Openbare vergadering
Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Voorstel van raadslid Renaat Raes om de mogelijkheid tot nachtopvang te
realiseren in WZC Klateringen
Volgende motivering wordt door de heer Renaat Raes in zijn voorstel vermeld:
“Graag volgend voorstel voor de eerstkomende OCMW-raad:
Motivatie: herhaalde aanvragen tot nachtopvang.
Voorstel om de mogelijkheid tot nachtopvang te realiseren in WZC Klateringen.”
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AP2. Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer om de 5 geschorste plaatsen in de Emiel De
Molstraat niet langer ter beschikking te stellen voor de opvang van asielzoekers,
maar daarentegen ter beschikking te stellen voor crisisopvang
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn voorstel vermeld:
“Op dit moment heeft Ninove 9 geconventioneerde opvangplaatsen. Daarvan zijn er sinds vorig
jaar 5 tijdelijk geschorst omwille van onderhoudswerken aan het pand Emiel De Molstraat 28-30.
Niettegenstaande we op de vorige gemeenteraad uw voorstel hebben gesteund om niet in te gaan
op de vraag van Fedasil voor bijkomende opvangplaatsen, lezen we in de pers dat de stad zo snel
mogelijk de 5 geschorste plaatsen wil heropenen om terug 9 volwaardige, kwaliteitsvolle plaatsen
te hebben.
Wij pleiten al jaren principieel voor de opvang van asielzoekers in gesloten centra en menen dat er
bij de Ninoofse bevolking absoluut geen draagvlak bestaat om de woningen in de Emiel de
Molstraat opnieuw open te stellen voor asielzoekers. Wij willen de woningen ter beschikking stellen
voor crisisopvang, waaraan er een groot gebrek is in onze stad.
In afwachting van uw antwoord”
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AP3. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de agressie binnen het OCMW
Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:
“De laatste tijd zijn er verschillende voorbeelden van daden van agressie ten aanzien van personeel
van het OCMW.
Welke maatregelen worden er genomen om te vermijden dat er op een dag drama’s gebeuren?”
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AP4. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot aan de schepen van personeel omtrent het
nijpend personeelstekort in de centrale keuken van WZC Klateringen
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:
“Meermaals bereiken mij klachten over het nijpend personeelstekort in de centrale keuken van het
WZC Klateringen.
De situatie voor het keukenpersoneel wordt er omwille van aanhoudende ziekte, afwezigheid,
volgen van Nederlandse les…stilaan onhoudbaar.
Zo zijn er wekelijks personeelsleden afwezig in de keuken, omdat ze tijdens de werkuren, lessen
Nederlands gaan volgen. Bovendien ondervinden deze personeelsleden ook moeilijkheden met het
lezen van de technische fiches, omwille van de taalachterstand.
Hierover heb ik volgende vragen:
-

Is de schepen zich bewust van de problemen?

-

Welke aanwervingen zijn gepland op korte termijn?

-

Welke meerwaarde hebben personeelsleden, artikels 60, die niet op de werkplek kunnen
zijn omwille van het volgen van lessen Nederlands?

-

Hoeveel dagen verlof hebben de medewerkers nog staan? Kunnen zij dit verlof opnemen
zonder de werking van de keuken in problemen te brengen?

-

Minder mensen, moeten alsmaar meer werk uitvoeren. Komt de dienstverlening hierdoor
niet in het gedrang?

-

Riskeert men niet dat er meer fouten gebeuren omwille van de taalachterstand? Bvb door
het geven van niet aangepaste dieetvoeding wegens het de taalachterstand. Hoe zal de
schepen deze problemen oplossen?

-

Waarom wordt er geen werfreserve aangelegd, zodat hieruit kan geput worden bij
personeelstekort?”
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AP5. Interpellatie van raadslid Ilse Malfroot over de wervingsreserves bij het WZC
Klateringen
Volgende motivering wordt door mevrouw Ilse Malfroot in haar interpellatie vermeld:
“Op regelmatige basis worden sollicitatieprocedures voor wervingsreserves georganiseerd. Onlangs
was er een procedure voor hulp wasserij.
Hierover heb ik volgende vragen
- waarom wordt de rangschikking aan de deelnemers niet meegedeeld in functie van een eventuele
oproeping?
- waarom wordt de wervingsreserve niet gebruikt om tijdelijk personeelstekort op te vangen?
- uit hoeveel kandidaten bestaat de werfreserve?
- hoeveel kandidaten werden weerhouden voor de functie?
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