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raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen Zitting van 20 februari 2020

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; 
de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer 
Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter 
Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

20 februari 2020 20:30 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Secretariaat
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Notulen openbare zitting raad voor 
maatschappelijk welzijn van 30 januari 2020 - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 
januari 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: 
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-30-januari-2020

De notulen liggen ter inzage op het secretariaat.

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermelde link: 
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-30-
januari-2020

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-30-januari-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-30-januari-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-30-januari-2020
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Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32 
volgens artikel 74 DLB.

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 
2019, in het bijzonder hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 78 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 
aan het vast bureau worden toevertrouwd: de bevoegdheden die aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn toegewezen, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk, 
en de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de openbare vergadering van 
30 januari 2020 goed.

Sociaal huis
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Lokaal Opvangcentrum voor asielzoekers (LOI) - 
geïndexeerde forfaitaire bedragen 2020 - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Op 9 januari 2020 werd door Fedasil een e-mail verstuurd waarin de bedragen van de 
leefgelden voor personen die verblijven in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) worden 
meegedeeld: de forfaitaire richtbedragen blijven ongewijzigd.

Tot hiertoe heeft het OCMW bij toekenning van leefgelden de minimumbedragen 
gehanteerd.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld deze werkwijze te 
handhaven.

Juridische gronden
De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 
andere categorieën van vreemdelingen (opvangwet), en alle latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit van 2 september 2018 tot vastlegging van het stelsel en de 
werkingsregels van toepassing op de opvangstructuren.

Het ministerieel besluit van 21 september 2018 tot vastlegging van het huishoudelijk 
reglement van de opvangstructuren.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 78 §1 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 
aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van andere reglementen dan 
die over personeelsaangelegenheden

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de e-mail van Fedasil van 9 
januari 2020 waarin de bedragen van de leefgelden voor personen die verblijven in het 
Lokaal Opvanginitiatief (LOI) worden meegedeeld.

Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de vermelde richtbedragen voor de materiële 
opvang van asielzoekers voor 2020 als volgt goed:

Wekelijks leefgeld LOI – richtbedragen 01/01/2020
Volwassene € 61
Kind 3 tot 12 jaar € 17
Kind 12 tot 18 jaar € 19
Verhoging voor kinderen < 3 jaar € 31

Stemming op artikel 2
- 29 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust 

Crabbe; Kathleen D'Herde; Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc 
Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Guy 
Jonville; Georgios Karamanis; Bart Keymolen; Natacha Martel; Annie Mathieu; 
Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Wim Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe 
Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen 
Tiebout; Betty Willems

- 1 stem(men) tegen: Eddy Longeval

Woonzorgcentrum
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Woonzorgcentrum - Reglement van interne orde 
voor huisartsen - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving



4/6

Aanleiding en motivering
Wettelijk is bepaald dat elke arts die werkzaam is in het woonzorgcentrum een intern 
reglement van orde moet ondertekenen, om de kwaliteit van de zorg te kunnen 
bewaken. In dit reglement zijn een aantal processen beschreven waaraan een arts moet 
voldoen.

Aangezien een aantal van deze processen werden gewijzigd, werd in samenspraak met 
de coördinerend en raadgevend arts (CRA) een nieuw ontwerp van reglement van interne 
orde opgesteld, dat aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd. In het 
bijzonder wordt de meldingsplicht bij bepaalde ziektes expliciet opgenomen en wordt de 
MDO-procedure (multidiciplinair overleg) verwerkt in het reglement.

Juridische gronden
Het decreet van 15 februari 2019 betreffende de woonzorg.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 78 §1 3° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 
aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van andere reglementen dan 
die over personeelsaangelegenheden

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement van inwendige orde voor 
huisartsen voor het woonzorgcentrum Zilverlinde, zoals integraal opgenomen in dit 
besluit, goed.

Artikel 2
Het reglement treedt in werking op 1 maart 2020.

Bijlagen
 Reglement huisartsen_RVMW.docx
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6000. Secundaire processenKWALITEITSHANDBOEK
WZC Zilverlinde

6700.
Reglement van inwendige orde voor huisartsen

Opgesteld door: 
Naam, Jasper De Jonge
Functie: directeur

Goedgekeurd door:
Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn

 Paraaf Datum revisie: 31/01/2020
Datum goedkeuring: 20/02/2020
Datum toepassing: 01/03/2020

Revisie van bestaand reglement

Om de kwaliteit van de zorgen te waarborgen is enige regelgeving noodzakelijk:
ART. 1 
Elke bewoner (of familielid) kiest vrij voor een huisarts. Dit recht op vrije keuze moet door alle 
betrokken partijen voortdurend gewaarborgd worden.
ART. 2 
Alle huisartsen, specialisten, tandartsen, enz. die patiënten bezoeken, ondertekenen de kennisname 
van dit reglement.
ART. 3 
Bij elke opname van een bewoner vult de huisarts het voorblad van het patiëntendossier in.
ART. 4
Bij elk bezoek neemt de arts contact met de verantwoordelijke verpleegkundige. Na het bezoek 
brengt hij de verpleegkundige op de hoogte van wat verwacht wordt en bespreekt hij de opvolging. 
ART. 5
Elke arts noteert alle gegevens in het uniform medisch dossier dat in het bureau bij de verpleging 
bewaard wordt. De arts met wachtdienst heeft toegang tot het medische dossier. Na overlijden wordt 
het medisch dossier af gegeven aan de huisarts. Indien deze het dossier niet komt ophalen wordt dit 
opgestuurd.
ART.6 
Na elk bezoek steekt de arts zijn onkostennota in het doktersmapje en noteert hij in de agenda de 
datum van zijn volgende bezoek. 
ART. 7 
De bezoeken worden zoveel mogelijk voor 10 uur aangevraagd door de verpleegkundige. Aan de 
artsen wordt met aandrang gevraagd om voor 16 uur langs te komen. Uitzonderingen zijn steeds 
mogelijk maar worden liefst beperkt. Na 17u wordt aan de artsen gevraagd om via de telefoon aan 
de onthaalbalie te bellen naar de verpleegkundige voor zij naar boven gaan.
ART. 8
Maandelijks controleren de artsen het medicatieblad van hun patiënt en tekenen zij dit blad af.
ART. 9 
Naar de bewoner-patiënt en familie geeft de huisarts de nodige informatie zodat deze voldoende 
kunnen begrijpen hoe de toestand evolueert. Bij slechte prognose of overlijden overlegt de huisarts 
met de verpleging over de te geven informatie aan de familie.
ART. 10 
Dringende oproepen worden in overleg met de verpleging zo snel mogelijk afgewerkt. Steeds wordt 
de behandelende arts als eerste gecontracteerd. Indien de behandelde arts afwezig is, is hij 
deontologisch verplicht de continuïteit van de zorg te garanderen door een vervanger aan te duiden.
ART. 11 
De behandelende arts heeft een meldingsplicht ten aanzien van de coördinerend en raadgevend arts 
en de hoofdverpleegkundige in geval van ziektetoestanden die een ernstig gevaar kunnen opleveren 
voor de bewoners van het woonzorgcentrum.
De coördinerend en raadgevend arts is specifiek verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
medische activiteiten in deze situaties. De besmettelijke ziekten die onder deze verplichting vallen 
zijn:

-MRSA infecties
-infecties met clostridium difficile
-virale hepatitiden (A,B,C)
-scabiës en uiteraard andere besmettelijke ziekten waarvoor een verplichte  aangifte voorzien 
is(decreet van 05/04/1995)

ART. 12
Er wordt jaarlijks een multidisciplinair-overleg (MDO) gepland per patiënt, alsook na een langdurige 
hospitalisatie, een probleemsituatie of op vraag van de huisarts. De huisarts wordt hier ook op 
uitgenodigd. Het wordt ten zeerste geapprecieerd mocht u hier tijd voor vrij maken.
ART. 13
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Terminaal zieke bewoners worden slechts na afspraak tussen huisarts, familie en verpleging naar het 
ziekenhuis getransfereerd. Waar mogelijk besparen wij deze mensen zware medicalisering in hun 
laatste levensdagen. We hechten belang aan het duidelijk communiceren van de vroegtijdige 
zorgplanning naar zowel verpleging als de familie en het duidelijk noteren hiervan in het dossier van 
de patiënt.
ART. 14 
Een jaarlijkse bijeenkomst tussen huisartsen, CRA en directie van het woonzorgcentrum wordt 
gepland.
ART. 15
Alle medicatie wordt geleverd door de apotheek aangeduid door het woonzorgcentrum. Voor situaties 
wanneer er niet gewacht kan worden tot de volgende levering is er een noodmedicatie-koffer 
beschikbaar.
ART. 16
Er moet steeds een schriftelijk bewijs zijn van wijzigingen aan het medicatieschema. Indien het niet 
mogelijk is om langs te komen en de wijzigingen te noteren in het medisch dossier van de patiënt, 
kan dit via mail of fax gebeuren, telefonische wijzigingen zonder schriftelijke bevestiging worden niet 
aanvaard.
ART. 17
Indien u opmerkingen heeft over dit reglement of over de algemene werking van het 
woonzorgcentrum mag u contact opnemen met de CRA-arts of de directie.

 

20 februari 2020 20:31 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


