Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 16
november 2020
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Verdonck Wim, Van Hee Jan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Verdurmen Angélique, raadslid
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 23.08.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van 28
september 2020
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de goedkeuring van de
notulen;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 28/09/2020 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 28/09/2020. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .

PUNT 2: Verhogen van het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
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Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009,
zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25/02/2010 en 1/04/2010 waarin de
toekenning van een tweede pensioenpijler aan 1% werd beslist voor de contractuele personeelsleden van
het OCMW, met uitzondering van de contractuele personeelsleden van het woonzorgcentrum.
Gelet op het sectoraal akkoord 2020, dat als bijlage werd gevoegd aan de omzendbrief KB/ABB 2020/2
en meerbepaald het onderdeel 2.1.4 waarin gesteld wordt dat vanaf 1 januari 2020 de sectoraal
afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contactuele VIA-personeel opgetrokken
wordt naar 2,5%; dat binnen het sectoraal akkoord geen uitzondering meer wordt toegelaten voor de
personeelsleden van de federaal gefinancierde sectoren, zijnde het woonzorgcentrum.
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op het vakbondsoverleg van 02/10/2020, waar een akkoord bereikt is.
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: akkoord te gaan om het aanvullend pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden
vanaf 1/1/2020 met terugwerkende kracht te verhogen van 1% naar 2,5% en voor de contractuele
personeelsleden van het woonzorgcentrum in te voeren vanaf 1/1/2020 en vast te stellen op 2,5%
Artikel 2: akkoord te gaan met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9
december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd (en zoals van toepassing vanaf 1 januari
2019), dat in bijlage is toegevoegd.
Artikel 3 : De raad voor maatschappelijk welzijn zal de inrichter zijn van het aanvullend pensioenstelsel
voor zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 4: Het vast bureau zal het pensioenreglement, met name het OCMW-raadsbesluit en het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking stellen van zijn
contractuele personeelsleden.
Artikel 5: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

PUNT 3: Kennisnemen van de aankoop van modulaire panelen voor de oprichting van
COVID-unit
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Het vast bureau kan gelet op art. 269 en 273 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22/12/2017 op eigen
verantwoordelijkheid over de uitgaven beslissen ingevolge dwingende en onvoorziene omstandigheden
(Covid 19-uitbraak in het woonzorgcentrum) en wanneer het geringste uitstel onbetwistbare schade zou
veroorzaken (het niet nemen van voldoende maatregelen om de COVID 19-uitbraak in het
woonzorgcentrum in te dijken).
Gelet op de COVID 19-uitbraak in het WZC Ter Meere en de dringende maatregelen;
Gelet op het feit dat men in WZC Ter Meere dient over te gaan tot opbouw van een tijdelijke covid-unit in
de zaal Zomertaling.
Het betreft een opstelling van 8 boxen van 9m² (3x3m) in modulaire wanden.
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Gelet op de offerte van Pieters waar men van papier/karton wanden spreekt en dit minder degelijk
materiaal is t.o.v. de offerte van Creaplan NV. Er is tevens prijs gevraagd bij Pascal Dujardin maar tot op
heden mochten we geen reactie ontvangen.
Gelet op de offerte van Creaplan NV: Deze structuur wordt opgetrokken met duurzaam modulair
kadermateriaal waarin makkelijk te reinigen panelen worden geplaatst. Het is mogelijk om in deze kaders
langs één kant panelen te plaatsen of deze langs beide kanten te voorzien. Voor bovenstaande opstelling
worden langs beide zijden panelen gesuggereerd, aangezien het de bedoeling is dat deze wanden/boxen
langs beide kanten gebruikt zullen worden.
Voor dergelijke opstellingen zijn er meerdere scenario’s mogelijk volgens de offerte van Creaplan NV:
VERHUUR
o Voor verhuur hanteert men maandelijkse huurprijzen van €17,5 per lopende meter
enkele wand / €35 per lopende meter dubbele wand. Transport en levering gebeurt aan
€45/u.
o De huurprijs voor dit type opstelling (met panelen langs beide zijden van de wanden)
komt neer op €1.470 per maand.
o Indien het kadermateriaal voor minstens 6 maand wordt gehuurd, wordt er een korting
van 25% toegekend.
AANKOOP
o Het is mogelijk het benodigde materiaal aan te kopen. Het betreft hier duurzame
geanodiseerde kaders van het type Aluvision die erg gemakkelijk zelf te (de)monteren
zijn.
De offerte voor de aankoop van het benodigde kadermateriaal (met dubbele
paneelinvulling) is als bijlage terug te vinden. De terugverdientijd is ca. 7 maand t.o.v. de
huuroptie.
Plaatsing kan binnen de 2 à 3 dagen gebeuren.
Gelet op het feit dat aankoop de beste optie is, daar we nog tot volgend jaar met COVID te maken
hebben en huren zal dus duurder uitvallen.
De firma Creaplan komt het goedkoopst uit de vergelijking.
Gelet op het feit dat het Woonzorgcentrum een subsidie van €24.000 ontvangen heeft voor de COVIDbestrijding vanwege VIPA en deze hiervoor aangewend zal worden. Mocht blijken dat deze niet
voldoende is kan nog een extra subsidie gevraagd worden.
De financiële gevolgen worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 20202025.
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Kennis te nemen van het verleende visum door het vast bureau in zitting van 2/10/2020 voor
de opdracht aankoop van het benodigde kadermateriaal en de modulaire wanden voor de opbouw van
een COVID-unit, voor een bedrag van € 11.399, bij de firma Creaplan NV, conform art. 269 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 2: De beslissing wordt overgemaakt aan WZC Ter Meere en de financiële dienst.
Artikel 3: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

PUNT 4: Kennisnemen van de notulen RvB Welzijnsvereniging Weldenderend
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DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 477 13° van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gezien artikels 28 en 42 van de statuten van Welzijnsvereniging Weldenderend;
Gelet op de notulen van de raad van bestuur van 7 oktober 2020 van de welzijnsvereniging
Weldenderend;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 7 oktober 2020 van de
welzijnsvereniging Weldenderend.
Artikel 2: De beslissing wordt bekend gemaakt volgens de richtlijnen in het decreet lokaal bestuur.

PUNT 5: Goedkeuren samenwerking Manus
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het voorstel van Manus Antwerpen VZW om verder samen te werken met OCMW Berlare in het
kader van het ter beschikking stellen van leefloongerechtigde personen als artikel 60§7;
Gelet op de op de eerdere samenwerkingsovereenkomst die er was met Manus Antwerpen VZW, en de
positieve samenwerking in het verleden
Gelet op het feit dat Manus Antwerpen VZW een erkend sociaal-economie initiatief is, dat wil inzetten op
de professionele herinschakeling van leefloongerechtigde personen;
Gelet op het feit dat zij een sociaal economie initiatief zijn dat werkt in de domeinen schoonmaak, groen
en renovatie;
Gelet op het feit dat Manus Antwerpen VZW inzet op zowel tewerkstelling, begeleiding en opleiding op de
werkvloer en dat er op maat van de cliënt wordt gewerkt;
Gelet op het feit dat het sociaal economie initiatief een degelijke begeleiding op de werkvloer zal
garanderen;
Gelet op het feit dat de tewerkstellingsplaatsen zich in Dendermonde en Gent bevinden voor ons
cliënteel;
Gelet op het feit dat OCMW Berlare zal instaan voor de loonkost die verbonden is aan een artikel 60§7tewerkstelling en dit op basis van ons het eigen Bijzonder statuut artikel 60§7;
Gelet op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur; en deze
overeenkomst ten allen tijde kan worden opgezegd mits een vooropzeg van 1 maand;
Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst in het Vast Bureau van 25/09/2020;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Berlare en Manus Antwerpen VZW,
Mechelsesteenweg 128 – 136, 2018 Antwerpen, goed te keuren voor onbepaalde duur met ingang van
01/10/2020.
Artikel 3: De beslissing wordt overgemaakt aan Manus Antwerpen VZW, Mechelsesteenweg 128 – 136,
2018 Antwerpen
Artikel 3: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
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PUNT 6: Aanvaarden schenking Pieterneelfonds aan "Rap Op Stap"
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 196 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW;
Gelet op het feit dat het Pieterneelfonds de opbrengst van hun jaarlijkse driekoningenzingen willen
schenken ten voordele van een goed doel, en dat zij het project “Rap op stap” van OCMW Berlare
uitkozen als zijnde dit goede doel;
Gelet op het feit dat zij een bedrag van €900 aan OCMW Berlare willen schenken ten voordele van het
project “Rap Op Stap”;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder de artikel 78 §2 12° met
betrekking tot de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om een schenking al dan niet
te aanvaarden;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De schenking van het Pieterneelfonds ten bedrage van €900 te aanvaarden ten voordele van
het project “Rap Op Stap”.
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

PUNT 7: Gunnen van begrafenissen en crematies voor behoeftige inwoners van Berlare
De Raad,
Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en meer in het bijzonder artikelen 77 en 78;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 september 2018 waarbij het
verzorgen van begrafenissen en crematies voor behoeftigen werd toegewezen aan rouwcentrum GentierVerstraeten met ingang van 15 juli 2016 tot en met 14 juli 2018;
Gelet op de nieuwe prijsvraag aan rouwcentra De Roos, Gentier-Vertraeten en Vaerman-Sale;
Gelet op het voorstel om de prijzen opnieuw vast te leggen voor een periode van 2 jaar;
Overwegende dat rouwcentra De Roos en rouwcentrum Vaerman-Sale geen prijsofferte indiende;
Overwegende dat enkel afscheidscentrum Gentier – Verstraeten een prijsofferte indiende;
Gelet op het voorstel om toe te wijzen aan de enige bieder;
Overwegende dat voor begrafenissen en crematies de opgegeven prijzen van afscheidscentrum Gentier Verstraeten zullen gehanteerd worden zoals opgegeven in onderstaande tabel;

PRIJSOPGAVE BEGRAFENISKOSTEN GENTIER VERSTRAETEN
Prijzen Gentier
Begrafenis met kerkdienst in Groot-Berlare
Lijkkist + ontsmetting
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Lijkwade
Overbrenging binnen de gemeente
Overbrenging buiten de gemeente

€ 53,00
€ 115,00
€ 160,00

Funerarium
Lijkwagen + 2 dragers
Extra drager (zware personen)
Formaliteiten binnen de gemeente
Formaliteiten buiten de gemeente

€ 180,00
€ 380,00
€ 90,00
€ 220,00
€ 250,00

Kerkdienst in de week

€ 275,00

totaal rubriek

€ 2 318,00

Crematie met plechtigheid en verstrooiing in Groot- Berlare
Lijkkist + ontsmetting
Lijkwade
Overbrenging binnen de gemeente
Overbrenging buiten de gemeente

€ 595,00
€ 53,00
€ 115,00
€ 160,00

Funerarium
Lijkwagen + 2 dragers
Extra drager (zware personen)
Formaliteiten binnen de gemeente
Formaliteiten buiten de gemeente

€ 180,00
€ 380,00
€ 90,00
€ 220,00
€ 250,00

Crematie te Lochristi, weekdag
Kerkdienst in de week
Vervoer naar crematorium H/T, uitstrooiing of bijzetting
Wachten in crematorium

€ 540,00
€ 275,00
€ 60,00
€ 0,00

totaal rubriek

€ 2 918,00

Crematie met plechtigheid en verstrooiing in Lochristi
Lijkkist + ontsmetting
Lijkwade
Overbrenging binnen de gemeente
Overbrenging buiten de gemeente

€ 595,00
€ 53,00
€ 115,00
€ 160,00

Funerarium
Lijkwagen + dragers (vervoer inbegrepen)
Formaliteiten binnen de gemeente
Formaliteiten buiten de gemeente

€ 180,00
€ 380,00
€ 220,00
€ 250,00

Crematie te Lochristi, weekdag
Verstrooiing te Lochristi
Plechtigheid (gebruik aula Lochristi) Burgerlijk
Plechtigheid (gebruik aula Lochristi) Christelijk

€ 540,00
€ 0,00
€ 210,00
€ 260,00

totaal rubriek

€ 2 963,00

rouwbrieven en rouwprentjes
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50 rouwbrieven, eenvoudig enkel model
100 rouwbrieven, eenvoudig enkel model
50 rouwprentjes, eenvoudig model met of zonder kruis
100 rouwprentjes, eenvoudig model met of zonder kruis

€ 115,00
€ 150,00
€ 95,00
€ 130,00

totaal rubriek

€ 490,00
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Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
Unaniem
BESLUIT:
Artikel 1: De begrafenissen en crematies van behoeftige inwoners van Berlare toe te wijzen aan
Afscheidscentrum Gentier – Verstraeten, Haenhoutstraat 258 – 9070 Destelbergen, Schriekstraat 6A –
9270 Kalken;
Artikel 2: de opdracht te gunnen voor een periode van 2 jaar, ingaande op 1 december 2020 tot en met
30 november 2022.

PUNT 8: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.

De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 23.22.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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Karel De Gucht
voorzitter OCMW
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