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OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 18 FEBRUARI 2016 

 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Ann De Ridder, Eddy De Cock, Ignace Blondeel, Lydie De Smet,  

Betty Willems, Sarah Van Hassel, Fatma Balkis, Jean Cornand,  

Ines Torluccio, Celina Ceulemans - raadsleden 

Walter Vastiau - wnd. secretaris 

Verontschuldigd: Luc Deconinck - burgemeester 

Paul Defranc, voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 19 uur.  

OPENBARE VERGADERING 

Nr. Onderwerp 

01 Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

De raad voor maatschappelijk keurt het verslag van de openbare vergadering van  

21 januari 2016 goed. 

Nr. Onderwerp 

02 Mededelingen aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

De raadsleden nemen met toepassing van artikel 15 van het huishoudelijk reglement van 

de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de mededelingen. 

Nr. Onderwerp 

03 Informatieveiligheid - continuïteitsplan 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het continuïteitsplan opgemaakt door de 

informatieveiligheidsdienst goed. 

Nr. Onderwerp 

04 Jaarverslag 2015 informatieveiligheid 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag in kader van 

informatieveiligheid goed. 
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Nr. Onderwerp 

05 Informatieveiligheidshandboek 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het informatieveiligheidshandboek en het 

informatieveiligheidsbeleid goed. 

Nr. Onderwerp 

06 Overheidsopdracht ‘leveren van medicatie voor WZC Zilverlinde’ 

- gunning 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van nazicht van de 

offertes. 

Artikel 2: 

De opdracht voor het leveren van geneesmiddelen en andere farmaceutische producten 

voor het woonzorgcentrum (WZC) van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw en zijn 

residenten’, wordt gegund aan Multipharma cvba, Lenniksebaan 900 in 1070 Brussel. 

Artikel 3: 

De opdracht start ten vroegste na het betekenen van de gunning en wordt afgesloten 

voor een periode van maximum vier (4) jaar.  

De opdracht kan jaarlijks opgezegd worden als deze aanleiding heeft gegeven tot 

geschillen of wezenlijke opmerkingen. 

Nr. Onderwerp 

07 Vacant verklaren van een voltijdse contractuele betrekking van kok 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de betrekking van kok vacant te 

verklaren. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord een selectieprocedure op te starten. 

Er zal een werfreserve aangelegd worden voor de duur van 1 jaar. 

Artikel 3: 

Bovenvermelde betrekking is zowel voor vrouwelijke als mannelijke kandidaten 

toegankelijk. 

Artikel 4: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het programma van de 

aanwervingsselectie voor de functie van kok vast te stellen zoals hierna vermeld: 

Selectietechniek a) Competentieproef: 25 punten 

de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en 

organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening 

van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de 

competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het 

competentieprofiel worden getoetst. 

Selectietechniek b) Praktische proef: 25 punten 

de kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de 

opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaat kan worden 

gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven 
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over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften 

en beschermingskledij. 

Selectietechniek c) Mondelinge proef: 50 punten 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke 

vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het 

werkterrein. 

Om te slagen dienen de kandidaten op elke selectietechniek minstens 50 % van de 

punten te behalen en 60 % voor het totaal. 

Artikel 5: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord het vast bureau te gelasten met de 

voorbereiding en organisatie van de selectieprocedure voor de betrekking van kok. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Walter Vastiau Paul Defranc 


