DAGORDE
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
27 juni 2013 om 20.00 uur
Graethempoort 3b/102 (1e verdieping dienstencentrum)

OPENBARE ZITTING
Beleid en beheer
13.128 Goedkeuring van de notulen van de openbare raadszitting van 30 mei 2013
Het verslag wordt als bijlage meegezonden.
13.129 Opzegging van de intergemeentelijke samenwerking juridische dienst door het OCMW
Gingelom = kennisgeving.
Bij beslissing van de OCMW – raad van 29 mei 2013 en in uitvoering van artikel 9 van de
samenwerkingsovereenkomst zegt het OCMW Kortessem deze samenwerking op met ingang van 1
januari 2015.
Algemene informatie
13.130 Verslag van de gebruikersraad WZC Bloesemhof van 7 mei 2013
De gebruikersraad is een raad van bewoners en familieleden die minimaal eenmaal per trimester
vergadert.
Op de gebruikersraad worden alle aangelegenheden besproken die het welbevinden van de
bewoners aanbelangen. De aanwezigen kunnen suggesties formuleren, voorstellen overmaken,
kritische reflecties verwoorden. Het is niet de bedoeling om over individuele bewoners te spreken
of individuele gevallen te behandelen. Voor specifieke opmerkingen is een individueel contact
eerder aangewezen.
13.131 Charter “ streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in
Limburgse woonzorgcentra”
Op initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg ondertekenden op 5
september 2012 vertegenwoordigers van de 5 Limburgse scholen met een opleiding verpleegkunde
en vertegenwoordigers van de diverse netten van de Limburgse woonzorgcentra een
engagementsverklaring ter bevordering van kwalitatieve stages en stagementorschap
verpleegkunde. Het charter bevat 44 concrete streefdoelen, gaande van het onthaal van de stagiair
tot en met de begeleiding en evaluatie. Met de ondertekening van de engagementsverklaring
“streefdoelen voor kwalitatieve stage en stagementorschap verpleegkunde in Limburgse
woonzorgcentra” engageren wij ons om de naleving van het charter structureel in te bouwen als
vereiste bij de toekenning van stageplaatsen verpleegkunde.
Financiën
13.132 Overzichtslijst bestelbons 23/05/2013 – 19/06/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle bestelbons uitgeschreven door het OCMW.
13.133 Overzichtslijst van alle aanrekeningen 23/05/2013 – 19/06/2013
Mededeling van de overzichtslijst van alle betalingen uitgevoerd door het OCMW.
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Overheidsopdracht
13.134 Nieuwbouw WZC Bloesemhof: bijzonder lastenboek perceel 4 “ zachte vloeren”
Na controle van de voorgelegde stukken, nazicht van de rekenkundige bewerkingen, controle van
de gewijzigde hoeveelheden en leemtes, nazicht van de prijzen, vragen wij de raad deze werken toe
te kennen aan de firma Van Gompel NV, St. Amandinastraat 35 in 3970 Leopoldsburg voor de som
van € 201.725,26 exclusief 12% B.T.W.
13.135 Nieuwbouw WZC Bloesemhof: bijzonder lastenboek perceel 3 “ harde vloeren”
Na controle van de voorgelegde stukken, nazicht van de rekenkundige bewerkingen, controle van
de gewijzigde hoeveelheden en leemtes, nazicht van de prijzen, vragen wij de raad deze werken toe
te kennen aan de firma NV Keulen, Tournebride 1 in 3620 Lanaken voor de som van € 265.883,80
exclusief 12% B.T.W.
GEHEIME ZITTING
Dossiers 13.136 tot en met 13.142
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