OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van maandag 8 juli 2013
Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter, mevr. Chantal Van Litsenburgh,
dhr. Johan Lesaffre, mevr. Dina Verschaeve, mevr. Joanna Fattizzo, mevr.
Erna Coene, dhr. Maarten Boucquez, mevr. Tahira Malik - leden, en mevr.
Mieke Van Poucke - plaatsvervangend secretaris.
De zitting vangt aan om 19.30 u.
De voorzitter opent de vergadering.
----------------DAGORDE
----------------OPENBARE ZITTING
1.

KENNISGEVING VAN DE KENNISNAME VAN HET OCMWBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2013 DOOR DE
GEMEENTERAAD

De raad wordt ingelicht over het feit dat de gemeenteraad in zitting van
28/05/2013 kennis heeft genomen van het OCMW-budget voor het boekjaar
2013. Er werden geen opmerkingen geformuleerd.
2.

KWALITEITSBELEID WZC RIETHOVE: GOEDKEURING
PROCEDURES

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 17/10/2003 betreffende de kwaliteit van de
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet);
Gelet op het woonzorgdecreet van 13/03/2009 en de hierbij aansluitende
uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van
19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/07/2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen gebruikers en mantelzorgers;

Overwegende dat alle woonzorgcentra sedert 31/12/2005 over een
kwaliteitshandboek dienen te beschikken waaruit moet blijken hoe de sectorale
minimale kwaliteitseisen binnen het eigen woonzorgcentrum worden
gerealiseerd;
Gelet op het kwaliteitshandboek van WZC Riethove, bekrachtigd door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 28/04/2009;
Overwegende dat kwaliteitsbeleid een dynamisch gegeven is, waarbij het
kwaliteitshandboek als basis wordt gebruikt om via overleg de huidige
werkmethodes te evalueren en bij te sturen;
Overwegende dat een geactualiseerd kwaliteitshandboek in de voorziening
beschikbaar dient te zijn;
Overwegende dat er op vraag van dr. Rudy Faelens, CRA van WZC Riethove,
enkele procedures dienden aangepast te worden en deze nog niet ter
goedkeuring werden voorgelegd, namelijk:
infectiebeleid
valpreventie en fixatiebeleid;
Overwegende dat de procedure “planning en organisatie van de schoonmaak”
volledig vernieuwd werd met het oog op een efficiëntere manier van werken en
het vastleggen van duidelijke afspraken binnen de dienst Onderhoud;
Overwegende dat elk woonzorgcentra over een hitteplan dient te beschikken en
de procedure “maatregelen te nemen bij extreme hitte” nog dient te worden
voorgelegd voor goedkeuring;
Overwegende dat naast het kwaliteitshandboek elke ouderenvoorziening een
kwaliteitsplanning moet opstellen waarbij men dus voor het komende jaar
vastlegt welke acties men zal ondernemen om de kwaliteit binnen de
voorziening te verbeteren;
Overwegende dat naast de kwaliteitsplanning ook het jaarverslag van het
voorbije jaar ter beschikking dient gehouden te worden in de instelling voor het
agentschap Zorginspectie en dit vanaf 15 april;
Overwegende dat dhr. Wim Desoete, kwaliteitscoördinator WZC Riethove, ter
informatie het jaarverslag 2012 en de kwaliteitsplanning 2013 heeft
voorgelegd;
Gelet op voorliggende ontwerpen van aangepaste en nieuwe procedures:
infectiebeleid
valpreventie en fixatiebeleid
maatregelen te nemen bij extreme hitte
planning en organisatie van de schoonmaak;
Gelet op het advies van de secretaris a.i.;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:

ENIG ART. – De hiernavermelde procedures worden goedgekeurd en
aangepast in het kwaliteitshandboek van woonzorgcentrum Riethove:
infectiebeleid
valpreventie en fixatiebeleid
maatregelen te nemen bij extreme hitte
planning en organisatie van de schoonmaak.
3.

KWARTAALVERSLAG M.B.T. DE FINANCIËN VAN HET
OCMW – 2de KWARTAAL 2013

Het verslag van de financieel beheerder over de financiële toestand van het
OCMW in het tweede kwartaal van 2013 wordt overlopen ter kennisgeving.
4.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE: MEI
2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand mei 2013.
A.R.

TOTAAL

8341/700000
Opbrengsten prestaties t.l.v. cliënt (dagprijs)
8341/701000
Opbrengsten supplementen
8341/703900
Overige opbrengsten diverse diensten
8341/704000
Opbrengsten aangerekende medische, paramedische &
farmaceutische kosten
8341/705000
Opbrengsten aangerekende andere kosten
TOTAAL TEN LASTE RESIDENTEN
8341/700400
TOTAAL TEN LASTE EIGEN OCMW
8341/700200
TOTAAL TEN LASTE VREEMD OCMW
ALGEMEEN TOTAAL

87.451,33
1.053,54
0,00
7.711,60
961,46
97.177,93
227,63
0,00
97.405,56

GEHEIME ZITTING

En niets meer aan de dagorde zijnde wordt de zitting geheven.
Aldus vastgesteld in de hiervoor vermelde zitting,
Namens het OCMW,
Op bevel:
De secretaris,

De voorzitter,

Bart Vermeulen

Rita Meyns

