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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
OPENBARE ZITTING VAN 27 JANUARI 2020 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies 
Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Roby Guns, Luc Meganck, 
Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique 
Desmet, Timothy Rowies en Kenny Verbeeck, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Wim Laureys, raadslid 
 

 
* * * 

 
De voorzitter opent de openbare zitting 

 
* * * 

 
O.P.1 Secretariaat. Notulen openbare zitting 16 december 2019 . Goedkeuring. 
 
DE RAAD, 
 
Voorgeschiedenis 
 

• 16 december 2019: openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn.  
 
Feiten en context 
 
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk raadslid het recht om opmerkingen te maken 
over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.  
 
Juridische gronden 
 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32, 277 
en 278. 

 
BESLUIT: 19 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick 
Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Roby Guns, Luc Meganck, 
Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 
Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens 
1 onthouding: Kenny Verbeeck 
 

Enig artikel 
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 16 december 2019 goed.  
 
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
 
Uittreksel voor: 
Klassement 
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* * * 

 
Vragen en antwoorden 
 
1) Steven Coppens laat het organigram uitdelen. Alain Borreman had dit opgevraagd via 
mail omdat er veel nieuwe medewerkers gestart zijn tijdens het voorbije jaar. 
 
2) Patrick Demaerschalk vraagt naar de bezetting in WCZ Hof ten Doenberghe.  Hij heeft 
vernomen dat de kamers niet kunnen worden opgevuld wegens tekort aan personeel. 
Een tweede vraag gaat over het invullen van de vacatures. Hij beseft dat 
verpleegkundige een knelpuntberoep is , maar wil weten of al het mogelijke wordt 
gedaan om de vacatures op te vullen. 
Eva De Bleeker licht toe: " Wij zijn op zoek naar goed personeel. Wij vinden het heel 
belangrijk dat de zorgverstrekking in ons woonzorgcentrum van hoogste kwaliteit is en 
daarvoor heb je goed personeel nodig en voldoende personeel. Momenteel kampt het 
WZC met een personeelstekort en dat heeft te maken met de moeilijkheid om 
verpleegkundigen in deze regio te krijgen omwille van mobiliteit en een stukje de 
taalkwestie. Bovendien zijn er vorig schooljaar geen verpleegkundigen afgestudeerd 
omdat de A1 opleiding van verpleegkundige van 3 naar 4 jaar verlengd is. Ook zijn er 
een hoog aantal langdurige zieken. Dat heeft ervoor gezorgd dat de overuren in 2018 
gestaag zijn gestegen en dat hiervoor een oplossing moest gezocht worden. Er wordt nu 
nog intenser gerekruteerd als voorheen. Er wordt op verschillende manieren gezocht 
naar personeel, bijvoorbeeld via sociale media, de kranten, de VDAB, via de scholen, via 
de website van de gemeente. Ook wordt er gekeken naar jobstudenten die momenteel in 
opleiding zitten, interimkrachten (vrij kostelijk). Wat de lege kamers betreft is het zo dat 
we hebben besloten, om de goede verzorging te kunnen garanderen, dat we tijdelijk de 
capaciteit met 3 bedden verlagen. Dit wil zeggen dat we de drie bedden die momenteel 
zijn vrijgekomen door overlijdens , niet gaan invullen. Moest er nu ergens anders een 
kamer vrijkomen, wordt deze wel ingevuld. Tweewekelijks wordt er geëvalueerd of er 
voldoende personeel is om alsnog deze bedden te bezetten. Het is een tijdelijke 
inkrimping van capaciteit met de bedoeling dit zo snel mogelijk, als er voldoende 
personeel is, weg te werken. Om de twee weken ontvangen we een rapport met de stand 
van zaken van de impact van de acties die ondernomen zijn en op die manier worden 
deze bedden zo snel mogelijk terug ingevuld. De limiet die daar momenteel op geplakt 
werd, is 30 april maar uiteraard is het de bedoeling om dit veel sneller te doen. 
 
3) Jo Portois vraagt naar de vergadering van de zorgraad met het Wit-Gele Kruis. Wat is 
daar beslist of besproken?  
Annelies Vanderlinden verklaart: "Tijdens de volgende zorgraad die zal plaatsvinden op 
13 februari 2020, waar Chloë Foccaert mij zal vervangen maar mij zeker op de hoogte 
zal houden, worden de bevindingen van de vergadering besproken. De vergadering heeft 
plaatsgevonden met aanwezigheid van de directeur van het Wit-Gele Kruis, zelfstandige 
thuisverpleegkundigen en ook ocmw medewerkers. Eerst werd er de manier waarop het 
Wit-Gele Kruis haar activiteiten in onze regio heeft gestopt besproken. We zijn niet op 
een degelijke manier op de hoogte gebracht en onze patiënten ook niet. Ter verdediging 
brachten ze naar voor dat ze een oude lijst gebruikt hadden en dat ze wel de mensen op 
de hoogte gebracht hadden. Er is beslist om een werkgroep op te richten om de krachten 
te bundelen over de hele zorgregio om na te gaan hoe we het tekort aan 
verpleegkundigen en zorgkundigen kunnen oplossen. Er zijn een aantal mogelijkheden 
maar eerst moeten we een federale regering hebben. Wanneer bijvoorbeeld een 
verpleegkundige een toilet komt geven bij een patiënt, wordt dit volledig door het RIZIV 
terugbetaald. Maar wanneer dit gebeurd door een zorgkundige wordt dit niet 100% 
terugbetaald. 
Met de Zorgraad proberen we bij het kabinet van Maggie De Block te horen of we daar 
aanpassingen kunnen verkrijgen. Ook proberen we de krachten te bundelen om na te 
gaan wie er nog plek overheeft om nog extra patiënten bij te nemen. Ook werd het idee 
geopperd om een website te creëren waar de patiënten zich kunnen registreren en waar 
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men dan kan zien welke verpleegkundige/zorgkundige vrij is. Dit is iets voor een verdere 
toekomst. 
Ook de mensen van de Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse, Huldenberg,Tervuren) gaan 
de krachten bundelen. We willen komen tot een kring van 
verpleegkundigen/zorgkundigen zodat zij elkaar beter kunnen ondersteunen. Zowel de 
artsen als de kinesietherapeuten hebben een kring. Het Wit-Gele Kruis heeft aangegeven 
dat zij niet meteen hun activiteiten zullen opstarten omdat ze eigenlijk geen personeel 
hebben. We hebben begrepen dat de verpleegkundigen gaan shoppen bij de 
verschillende andere aanbieders, waar de voorwaarden beter zijn, waardoor er ook een 
komen en gaan van personeel is. We lijden allen onder het fenomeen waar reeds eerder 
van sprake was, namelijk een stop van afgestudeerden gedurende een jaar omdat de 
opleiding verlengd is. Bovendien stellen we vast dat afgestudeerden meer de richting 
uitgaan naar de ziekenhuizen die van hieruit vlot bereikbaar zijn in plaats van voor het 
Wit-Gele Kruis te werken. 
 
 

 
* * * 

 
De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 
 
Namens de Raad, 
get. Bram Wouters 
Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 
Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
 
 
 
 
Bram Wouters 
Algemeen directeur 

Steven Coppens 
Voorzitter gemeenteraad 
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