal gehouden worden op donderdag 28 maart 2019 om
19 uur.

de algemeen directeur, wnd.

de voorzitter

