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Conform art.254 van het OCMW-decreet van 19.72.2OO8.

1.

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 05.12.2018.
r De redactie van de vorige zitting wordt als volgt goedgekeurd:

Met 21ja-stemmen en L onthouding

2.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
kredietcommissie van Veneco als lokale entiteit voor het fonds ter reductie van de globale
energiekost.

Met eenparigheid van stemmen

.

Rudy Dumeez, wonende Weststraat 30 te 9961 Boekhoute wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de kredietcommissie van Veneco als lokale entiteit voor de duur van 6

jaar.

o

Erika Dhaese, wonende Prins Boudewijnlaan 31 te 9960 Assenede wordt aangeduid als

mandataris-plaatsvervanger in de kredietcommissie van Veneco als lokale entiteit voor de
duur van 6 jaar.

3.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van VVSG-afdeling OCMW.
Met eenparigheid van stemmen
r Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt voor 6 jaar
aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVSG-afdeling
OCMW's.

o
4.

Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering
van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
Met eenparigheid van stemmen
o Dominique Buysse, wonende Vrijestraat 25 te 9960 Assenede wordt aangeduid als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.

o
5.

Hilde Baetslé, wonende Sperbeekstraat 7 te 9960 Assenede wordt voor 6 jaar aangeduid als
mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van WSG-afdeling OCMW's.

Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt aangeduid als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor de intergemeentelijke commissie
sociale huisvesting Woonwijzer Meetjesland
Met eenparigheid van stemmen

o

Hilde Baetslé, wonende Sperbeekstraat 7 te 9960 Assenede wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de intergemeentelijke commissie sociale huisvesting Woonwijzer

Meetjesland

6.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van het centrum voor basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland.
Met eenparigheid van stemmen

r

Chantal Bobelijn, wonende Molenstraat 17 te 9960 Assenede wordt aangeduid als

mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het centrum voor
basised ucatie Leerpunt Gent-Meetjesland.

r
7.

Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt aangeduid als
mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van het centrum voor basiseducatie
Leerpunt Gent-Meetjesland.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van Ethias.

Met eenparigheid van stemmen

r

David Vercauteren, wonende Assenedestraat 3 te 9968 Bassevelde wordt aangeduid als
mandata ris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ethias.

o

Dieter Vercauter, wonende Schaapherderstraat 21 te 9960 Assenede wordt aangeduid als

mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van Ethias.

8.

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger in de lokale ádviescommissie voor

minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Agendapunt wordt verdaagd naar de volgende zitting
9

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van Kringwinkel vzw.

Met eenparigheid van stemmen
Hilde Baetslé, wonende Sperbeekstraat 7 te 9960 Assenede wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de algemene vergadering van Kringwinkel vzw.

r
r

Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt aangeduid als
mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van Kringwinkel vzw.

10. Vaststellen van het begrip'dagelijks bestuur'.
Met L3 ja-stemmen en 9 onthoudingen
o De besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.05.2014 en 10.07.2018 over
het reglement betreffende de delegatiebevoegdheden van de raad aan het vast bureau en
aanpassingen, worden opgeheven.
e Het begrip "dagelijks bestuur" behorende tot de bevoegdheid van het vast bureau wordt
vanaf OLOl.2Ot9 als volgt vastgesteld:
- De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten voor zover boekhoudkundig behorend tot de exploitatiekredieten
- De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten voor alle in investeringskredieten opgenomen werken, leveringen
en diensten waarvan de in het investeringskrediet uitgesplitste kostprijzen het bedrag
van € 135.000,00 excl. BTW niet overschrijden, of die nominatief in de vastgestelde
kredieten zijn opgenomen en niet door de
OCMW-raad weerhouden worden bij expliciet raadsbesluit
- De wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase (met uitzondering van herzieningen en
aanpassingen van vermoedelijke hoeveelheden) aan de gegunde opdrachten van het
investeringsbudget voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven van
meer dan 50% van het oorspronkelijke gunningsbedrag.

t,

1L. Vaststellen van het huishoudelijk reglement

van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Met eenparigheid van stemmen
Het huishoudelÍjk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn versÍe 31.01.2019

r

wordt vastgesteld.

L2. Kennisnemen

o

van de goedkeuring van de jaarrekening 2O17 door de Provinciegouverneur.
De OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2017.

13.

Goedkeuren van de werkwijze voor het aankopen van pC's Oxfam.
Agendapunt wordt verdaagd naar een volgende zitting

L4.

Goedkeuren van het jaarverslag basisregistratie instellingen voor schuldbemiddeling.
Met eenparigheid van stemmen
r Het jaarverslag 2018 van de dienst schuldhulpverlening wordt goedgekeurd.

1"5. Goedkeuren van de indexering van de dagprijs De Aster.
Met 13 ja-stemmen, 7 nee-stemmen en 2 onthoudingen

o

De raad keurt de indexering van de dagprijs van De Aster goed.

1'6. Kennisnemen van het ontslag van Koen Buysse en goedkeuren van de geloofsbrieven en
eedaflegging van Trees Van Eykeren in het bijzonder comité voor de sociale dienst.
r Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Koen Daniël Jozef Buysse als lid van
het bijzonder comité voor de sociale dienst.

r

Mevrouw Trees Van Eykeren wordt als opvolger van de heer Koen Buysse verkozen verklaard
als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en legt de eed "lk zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" af in handen van de voorzitter.

L7. lnterpellatie: sociale

o

kruidenier 't Wijkske.

ln Eeklo is er de sociale kruidenier't Wijkske (behorend tot wijkcentrum De Kring) waartoe
gemeenten kunnen aansluiten en vanuit het OCMW mensen kunnen doorverwijzen. De

fractie Anders vraagt een debat over de voor- en nadelen om toe te treden.
- Verplaatsing naar Eeklo is niet altijd evident.
- Momenteelworden cliënten van ons regelmatig doorverwezen naar de voedselbank in
Assenede, georganiseerd door Lichtbaken vzw. Een cliênt doorverwezen door het
OCMW betaalt 20 euro per maand.
- Dienstencentrum De Piramide heeft een eigen vergunning als voedselbank. Cliënten
worden ook daarnaartoe doorverwezen. Zij kunnen daar een gratis maaltijd afhalen.
- Momenteel bestaat er enkel een overeenkomst tussen wijkcentrum De Kring en de
gemeenten Kaprijke, Waarschoot en Sint-Laureins om mensen via het OCMW toe te
leiden naar de kruidenier in Eeklo in ruilvoor een financiële tussenkomst van de
besturen.

18. lnterpellatie: vrijwilligerswerking

r

binnen OCMW.
Het OCMW kan rekenen op een gewaardeerde inzet van vrijwilligers. Vorig jaar hebben een
aa nta I vrijwilligers afge haa kt omwille va n ontevreden heid.

77 vrijwilligers zijn actief in het OCMW van Assenede. Het gaat om 55 mensen uit Assenede.
Anderen zijn o.a. afkomstig van Westdorpe en Eeklo. Deze vrijwilligers worden ingezet op
verschillende plekken. Er zijn vervoersvrijwilligers, vrijwilligers voor Tafeltje Dekje, vrijwillige
lesgevers, ... Vrijwilligers in het dienstencentrum en de antennes worden aangestuurd door
de centrumleider van aan-2. Er worden algemene afspraken gemaakt voor de 4
dorpsrestaurants, zoals bijvoorbeeld geen restjes mee naar huis nemen, vrijwilligers mogen

gratis mee-eten van de restjes, vrijwilligers hebben recht op een aantal consumpties op basis
van de inzet, de jaarplanning, .... Voor de dagdagelijkse dingen worden de vrijwilligers
aangestuurd door medewerkers van het OCMW. Er wordt regelmatig afgesproken met de
vrijwilligers om de planning op te stellen, om problemen te bespreken, ideeën uit te werken,
... Er wordt een jaarplanning opgesteld voor de activiteiten. Dit is meestal in samenspraak
met de vrijwilligers, die ideeën aanbrengen. ln het verleden hadden de vrijwilligers meer
autonomie voor het organiseren van activiteiten. Dit bracht vaak allerlei problemen met zich
mee zoals financiën die niet in orde waren, fouten in de kassa en stock, onduidelijke
afspraken, ... Nu worden de activiteiten meestal samen georganiseerd, met een trekkende
vrijwilliger en een medewerker. Er zijn dit jaar 26 nieuwe vrijwilligers. Het gaat om nieuwe
vrijwilligers voor De Aster, voor Bass'cul en voor het Dorpshuis in Boekhoute,
vervoersvrijwilligers, klusjesvrijwilligers, ... ln 2018 zijn 9 vrijwilligers gestopt. Het gaat om 3
vrijwilligers die ontevreden waren met de gemaakte afspraken in Oosteeklo. 4 vrijwilligers
gaven aan te stoppen omwille van persoonlijke redenen, zoals gezondheidsproblemen. 2
(kwetsbare) vrijwilligers zijn gestart, maar gaven aan dat dit vrijwilligerswerk niet hun ding
was.
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