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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, An Wouters, Zoë Wouters, Lut 
Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, 
Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:00 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
derend via videoconferentie in niet-openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

1. Betreft: OR/2020/014 - Personeelsformatie. Wijziging. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 29 april 2019 houdende de vaststelling van de gezamenlijke 
personeelsformatie voor de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat de personeelsformatie het aantal en de soorten betrekkingen in de organisatie 
opsomt; dat de personeelsformatie blijft gelden zolang het bevoegde orgaan deze niet opheft; 
dat de personeelsformatie een zinvol instrument is voor de verzekering en de opvolging van het 
personeelsbestand van het lokaal bestuur; 
Overwegende dat de personeelsbezetting een veranderlijk gegeven is; dat er voortdurend 
nieuwe verwikkelingen zijn in een lokaal bestuur, die niet steeds voorzien kunnen worden; dat 
de personeelsformatie derhalve een evolutief document is; 
Overwegende dat er nood is aan ondersteuning voor de communicatieverantwoordelijke en de 
consulent integrale veiligheid en noodplanning; dat derhalve wordt voorgesteld de voorziene 
halftijdse contractuele functie van medewerker communicatie in de graad C1-C3 uit te breiden 
met een halftijds equivalent voor het luik integrale veiligheid met juridische werkgever 
gemeentebestuur Rijkevorsel; 
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Overwegende dat wordt voorgesteld om één voltijds contractueel equivalent van medewerker 
burgerzaken in de graad C1-C3 te schrappen uit de personeelsformatie en één voltijds 
contractueel equivalent in de functie van medewerker cluster mens en welzijn in de graad C1-C3 
toe te voegen aan de personeelsformatie met gemeentebestuur Rijkevorsel als juridische 
werkgever; dat de medewerker cluster mens en welzijn voornamelijk ondersteuning zal bieden 
aan de diensten sociale dienst, burgerzaken en lokale economie; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 4 maart 2020, afgesloten met de vertegenwoordigers van 
de vakorganisatie; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De personeelsformatie aan te passen zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel 
uitmaakt van onderhavig besluit 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
derend via videoconferentie in niet-openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

2. Betreft: OR/2020/015 - Reglement WIFI op OCMW-campus. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 10 november 2014 betreffende draadloos netwerk 
voor occasionele professionele gebruikers; 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 17 november 2016 betreffende het aanbieden van 
WIFI aan bewoners van het woonzorgcentrum; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau d.d. 16 maart 2020 betreffende het voorstel tot 
aanpassen van het reglement voor gebruik van het gastennetwerk op de OCMW-campus; 
Gelet op de mogelijkheid die er bij vele andere woonzorgcentra, ziekenhuizen, gemeentehuizen, 
... is om gratis gebruik te maken van het draadloos gastennetwerk; 
Overwegende dat het tarief van € 15 per maand niet meer in verhouding staat de werkelijke kost 
van het internet en gebruik van de infrastructuur; 
Overwegende dat het netwerk voor gasten afgescheiden is van dat voor de dienstverlening en 
enkel toegang geeft tot het internet; dat hierdoor de werking van de dienstverlening niet in 
gedrang komt; 
Overwegende dat het gebruik van het netwerk beperkt kan worden door het opleggen van regels 
via de firewall en instellingen op de WIFI-antennes; 
Overwegende dat de diensten van het bestuur geen ondersteuning bieden bij eventuele 
problemen; dat dit onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker valt; 
Overwegende dat het netwerk door meerdere gebruikers kan gebruikt worden; dat de snelheid 
van het netwerk kan variëren naargelang het aantal gebruikers, de locatie en het aantal 
apparaten dat in gebruik is; dat de dienstverlening prioriteit kan toegekend worden; 
Overwegende dat het reeds geldende reglement behouden blijft, mits de aanpassing dat 
iedereen gebruik mag maken van het draadloos gastennetwerk 
Gelet op de bespreking; 
 Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het openstellen van het gastennetwerk 
op het woonzorgcentrum voor iedereen zonder kosten aan te rekenen mits aanvaarding van 
volgend reglement: 
Reglement m.b.t. gebruik draadloos internet van het OCMW Rijkevorsel: 
Onderstaand reglement omschrijft het aanvaardbaar gebruik van de internetverbinding 
beschikbaar gesteld door het lokaal bestuur Rijkevorsel. 
Artikel 1. Wie kan gebruik maken van het internet?  
Iedereen kan, na goedkeuring van het reglement, gratis gebruik maken van het draadloze 
netwerk. Er wordt gewerkt met eigen apparatuur om verbinding te maken met het internet. 
Artikel 2. Toegang 
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Er kan verbinding gemaakt worden door te zoeken naar het juiste draadloze netwerk (WiFi) en te 
klikken op verbinden. Er zullen inloggegevens gevraagd worden, dewelke ter beschikking zullen 
worden gesteld. 
Het personeel assisteert niet bij het instellen, programmeren en/of configureren van de 
draadloze internetverbinding. Medewerkers zijn eveneens niet beschikbaar om gebruikers 
individueel op te leiden tot het gebruik van internet. 
De bandbreedte van het WiFi-netwerk wordt mogelijks gedeeld met anderen. De snelheid van 
het netwerk kan variëren naargelang het aantal gebruikers, de locatie en het aantal apparaten 
dat in gebruik is. 
Artikel 3. Niet toegelaten handelingen 
Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. De draadloze internetverbinding mag niet gebruikt 
worden voor (niet limitatief): 
-          Het verwerven, verwerken, verspreiden en/of opslaan van informatie die in strijd is met 
de wetgeving 

 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

 ter bestrijding van racisme, 

 over de bescherming van de goede zeden. 
-          Het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere 
inbreuken op het copyright. 
-          Het ontplooien van commerciële of illegale activiteiten. 
-          Het inbreken in computersystemen en/of het verspreiden van virussen. 
-          Het downloaden en uploaden van grote bestanden. 
-          Het vernietigen, aanpassen of beschadigen van gegevens, software of apparatuur die 
behoren aan de andere gebruikers. 
-          Bandbreedte consumerende diensten (vb. streamingdiensten) gebruiken; deze kunnen 
beperkt worden om de goede werking van het netwerk te garanderen; 
Artikel 4. Sancties  
Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruik van de toegang tot internet leidt tot 
sancties, al naargelang de aard van de inbreuk. 
-          Vergoeden van de veroorzaakte schade. 
-          Tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van het WIFI-netwerk. 
-          Bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging. 
Artikel 5. Aansprakelijkheid  
Het lokaal bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor: 
-          Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of niet optimaal functioneren van de 
internetverbinding. 
-          De werking van het draadloos internet in combinatie met uw toestel. 
-          Schade aan apparatuur van de gebruiker. De verantwoordelijk voor de veiligheid van de 
laptop, de pc of andere apparatuur ligt bij de gebruiker. 
-          Het verlies van of beschadiging aan gegevens van de gebruiker. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
derend via videoconferentie in niet-openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

3. Betreft: OR/2020/016 - Aanbod energiediensten door Iveka - Fluvius. Kaderovereenkomst 
duurzame gebouwen. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur 
Gelet op het aanbod van netbeheerder Fluvius inzake het organiseren van 
ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende 
investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie ten behoeve van het 
Lokaal Bestuur in haar streven naar een optimale energiebeheersing in haar patrimonium; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 januari 2020 waarbij de kaderovereenkomst 
Fluvius Duurzame gebouwen, opgemaakt door Iveka, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve 
intercommunale vereniging, Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout, werd goedgekeurd; 
Gelet op het ontwerp van kaderovereenkomst RIJK-O-RC-20-20-001 tussen OCMW Rijkevorsel en 
Fluvius opgemaakt door Iveka, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale 
vereniging, Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout op 06 maart 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring wordt verleend aan de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame gebouwen, opgemaakt 
door Iveka, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging, Koningin 
Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
derend via videoconferentie in niet-openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

4. Betreft: OR/2020/008 - Uitbreiding verpleegoproepsysteem WZC Prinsenhof met slimme 
sensoren en systeem voor dwaaldetectie met gezichtsherkenning - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020134   

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitbreiding verpleegoproepsysteem WZC 
Prinsenhof met  slimme sensoren en systeem voor dwaaldetectie met gezichtsherkenning” een 
bestek met nr. 2020134 werd opgesteld door de Technische Dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 90.909,09 excl. btw of 
€ 110.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat er een bedrag van € 110.000,00 budget voorzien is in de meerjarenplanning; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020134 en de raming voor de 
opdracht “Uitbreiding verpleegoproepsysteem WZC Prinsenhof met  slimme sensoren en systeem 
voor dwaaldetectie met gezichtsherkenning”, opgesteld door de Technische Dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 90.909,09 excl. 
btw of € 110.000,00 incl. 21% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
derend via videoconferentie in niet-openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

5. Betreft: OR/2020/018 - Stopzetting contract alarmtoestellen Wit-Gele Kruis. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op bijgevoegd schrijven van het Wit-Gele Kruis d.d. 30 maart 2020; dat het laatste 
personenalarmtoestel dat nog in gebruik was, niet meer ondersteund zal worden vanaf 1 mei 
2020; 
Overwegende dat het contract onmiddellijk kon opgezegd worden, via een aangetekend 
schrijven; 
Overwegende dat het alarmtoestel verouderd is en dat de bestaande toestellen, geïnstalleerd in 
privé-woningen, systematisch werden afgebouwd; dat er voldoende performante alternatieven 
bestaan, bij de mutualiteit; 
Overwegende dat er sinds maart 2019 geen nieuwe aansluitingen meer werden gedaan via de 
sociale dienst; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig art.- De thuisdienst die alarmtoestellen plaatste bij externe personen stop te zetten. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
derend via videoconferentie in niet-openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 6 april 2020 ter zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
 Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

  Wim De Visscher 
 


