Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Zitting van 24 september 2018

Aanwezig :

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, Debrier Roland, Lemmens Mia, Marcoen Eddy, Meeus Krista,
Vandebroeck Annita, Veulemans Ria, leden;
Dominique Hayen, secretaris.
Verontschuldigd: dr. De Roo Ludo
I.

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige raadszitting.
Geen opmerkingen. De leden stemmen als volgt over dit verslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
2. Bespreking voorstel De Compaan.
De Raad:
Overwegende dat aan de gemeente een voostel werd overgemaakt door De Compaan;
Gelet op de aard van dit voorstel wordt dit ter beoordeling voorgelegd aan de OCMW-raad;
Compaan België wil een samenwerking opzetten waarbij kwetsbare inwoners van Kortenaken
de beschikking krijgen over een Compaan tablet en toegang tot het internet.
Het project beoogt de volgende doelen:
1. Bevorderen van welzijn van ouderen door (digitale) sociale contacten met familie,
vrienden, vrijwilligers en buurtbewoners makkelijker te maken. We versterken het
sociaal weefsel en gaan actief eenzaamheid tegen.
2. Ontlasten van directe zorg, door de mantelzorg beter te faciliteren en te verdelen over
meerdere personen, zoals inzet van vrijwilligers en andere publieke sociale diensten.
We maken zorg vanop afstand bereikbaar voor iedereen.
3. Stimuleren van technologische innovatie in de ouderenzorg binnen de gemeente
Kortenaken, een landelijk dorp in uitgestrekt gebied en moeilijke verbindingen met
openbaar vervoer. We ondersteunen thuiszorg, op maat van hulpbehoevende
personen zowel als op maat van alle actoren die instaan voor de mantelzorg.
Uiteindelijk dragen deze doelstellingen eraan bij dat kwetsbare ouderen en
hulpbehoevende personen langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen, en dat zorg
ook in de toekomst bereikbaar blijft.
Beknopte inhoud proefproject:
De samenwerking tussen Gemeente Kortenaken en Compaan omvat volgende elementen:
1. Thuiswonende kwetsbare ouderen uit de Gemeente Kortenaken krijgen de beschikking over
een Compaan Tablet en een online Compaan Portaal voor hun familie, vrienden en
mantelzorg, inclusief een mobiele 4G-wifi-verbinding voor toegang tot het internet.
2. Een ‘totaaloplossing’, alles inclusief – van hardware en software, service 7/7, beveiliging,
updates én internettoegang. Dit omvat:
• Compaan Tablet (€329.00)
• Compaan Familie Abonnement ( *6 maanden) (€19.90)
• MIFI-router voor mobiel wifi (€119.00)
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•
•

Telenet 4G mobile abonnement King (*6 maanden) (€5.00)
Volledige installatie ‘Klaar-voor-gebruik” (€59.00)
• activatie Compaan tablet
• activatie en koppeling MIFI en 4G-netwerk
• Alle services (updates, beveiliging, evoluties) en helpdesk
3. Om gedurende 6 maanden deze groep van kwetsbare en/of eenzame ouderen, samen met
hun familie en mantelzorg, in aanraking te brengen met de Compaan (thuis)zorg-technologie
> GRATIS aangeboden door gemeente/OCMW
Kostprijs voor het OCMW:
= €60.00 per maand en per deelnemer > €360.00 (totaal per deelnemer)
= €360.00 per maand voor 6 deelnemers > €2.160.00 (totaal proefproject)
Kostprijs NA proefproject – deelnemende INWONERS Kortenaken
HARDWARE, SOFTWARE & LICENTIES/ABONNEMENTEN
• Compaan Tablet > GRATIS (bij overname na proefproject)
• MIFI router > GRATIS (bij overname na proefproject)
• Voorstel aan de eindgebruiker voor ‘overname’ na proefaanbod:
• €19.90 (Compaan Familie-abo.), maandelijks (opzegbaar)
• €5.00 (Telenet 4G WIFI – King-abo.), maandelijks (opzegbaar)
• Installatie Compaan Tablet en MIFI-router – reeds geconfigureerd bij aanvang
proefproject > GRATIS
SAMENGEVAT: het OCMW 3-6 (min./max.) kwetsbare ouderen ‘gratis’ kennis maken met de
digitale technologie en innovatieve (thuis)zorgondersteuning van Compaan.
De kosten voor deze proefperiode neemt het OCMW deels voor eigen rekening, omgerekend
in voorgaande projectkost, maandelijks betaalbaar. In ruil worden alle eenmalige kosten voor
tablets en wifi-routers verrekend in het proefproject.
Maw, na 6 maanden verwerft het OCMW zelf alle hardware waardoor onze deelnemende
inwoners geen extra kosten dragen.
Na de gratis proefperiode kunnen onze deelnemers vrijblijvend kiezen om het pakket ‘over te
nemen’. Indien anders kunnen deze tablets (eigendom Kortenaken) opnieuw ingezet worden
voor nieuwe deelnemers.
De Compaan tablet wordt dus gratis aangeboden dankzij de bijdrage van het OCMW .
Compaan België draagt bij in de effectieve kost voor mobile wifi routers (mifi) en verrekent
geen extra kosten voor de implementaties of de partneromgeving (waarde +/- €3.300.00)
Deze proefopstelling kan herhaald worden voor een volgende groep kwetsbare ouderen van
de gemeente, na evaluatie en in overleg met het OCMW, aan dezelfde voorwaarden.
De raad formuleert bij dit voorstel de volgende bedenkingen:
• Het betreft hier een bedrijf dat winst wil maken. Is het promoten van deze tablet
een taak van het OCMW?
• De tablet is voorgesteld op een open deur van het OCMW. De praktische
bruiklbaarheid werd toch niet als zo groot ervaren.
• Probleem is ook hoe je de mesnen die ene tablet ter beschikking krijgen gaat
selecteren.
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Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. De raad beslist om niet in te gaan op het voorstel van De Compaan omwille van de
redenen hierboven vermeld.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.
3. Wijziging samenstelling Lokale AdviesCommissie (LAC).
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Overwegende dat het LAC nu bestaat uit:
•
Kathleen Claes = voorzitter
•
Voorzitter OCMW = lid
•
AD OCMW = secretaris van het LAC
Gelet op het voorstel tot aanpassing:
•
Kathleen Claes = voorzitter
•
Voorzitter OCMW = lid
•
Dorien Dereze= secretaris van het LAC
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. De samenstelling van de lokale adviescommissie met ingang vanaf heden aan te
passen als volgt:
•
•
•

Kathleen Claes = voorzitter
Voorzitter OCMW = lid
Dorien Dereze= secretaris

Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

4. Dag van de thuiszorg 2018.
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De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Overwegende dat de helpsters gewoon wilen samen komen met een drankje en een hapje
om samen te spreken over wat hen bezig houdt op het werk en privé.
Dit kan doorgaan op 25/10/2018.
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor

BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. In te stemmen met de dag van de thuiszorg op 25/10/2018.
Art.32 Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

5. Varia.
•
•

Ter herinnering : 1/10 ‘je staat niet alleen’ slotevent
Raadslid Vandebroeck vraagt dat voor de activiteiten de komende weken
(georganiseerd door de gemeente) ook de OCMW-raadsleden een uitnodiging
zouden ontvangen. De algemeen directeur doet het nodige.

4

