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ZITTINGSVERSLAG VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

IN ZITTING VAN : 21 FEBRUARI 2017  

 Tegenwoordig de Dames en de Heren:       
 
M. Raets, Voorzitter, 
G. Ignoul, J. Knippenberg, M. Oosterbos, H. Paspont, J. Raets, F. Goossens, 
D. Verstappen, V. Keuren, F. Roosen, R. Zoons Raadsleden 
en R. Corstjens, Secretaris. 
 
Verontschuldigd: F. Roosen 

 

 

 

 

 

OOOPPPEEENNNBBBAAARRREEE   VVVEEERRRGGGAAADDDEEERRRIIINNNGGG   

 
 

 

Voorwerp:   1          Reg.nr: 205.3            

Mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen over de geagendeerde punten. 
 

Zittingsverslag: 
De voorzitter opent de vergadering 20.30 uur. Er worden geen vragen gesteld door het in de 
raadzaal aanwezige publiek. 
 
 

Voorwerp:   2          Reg.nr: 201.33           

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 
januari 2017. Besluit. 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 
Gelet op artikel 44 van het OCMW-decreet: 
De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de 
verantwoordelijkheid van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
opgesteld overeenkomstig artikelen 181 en 182. 
 
Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht 
dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen ter 
beschikking worden gesteld. 
Dit huishoudelijk reglement bepaalt in elk geval dat al een lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn daarom verzoekt, de notulen elektronisch ter beschikking worden gesteld. 
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Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering 
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen 
in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
ondertekend. 
 
Gelet op artikel 33 uit het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
28.2.2014; 
 
Gelet op de notulen van de openbare raadszitting van 24 januari 2017;  
 
Besluit:    Met 10 stemmen voor en 1 onthouding 

 het raadslid van het Vlaams Belang (J. Knippenberg) 
 

     
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de openbare raadszitting van 24 januari 2017 worden goedgekeurd en de 
voorzitter en secretaris worden gemachtigd deze te ondertekenen. 
 

Voorwerp:   3          Reg.nr: 301.29           

Toekenning van jobstudenten voor 2017. 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 23.02.2016 houdende de goedkeuring van jobstudenten 2016 
voor volgende diensten: 

 Onderhoud: 2 jobstudenten (2 halftijdse in juli en 2 halftijdse in augustus), 

 Leefgroepen: 2 jobstudenten (2 halftijdse in juli en 2 halftijdse in augustus), 

 Zorg (verpleegkundige/zorgkundige): 4 jobstudenten (4 halftijdse in juli en 4 halftijdse in 
augustus); 

 
Overwegende dat de personeelsleden gedurende de zomermaanden verlof zullen nemen en dat 
er voorzien moet worden in de continuïteit; 
 
Overwegende dat de dienst P&O de diensten heeft geraadpleegd over hun noodzaak voor 
jobstudenten tijdens de maanden juli en augustus 2017 en waarbij tevens gevraagd werd naar de 
criteria waaraan deze kandidaat - jobstudenten moeten beantwoorden; 
 
Gelet op het verzoek om in de zomervakantie 2017 jobstudenten te mogen tewerkstellen binnen 
het woonzorgcentrum zijnde:  

 Onderhoud: 4 jobstudenten (4 halftijdse in juli en 4 halftijdse in augustus), 

 Keuken: 4 jobstudenten (4 halftijdse in juli en 4 halftijdse in augustus), 

 Zorg (verpleegkundige/zorgkundige): 4 jobstudenten (4 halftijdse in juli en 4 halftijdse in 
augustus); 
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Besluit:    Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd. 
 
Enig artikel: 
 
Het maximum aantal jobstudenten in 2017 vast te stellen op 12, te verdelen over de volgende 
diensten: 

 Onderhoud: 4 jobstudenten (4 halftijdse in juli en 4 halftijdse in augustus), 

 Keuken: 4 jobstudenten (4 halftijdse in juli en 4 halftijdse in augustus), 

 Zorg (verpleegkundige/zorgkundige): 4 jobstudenten (4 halftijdse in juli en 4 halftijdse in 
augustus). 

 

Voorwerp:   4          Reg.nr: 473.21           

Goedkeuring  aankoop elektriciteit en aardgas 2019-2020(2021) via de samenaankoop met gemeenten 
en lokale besturen. Bevestiging van deelname aan Infrax. Besluit. 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 die bepaalt dat alle afnamepunten van elektriciteit m.i.v. 1 juli 
2003 volledig vrij dienen te zijn;  
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 bepaalt dat alle afnamepunten van aardgas m.i.v. 1 juli 2003 
volledig vrij dienen te zijn; 
 
Gelet op het feit dat de bestaande contracten voor levering van aardgas en elektriciteit aflopen op 
31 december 2018;  
 
Gelet op het feit dat derhalve nieuwe leverancier(s) van aardgas en elektriciteit dienen te worden 
aangesteld;  
 
Gelet op het voorstel van Infrax Cvba, Trichterheideweg 8  3500 Hasselt om  na samenspraak met 
Proclim, de opdrachtencentrale van de provincie Limburg, voor de Limburgse gemeenten en ander 
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lokale besturen een samenaankoop voor levering van elektriciteit en aardgas te voeren. 
Deze nieuwe raamovereenkomsten hebben een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid om met 1 
jaar te verlengen en zullen aansluiten op onze lopende contracten uit de samenaankoop van 
Proclim voor de periode 2019 tot einddatum 2020 of 2021; 
 
Gelet op het feit dat het bestuur zijn deelname aan de samenaankoop dient te bevestigen  aan 
Infrax, hetgeen hen toelaat onze verbruiksgegevens bij de huidige energieleveranciers op te 
vragen en het dossier  voor te bereiden; 
 
Gelet op het prijsvoordeel dat redelijkerwijze kan worden bekomen bij een verhoogd 
volumeaanbod; 
 
Gelet op het feit dat de stad Maaseik  en AGB Maaseik opteren  aan deze samenaankoop; 
 
 
Besluit : Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd 

 

Artikel 1:  
De deelname van het OCMW  Maaseik in de opdracht ‘samenaankoop gemeenten en andere 
lokale besturen voor elektriciteit (100% groen) en aardgas  in de periode 2019 tot einddatum 2020 
of 2021’ goed te keuren en te bevestigen aan  Infrax cvba,  Luk hermans, Gouverneur 
Verwilghensingel 32 3500 Hasselt . 
 
  
Artikel 2: 
Afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden door de aankoopdienst aan Infrax cvba,  Luk 
Hermans, Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 Hasselt. 
 
Zittingsverslag: 
Er wordt gevraagd om na te gaan of de data in het besluit allemaal correct zijn. Wellicht moet de 
datum 31 december 2019 de datum 31 december 2018 zijn. 
Dit wordt door iedereen goedgekeurd.   
 

Voorwerp:   5          Reg.nr: 473.21           

Overheidsopdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur voor het 
onderhoudscontract  voor het onderhoud van pompen en/of pompinstallatie Grundfos voor het 
woonzorgcentrum de Maaspoorte.Gunning.  Besluit. 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding 
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a 
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 5, § 4; 
 
Gelet op het feit dat er preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de pompen  voor 
regenwaterrecuperatie en drukopvoering brandhaspels Grundfos  in het WZC de Maaspoorte moeten 
uitgevoerd worden; 
 
Gelet op het feit deze opdracht, omwille van technische redenen of omwille van exclusieve industriële 
rechten slechts aan één bepaalde opdrachtnemer kan worden gegund (art 26,§ 1,1°f). 
‘Wanneer de werken, leveringen of diensten om technische of artistieke redenen of omwille van de 
bescherming van alleenrechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen 
worden gegund”; 
 
Gelet op de offerte van Grundfos Bellux nv, Boomsesteenweg 81-83 2630 Aartselaar om deze preventieve 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren voor een bedrag van  € 453,00/per jaar btw excl. of  € 548,13/per 
jaar btw incl.; 
 
De looptijd van  contract met referentie Maaseik-OCMW-27102016 is een jaar met de mogelijkheid om 
deze jaarlijks stilzwijgend te verlengen voor de periode van één jaar.  
Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden voor het einde van het lopend contractjaar en is 
alleen geldig als deze schriftelijk of per mail door Grundfos is bevestigd; 
 
 
pomp en/of pompinstallaties begrepen in het onderhoudscontract : 
 
OCMW 
Maaseik             

naam werfadres postcode plaats aantal merk type 

WZC   Sionstraat 21 3680 MAASEIK 2 Grundfos R-CME 0503-CME4 

WZC   Sionstraat 21 3680 MAASEIK 1 Grundfos 
hydro 1000 P CS 2 CR32-
2 

 
Storingen en extra benodigde onderdelen worden apart gefactureerd en zijn niet in het contract 
opgenomen. 
Een preventieve inspectiebeurt wordt uitgevoerd volgens een inspectierapport per pomp en/of 
pompinstallaties. 
  
De te verrichten werkzaamheden aan de drukverhoginginstallatie   omvatten de technische controle van de 
installatie, zoals :  
a) Totale installatie in optimale conditie houden om hoge bedrijfszekerheid te garanderen. 
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b) Controle en naregelen van de schakelkast en drukregelaars. 
c) Controle op goede werking van de pompen. 
d) Controle van keerkleppen, afsluiters en overige appendages. 
e) Controle onderdrukbeveiliging en eventueel naregelen hiervan. 
f) Controle van de vereiste voordruk van het membraandrukvat. 
g) Bij installaties met onderbrekingstank : 
    -controle vlotterkraan; 
    -controle niveaubesturing; 
    -controle onderbrekingstank. 
 
De te verrichten werkzaamheden aan de vuilwaterinstallatie   omvatten de technische controle van de 
installatie , zoals :  
a) Algemene controle : 
    - Bereikbaarheid van de installatie voor wat betreft ligging; 
    - uitwendige schades aan schakelkast en putdeksel; 
    - controle van de pompput op de aanwezigheid van overmatig drijfvuil en vetafzetting; 
    - eventuele verzakkingen. 
b) Pomp technische controle: 
    - gangbaarheid geleide systeem en koppelingen; 
    - staat van de hijsketting en harpsluitingen; 
    - staat van pompkabel (uitwendige beschadigingen); 
    - controle waaier en pomphuis; 
    - olie huis controle op de aanwezigheid van water; 
    - complete staat van de pomp. 
 
De looptijd van het contract is  voorzien van 21/02/2017 tot en met 20/02/2021  en is jaarlijks opzegbaar 
volgens de voorwaarden bepaald in de overeenkomst; 
     

Besluit : Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd. 
 
Artikel 1 :  
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte  van Grundfos Bellux nv, Boomsesteenweg 81-83 2630 
Aartselaar voor een onderhoudscontract mbt preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de pompen  
voor regenwaterrecuperatie en drukopvoering brandhaspels Grundfos van het woonzorgcentrum. 
 
Artikel 2 :  
Een basis onderhoudscontract met  ref OHC-Maaseik-OCMW-27102016  voor af te sluiten  voor de periode 
van 4 jaar (jaarlijks opzegbaar) voor een jaarlijks bedrag van  € 453,00 btw excl. of  € 548,13 incl. btw. 
 
Artikel 3 :  
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet 
ingeschreven in het meerjarenplanning op  de  budgetsleutel op 613010/03/0953/20. 
 

Voorwerp:   6          Reg.nr: 32               

Goedkeuring aanpassing uurloon van de lesgevers aan de opleiding polyvalent verzorgende en 
zorgkundige miv 06/03/2017 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 
Gelet op het feit dat de nieuwe opleiding voor polyvalent verzorgende met aansluitend de opleiding 
voor zorgkundige start op 06.03.2017; 
 
Gelet op het feit dat het OCMW Maaseik om deze opleiding in te richten gelden ontvangt van ESF 
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ten bedrage van 6000 euro per cursist, met als doelstelling om minstens te starten met 20 
cursisten; 
 
Gelet op het feit de opleiding op jaarbasis 900 tot 1000 lesuren omvat; 
 
Gelet op het feit dat het uurloon voor de lesgevers werd vastgesteld op 28.52 euro per uur sinds 
de invoering van de euro; 
 
Overwegende dat soortgelijke opleidingscentra een hogere uurvergoeding geven aan de lesgevers 
en dat het OCMW Maaseik voldoende subsidies krijgt om de vergoeding per uur aan te passen 
naar het niveau van de andere opleidingscentra; 
 

Besluit:    Met 7 stemmen voor en 4 onthoudingen 

 de raadsleden van de Open VLD (D. Verstappen en F. Roosen) 
 en van de N-VA (J. Raets) 

 en van het Vlaams Belang (J. Knippenberg) 
 

Artikel 1: 
 
De uurvergoeding van de lesgevers aan de opleiding voor polyvalent verzorgende en zorgkundige 
aan te passen naar 38 euro per uur bruto met ingang van 06.03.2017, startdatum van de nieuwe 
opleiding. 
 
Artikel 2: 
 
Een afschrift van dit besluit door de dienst P&O over te maken aan: 
-Robert Verheyen, directeur Mens 
-Wendy Hilven, coördinatrice van de opleiding. 
 
Zittingsverslag: 
Raadslid F. Roosen vraagt welk niveau er gehanteerd wordt. 
Hij heeft de niveaus of de barema’s in het onderwijs gecontroleerd. Daar worden er meer dan 900 
gehanteerd. Hij zegt dat de uurlonen van de co-licentiaten nog geen €30/uur bedragen en dat dit 
toegekend uurloon dan toch wel heel erg veel is, vermits het dan beroepsniveau is waarop les 
gegeven wordt. 
 
Raadslid G. Ignoul zegt dat het geheel ook nog aantrekkelijk moet zijn. De voorzitter zegt dat dit 
werd aangepast aan het niveau van andere plaatsen waar lessen worden georganiseerd. 
 
Raadslid D. Verstappen vraagt van wie deze vraag komt. De voorzitter antwoordt dat dat wellicht 
van de lesgever zelf komt.    
 

Voorwerp:   7          Reg.nr: 473.23           

kennisgeving faillissement EPB-verslaggever Axis cvba. Aanduiding V- consult bvba om EPB-aangifte 
te finaliseren. Besluit. 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding 
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet op de overheidsopdrachten; 
 
Gelet op de beslissing van de Raad van 21 december 2010 om de opdracht voor de EPB-verslaggeving 
voor de nieuwbouw woonzorgcentrum de Maaspoorte, op advies van PSK architecten  toe te wijzen aan 
Axis cvba, St.-Truidersteenweg 576, 3500 Hasselt voor het bedrag van € 8.046,50 (Btw incl.); 
 
Gelet op het feit dat de overheidsopdracht, na advies van architectenbureau P.S.K. niet werd toegewezen 
aan de laagste bieder, zijnde François bouwmanagement bvba, Spalbeekstraat 66 3510 Hasselt; 
 
Gelet  op het feit dat aan Axis Architecten & Ingenieurs cvba , St.-Truidersteenweg 576, 3500 Hasselt 50%  
van  het bedrag, zijnde 4.023,25€ (btw incl) werden betaald via factuur voor het opstarten van het 
basisdossier (de vooraf berekening en de startverklaring bij de aanvang van de bouwwerken) werden 
betaald (aanrekening 11005378) op budgetcode vaste activa in aanbouw  8341/99/2700000; 
 
Gelet op het feit dat het bestuur tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht werd geconfronteerd met 
het faillissement van de opdrachtnemer en er geen definitief elektronische EPB-aangifte werd  afgewerkt 
die het OCMW kan indienen bij de energieprestatiedatabank; 
 
Gelet op het feit dat de EPB-aangifte tijdig ingediend moet worden en gelet op uiterste indiendatum voor de 
EPB-aangifte zijnde: 
zes maanden na de eerste van de volgende twee data: 
 -  datum van ingebruikname 
-   datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken 
en in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen 
van de melding. 
Nadat de EPB-aangifte bij het Vlaams Energieagentschap is ingediend levert de verslaggever het verplichte 
energie prestatiecertificaat voor nieuwbouw af. 
De aangifteplichtige kan een administratieve boete krijgen indien 
-de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend 
-de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend (na aanmaningsbrief) 
-er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete; 
 
Gelet op mail  dd 28 juni 2016 van de Meester Gerry Banken, Adlex Advocaten cvba, Grotestraat 122 3600 
Genk  en aangesteld als vereffenaar  van cvba Axis Architecten & Ingenieurs , St.-Truidersteenweg 576, 
3500 Hasselt   aan het architectenbureau PSK,  waarin dit bevestigd wordt : 
“gelet op het feit dat de cvba Axis Architecten & Ingenieurs , St.-Truidersteenweg 576, 3500 Hasselt in 
vereffening is gegaan en zij niet in de mogelijkheid  zijn om het EPB-verslag te finaliseren, het  
aangewezen is dat het OCMW  Maaseik  zo spoedig mogelijk beroep doet op een andere EPB-
verslaggever. Temeer aangezien dit mogelijk is zonder schadeclaim ten aanzien van de vereffeningboedel” 
Indien de curator de toestemming heeft gekregen van de aanbestedende overheid, kan aldus de lopende 
overheidsopdracht worden overgedragen;  
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Gelet op het feit dat de overheidsopdracht uitgestuurd werd vóór 1 juli 2013, is de “oude” wetgeving van 
toepassing, nl. de Overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993 en de daarbij horende 
uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven. 
Hoewel de oude overheidsopdrachtenreglementering omtrent voormelde problematiek niets voorziet, is er 
wel een regeling opgenomen in een Omzendbrief van 13 april 1983. In deze omzendbrief maakt de Minister 
het mogelijk om de lopende overheidsopdracht over te dragen aan een door de curator voorgestelde 
onderneming of een nieuwe overheidsopdracht te organiseren; 
 
Gelet op het advies van PSK om beroep te doen op V-consult, Ir.Pascal Vannitsen, Grote straat 107 3600 
Genk , dat zij het dossier hij via het architectenbureau aangezocht werd voor de studie speciale technieken 
voor het finaliseren van de EPB –aangifte; 
 
Gelet op het feit dat de essentiële voorwaarden van de opdracht integraal behouden blijven en V-consult-  
Ir.Pascal Vannitsen, Grote straat 107 3600 Genk aan de selectievoorwaarden die toepasselijke waren bij 
het gunnen van de opdracht voldeed; 
 
Gelet op de instemming van de aanbestedende overheid om V-consult, Ir.Pascal Vannitsen, Grote straat 
107 3600 Genk de opdracht om de  EPB verslaggeving te laten afwerken; 
 
Overwegende dat V-consult bvba, Grotestraat 107-111 te 3600 Genk uitgenodigd werd om een nieuwe 
offerte in te dienen rekening waarbij werd gevraagd rekening te houden met reeds beschikbare en wettelijk 
vereiste EPB op te vragen via de curator; 
 
Gelet op de  nieuwe offerte van V-consult  Ir. Pascal Vannitsen, Grote straat 107 te 3600 Genk  waarbij er 
rekening wordt gehouden met alle eerder bijgewoonde werfvergaderingen en reeds beschikbare en 
wettelijk vereiste EPB-relevante info ten einde een correcte en volledige EPB-aangifte te kunnen doen  voor 
een  bedrag van € 3.800,00 (excl. btw) of € 4.598,00 incl. btw; 
 

Overwegende dat er kredieten beschikbaar zijn  in de budgetsleutel 2016/2140007/03/0953/20 plannen & 
studies – in uitvoering op het actie nummer 2016140028 en ramingsnummer 201614126 voor een bedrag 
van € 8.590,44 na overdracht saldo van 2016; 
 
Overwegende dat er geen visum vereist is van de financieel beheerder; 
 
 

Besluit:    Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.    
 
Artikel 1: 
 
Kennis te nemen van het faillissement van cvba Axis Architecten & Ingenieurs , St.-Truidersteenweg 576 te 
3500 Hasselt.     
 
 
Artikel 2 :  
 
Goedkeuring te verlenen aan het advies van de curator en  het  architectenbureau PSK,  om    de opdracht 
m.b.t. het  indienen  van EPB –aangifte bij de energieprestatiedatabank, te laten finaliseren door V-consult 
bvba Grotestraat 107-111 te 3600 Genk voor het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.800,00 excl. btw 
of € 4.598,00 incl. btw. 
 
Artikel 3:  
 
De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met de resterende  

kredieten ingeschreven op de budgetsleutel 2016/2140007/03/0953/20 plannen & studies –in uitvoering na 
overdracht van het saldo van 2016. 
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Voorwerp:   8          Reg.nr: 281.03           

Goedkeuring van het opgemaakte veiligheidsplan in het kader van de informatieveiligheidsregelgeving 
met betrekking tot de bescherming en verwerking van de persoonsgebonden gegevens binnen het 
OCMW Maaseik - Besluit. 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 
Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, gepubliceerd op 10 december 
1948; 
 
Gelet op het verdrag nr. 108 van 28 januari 1981 handelend over de individuele bescherming van 
personen, privacy van de burger en de bescherming van de persoonsgegevens die verwerkt 
worden met nieuwe informatie- en communicatiesystemen; 
 
Gelet op de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen; 
 
Gelet op de Wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluit (Privacywet – 
KB 13 februari 2001); 
 
Gelet op de oprichting van de Privacy commissie (CBPL) bij Wet van 8 december 1992, die 
toezicht houdt en optreedt als erkend orgaan op het gebied van privacybescherming op nationaal 
en internationaal niveau; 
 
Gelet op het KB van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot 
samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
 
Gelet op de omzendbrief van 10 juli 2008 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer t.o.v. der verwerking van persoonsgegevens, toegang tot de informatiegegevens van 
het Rijksregister, respect voor de doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven om toegang te 
krijgen tot de informatiegegevens in het rijksregister; 
 
Gelet op de Wet van 15 januari 1990 houden de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid; 
 

Gelet op de Omzendbrief van 10 juli 2008 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens – Toegang tot de informatiegegevens van 
het Rijksregister – Respect voor de doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven om toegang 
te krijgen tot de informatiegegevens in het Rijksregister of om er mededeling van te bekomen; 

 
Gelet op de oprichting van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) op 17 december 2009 houdende 
de bescherming van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer; 
 
Gelet op de EU verordening inzake Informatieveiligheid van 27 april 2016 in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en het vrije elektronisch informatieverkeer; 
 
Gelet op de algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016; 
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Gelet op CBS besluit dd. 20 juni 2016 houdende de aanstelling van een veiligheidsconsulent voor 
de stad en OCMW in het kader van de Informatieveiligheidsregelgeving waarbij er wordt gestart 
met de opmaak van een veiligheidsplan, volgens de geldende ISO normen, geldend voor zowel de 
stad als het OCMW van Maaseik; 
 
Overwegende dat de werkzaamheden om te komen tot een werkbaar Veiligheidsplan voor stad en 
OCMW afgerond zijn en ter goedkeuring kunnen voorgelegd worden; 
 
Besluit:    Het dossier wordt met éénparigheid goedgekeurd.    
 
Artikel 1: 
 
Goedkeuring van deze laatste versie van het Veiligheidsplan voor het OCMW Maaseik dat als een 
werkbaar document wordt beschouwd en tevens als leidraad zal dienen om te evolueren naar een 
gericht veiligheidsbeleid in het kader van de informatie veiligheidsregelgeving met betrekking tot 
de bescherming en verwerking van de persoonsgebonden gegevens binnen onze organisatie. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van dit besluit zal voor dossiervorming overgemaakt worden aan de dienst ICT en de 
firma Apogado (Veiligheidsconsulent).  
 
 

Voorwerp:   9          Reg.nr: 172.2            

Vragen gesteld door raadsleden. 

 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering 
overeenkomstig het OCMW-decreet; 
 
Gelet op volgende vragen, gesteld door raadslid J. Knippenberg: 
LOI en woningen erkende vluchtelingen 
Motivatie. 
Het Belang van Limburg liet op 4 december weten dat Vlaams minister Liesbeth Homans nog 
maar eens extra geld gaat uittrekken voor de zogenaamde vluchtelingen die hier aankomen. In het 
lijstje met gemeenten die in de ‘prijzen’ vallen prijkt ook onze gemeente. We zouden er 30.839 
euro bij krijgen. Vlaams minister Homans geeft dit extra geld deze keer omdat zogenaamde 
vluchtelingen zogezegd moeilijker aan een woning zouden komen. Hoe precies ze beter aan een 
huis moeten komen door dit extra geld wordt niet duidelijk uit het artikel. 
 
Uit vorige vragen over ons Lokaal Opvang Initiatief bleek al dat jullie, zo zeggen jullie zelf, door 
een hoge rendabiliteit al een aardig overschot van verkregen subsidies geboekt hebben. Maar 
liefst 189.479 euro. Dit geld gaat terug in de werking van het LOI. Mogelijk renoveren jullie de 
woning aan de Ophovenstraat, of, godbetert, kopen jullie een andere woning aan. Of het allemaal 
kosjer is naar de hogere overheden toe om met hun geld eigen patrimonium uit te breiden laat ik in 
het midden, feit is dat jullie geld van de belastingbetaler dat jullie eigenlijk in zekere zin besparen 
op asiel en migratie toch weer investeren in asiel en migratie. En wel dit terwijl er hiervoor bij de 
publieke opinie geen draagvlak is. 
 
Jullie hebben naar aanleiding van mijn eerdere vragen ook te kennen gegeven dat jullie geen 
cijfers bijhouden van vreemdelingen die uiteindelijk het lokaal opvang initiatief verlaten. Eigenlijk 
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weten jullie dus niet heel veel van wat er met deze mensen gebeurt. Jullie houden bijvoorbeeld 
niet bij hoeveel vreemdelingen er van de radar, en dus waarschijnlijk in de illegaliteit verdwijnen 
terwijl illegaal verblijf nog altijd een misdaad is.  
 
Vragen 
1.klopt het bericht uit het Belang van Limburg, en krijgen jullie effectief meer geld om zogenaamde 
vluchtelingen te helpen met een woning? Is hier in onze gemeente nood aan? Hebben jullie 
specifiek hulp gevraagd in deze? Stelt er zich een woningprobleem voor asielzoekers in Maaseik? 
Wat concreet willen jullie met dit geld doen? Valt dit extra geld te kaderen in de bredere werking 
van het LOI? 
 
2.Jullie lieten in een vorig antwoord al verstaan dat jullie subsidies van Homans gedeeltelijk willen 
gebruiken ter verbetering van de kennis van het Nederlands. Maar, hoeveel geld investeerden 
jullie tot nu toe al in de verwerving van de Nederlandse taal bij asielzoekers? 
 
3.Is het misschien toch niet opportuun om de cijfers van het verloop van ons LOI bij te houden? 
Hoeveel mensen werden al uitgeprocedeerd? Hoeveel komen er vanuit andere LOI’s in Maaseik 
wonen? Ook cijfers over het aantal schorsingen van uitbetalingen van het leefloon zouden 
beschikbaar moeten zijn. Dit moet toch een zekere uitwerking hebben op het budget? 
 
Zittingsverslag. 
Er zijn aan Maaseik subsidies toegewezen (werden dus niet aangevraagd) in het kader van de 
vluchtelingenproblematiek. Deze subsidies zijn betaald aan de stad Maaseik (zullen beheerd 
worden door de dienst maatschappelijke integratie) en  niet aan het OCMW. De subsidies staan 
niet rechtstreeks in verband met de werking van het LOI. Zij dienen niet specifiek voor de 
huisvesting van asielzoekers/erkende vluchtelingen. Meer info over deze subsidie is te vinden op 
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/toelichting-subsidies-aan-gemeenten-in-kader-van-
vluchtelingeninstroom. Er is inderdaad een huisvestingsprobleem voor vluchtelingen die als 
allochtonen meer moeilijkheden ondervinden bij het vinden van woningen, zeker wanneer zij 
uitstromen als erkende vluchtelingen uit het LOI. 
Er werd momenteel nog niets van deze subsidies uitgegeven. Inzake het aanleren van de 
Nederlandse taal dient elke erkende vluchteling die een leefloon krijgt een taalcursus te volgen en 
dit wordt ook opgevolgd. Echter en dan zijn we al bij de derde vraag aanbeland, onze erkende 
vluchtelingen zijn zeer gemotiveerd om de taal te leren en gaan graag naar school. We hebben 
zelfs vluchtelingen die nog een derde taal willen aanleren. Dit betekent dat er tot nu toe geen 
enkele sanctie is moeten getroffen worden bij de vluchtelingen ivm onwettige afwezigheden. En 
vertaalt zich dit uiteraard niet in het budget. De bewoners van het LOI, die nog in procedure zitten 
en dus (nog) niet erkend zijn, zijn niet (wettelijk) verplicht Nederlandse lessen te leren. Toch 
vinden we zelf dat het aanleren van de Nederlandse taal nog te lang duurt. We hopen dan ook dat 
een deel van de subsidies Homans besteed zal worden aan het versneld aanleren van onze taal 
en bijvoorbeeld het extra aanbieden van cursussen. 
De cijfers over LOI zijn niet volledig beschikbaar. We zouden dan ieder dossier moeten 
controleren, wat enorm werk zou betekenen voor het team. Wel kunnen er cijfers worden gegeven 
over de huidige bewoners van het LOI (zie volgende vraag) en het verloop vanaf 2014. Even voor 
de duidelijkheid: dit gaat over cliëntensystemen. Een cliëntensysteem kan uit meer dan één 
persoon bestaan, echter ons LOI bestaat grotendeels uit alleenstaanden.  
 
LOI-Klanten  
Uit welke landen komen de LOI-klanten? 2014-20145-2016. Wat is de evolutie? 
 
 
 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/toelichting-subsidies-aan-gemeenten-in-kader-van-vluchtelingeninstroom
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/toelichting-subsidies-aan-gemeenten-in-kader-van-vluchtelingeninstroom
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 2014 2015 2016 

Afghanistan 1 4 12 

China 3 3  

Eritrea  2 2 

Guinea 6 2  

Irak  15 19 

Rusland 1 1  

Senegal 1   

Somalië 1 1  

Syrië  7 9 

Togo 1 1  

Totaal 14 36 42 

 
 

Huisartsenpost nieuw ziekenhuis 
Motivatie: 
Als het er over gaat om buiten de uren een dokter van wacht te vinden valt het ons op dat we 
eigenlijk altijd twee soorten van opmerkingen horen. Enerzijds hoor je dat patiënten klagen dat ze 
niet snel genoeg terecht kunnen bij een dokter van wacht, anderzijds hoor je vanuit de 
spoeddiensten dat mensen dan weer te snel bj hen komen aankloppen. 
 
Omdat we nu in onze gemeente een nieuw ziekenhuis uit de grond aan het stampen zijn is het 
misschien niet zo onverstandig om eens te kijken naar hoe men dit probleem aanpakt in het AZ 
Sint-Jan te Brugge. Daar heeft men om bovenstaande problemen te counteren ervoor gekozen om 
de huisartsen van wacht een plaatsje te geven in het ziekenhuis. De dokter van wacht zit alzo op 
een centraal bereikbaar put, vlakbij, maar niet op de spoedafdeling. 
 
Groot voordeel is dat eens het systeem bekend geraakt het zo is dat de burgers niet langer meer 
moeten worstelen met het mogelijke dilemma of zo nu best naar de spoedafdeling, dan wel naar 
de dokter van wacht moeten gaan. Ze kunnen altijd, buiten de normale uren, aankloppen bij het 
ziekenhuis dat dan per direct een triage kan uitvoeren. Een verpleger of verpleegster kan dan de 
mensen opvangen en ze meteen de juiste deur aanwijzen. 
 
Voorstel: 
Via onze vertegenwoordiger het bestuur van het ziekenhuis en onze huisartsen voorstellen om na 
te denken over boven vernoemde manier van werken in het AZ Sint-Jan te Brugge.  
 
Zittingsverslag: 
Een huisartsenwachtpost zou infrastructureel vrij gemakkelijk kunnen geïntegreerd worden in het 
nieuwe ziekenhuis (daar werd bij het concept rekening mee gehouden). Een huisartsenwachtpost 
zoals in Brugge lijkt vandaag echter niet mogelijk zonder structurele overheidssubsidies, en die 
zijn momenteel niet (meer) voorhanden. Over dit thema wordt regelmatig van gedachte gewisseld 
tussen ziekenhuis en huisartsen. Maar voorlopig is er dus geen concreet dossier. ZMK zal indien 
gevraagd constructief meewerken aan een (geïntegreerde) huisartsenwachtpost. Het initiatief ligt 
uiteraard bij de huisartsen zelf.   
 
 
Er worden nog enkele vragen gesteld. 
 
Raadslid J. Raets zegt dat hij vorige raad een vraag heeft gesteld over welke reglementen van 
toepassing zijn en welke rechtsgevolgen er waren. Hij vindt dat die reglementen ook op 
www.maaseik.be moeten gepubliceerd worden. 

http://www.maaseik.be/
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Daarop wordt geantwoord dat het over interne reglementen gaat. Er werd geïnformeerd bij het  
administratief toezicht, waaruit blijkt dat interne reglementen niet op de website gepubliceerd 
moeten worden. 
 
Raadslid J. Knippenberg vraagt of er sprake is van privatisering voor de uitbating van het 
woonzorgcentrum. 
De voorzitter antwoordt dat er een onderzoek wordt gedaan, enkel naar het onderbrengen van het 
woonzorgcentrum in een zorgbedrijf. 
 
Raadslid F. Roosen vraagt of de raad van 28 maart te verplaatsen is. Er wordt geantwoord dat dit 
niet mogelijk is omdat een aantal mensen niet kunnen aanwezig zijn op de voorgestelde datum.  
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Voorwerp:  10          Reg.nr: 201.33           

Goedkeuring van de notulen van de gesloten zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 
januari 2017. Besluit. 

 

 

Voorwerp:  11          Reg.nr: 345.1            

Goedkeuring van de notulen van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van 12 januari 2017. 
Besluit. 

 
 

Voorwerp:  12          Reg.nr: 143              

Betaalbaarstelling facturen. 

 
 

Voorwerp:  13          Reg.nr: 316              

Opheffing wervingsreserve zorgkundige d.d. 20.12.2016. 

 
 

Voorwerp:  14          Reg.nr: 336              

Ontslagname facilitair medewerkster refter met een opzegtermijn van 6 weken m.i.v. 30.01.2017. 

 
 

Voorwerp:  15          Reg.nr: 336              

Ontslagname facilitair medewerkster refter, met een opzegtermijn van 14 kalenderdagen en 6 weken 
m.i.v. 30.01.2017. 
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Voorwerp:  16          Reg.nr: 316              

Aanstelling facilitair medewerker met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur m.i.v. 01.03.2017 
t.b.v. 22,8u/week. 

 

 

Voorwerp:  17          Reg.nr: 316              

Aanstelling facilitair medewerkster met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur m.i.v. 
01.03.2017 t.b.v. 19u/week. 

 

 
 

Voorwerp:  18          Reg.nr: 621.71           

Consolidatie arbeidsongeval op datum van 24.01.2017 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. 

 

 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.39 uur.  
 

De Verslaggever, 
 
 
 
R. Corstjens 

Secretaris 

 

 

 

 


