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[ OraM
OCMW-raadsagenda Merksplas
Op woensdag 16 augustus 2017 om 20.00 uur vergadert de
Merksplasse OCMW-raad in de raadzaal van het Sociaal Huis
(ingang zijkant = kant Kerkstraat) .
Je bent van harte uitgenodigd het openbare gedeelte bij te wonen.
Een stoel staat er voor je klaar.
De volgende OCMW-raden in 2017 zijn op 20 september, 18 oktober,
15 november en 20 december. Steeds op woensdag om 20.00 uur in de
raadzaal van het Sociaal Huis.

i

v.u.
Lutgarde Schuermans - OCMW-secretaris
014 63 94 80 - sociaalhuis@merksplas.be

Josée Van Aert, Markt 11,
2330 Merksplas
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Openbare vergadering
1. Goedkeuring verslag vergadering 21/06/2017 – openbaar gedeelte
De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 21/06/2017 – openbaar gedeelte
goed te keuren.
2. Inkomsten en uitgaven
De OCMW-raad wordt gevraagd de voorgelegde inkomsten en de uitgaven goed te keuren.
3. Geactualiseerd contract met betrekking tot een GPMI – goedkeuring
Per 1 november 2016 werd de toepassing van het GPMI (geïndividualiseerd project voor
Maatschappelijke Integratie) uitgebreid (tot dan enkel verplicht van toepassing bij – 25 jarigen).
Nu geldt het ‘verplichtend’ GPMI voortaan ook voor + 25 jarigen. Ook gemeenschapsdienst is
ingevoegd, en de sancties zijn gewijzigd. In december 2016 heeft de OCMW-raad het contract
m.b.t. een GPMI goedgekeurd. Ondertussen is het gebruik van dit contract geëvalueerd en
bijgestuurd geworden door de sociale dienst. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het
geactualiseerd contract m.b.t. een GPMI goed te keuren.
4. Beslissing tot het afsluiten van een overeenkomst met één of meerdere besturen die
aangesloten zijn bij OFP Provant m.b.t. beëindiging van een arbeidsovereenkomst
contractueel personeelslid – goedkeuring
OCMW Merksplas is net zoals de gemeente Merksplas, reeds geruime tijd aangesloten bij OFP
Provant, een multiwerkgeversfonds voor de opbouw van een tweede pensioenpijler voor de lokale
besturen in de provincie Antwerpen.
Door middel van een bijkomende overeenkomst kunnen de besturen vermijden dat er een
pensioennadeel ontstaat wanneer een contractueel personeelslid een bestuur verlaat om bij een
ander gelinkt bestuur in dienst te treden (principe van interne mobiliteit).
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd deze bijkomende overeenkomst goed te keuren.
5. De wooncel: de begeleiding en huisvesting van personen in een precaire woonsituatie:
beslissing tot al dan niet instappen
De raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen heeft beslist de nota ‘de wooncel: de begeleiding en
huisvesting van personen in een precaire woonsituatie in de Kempen’ over te maken aan de
OCMW’s. Tegelijk stelt zij aan haar vennoten de vraag of hun OCMW aan de concrete uitwerking
van deze wooncel wenst te participeren. Met de wooncel wordt een gemeenschappelijk antwoord
geformuleerd op de toenemende problematiek van personen in een precaire woonsituatie in onze
regio.
6. Principebeslissing besteding toelage ter bevordering van de participatie en sociale
activering van OCMW-gebruikers in 2017 – goedkeuring
OCMW Merksplas ontvangt voor 2017 € 4.454 subsidies van de POD MI, te besteden aan
initiatieven ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers. Aan de
OCMW-raad wordt gevraagd om de principebeslissing omtrent de besteding van de middelen goed
te keuren.
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7. Principebeslissing besteding middelen energiefonds art. 6 (CREG) in 2017 – goedkeuring
OCMW Merksplas ontvangt in 2017 € 3.042,75 om te besteden aan preventieve acties op het vlak
van energie of aanzuivering van achterstallige facturen. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de
principebeslissing omtrent de besteding van de middelen goed te keuren. Het betreft vnl.
preventieve acties alsook tussenkomst in de minimale levering aardgas voor bepaalde doelgroepen.
8. Aanpassing beslissing besteding subsidie in het kader van de vluchtelingenstroom –
goedkeuring
De gemeente Merksplas heeft van Vlaams Minister Liesbet Homans financiële middelen verkregen
die aangewend moeten worden om de noden in het kader van de vluchtelingencrisis – meer
concreet in het kader van de verhoogde instroom van erkende vluchtelingen – subsidiair
beschermden, op te vangen. De middelen dienen besteed te worden in de periode 2016-2018. De
toegekende middelen kunnen worden ingezet voor het opnemen van de lokale regie over de
vluchtelingencrisis en het versterken van het bestaande aanbod.
De aanvankelijke beslissing tot besteding van deze middelen wordt bijgestuurd en geconcretiseerd.
De OCMW-raad wordt gevraagd deze aanpassing goed te keuren.
9. Leveren en plaatsen van zonnepanelen dak garage Sociaal Huis Merksplas – bijzonder
bestek 506.43/17/2 – goedkeuring lastvoorwaarden, wijze van gunnen en
kostprijsraming
OCMW Merksplas heeft de intentie om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de garage van het
Sociaal Huis, o.m. in het kader van en ter uitvoering van het klimaatactieplan. De OCMW-raad
wordt gevraagd het lastenboek, de wijze van gunning en kostprijsraming goed te keuren.
10.Raamovereenkomst voor het onderhoud van de verwarmingsketels van de
gemeentegebouwen, de gebouwen van het OCMW en van het autonoom
gemeentebedrijf sportcentrum ’t Hofeind – open offerteaanvraag – aanduiding
gemeente Merksplas als opdrachtencentrale
Sedert enige tijd proberen gemeente en OCMW Merksplas samen aan te kopen. Hierdoor kunnen er
mogelijks betere voorwaarden verkregen worden en kan de administratie worden vereenvoudigd.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de gemeente Merksplas aan te duiden als
‘opdrachtencentrale’ voor de procedure rond het afsluiten van een raamovereenkomst voor het
onderhoud van de verwarmingsketels.
11. Varia - rondvraag
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