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Raad voor maatschappelijk welzijn van 23.04.2020 

Zittingsverslag 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 

Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, 

Axl Van Boven, Nicolas Claerhout 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

 

Besloten zitting 

De voorzitter deelt mee dat het agendapunt 4 i.v.m. het goedkeuren van de princiepbeslissing voor 

de overdracht van de dienstencheque-onderneming aan een private organisatie wordt verdaagd 

omdat er een advies van het managementteam ontbreekt. 

Dit punt wordt met eenparigheid van stemmen verdaagd. 

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

27.02.2020. 

Tussenkomsten 

 De Andersfractie geeft aan dat in het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 27.02.2020 voor het aanvullend punt (interpellatie) enkel de titel is vermeld. Waarom zijn de 
tussenkomsten niet in het zittingsverslag vermeld? 

 De algemeen directeur antwoordt dat het hier een interpellatie in besloten zitting betrof, 
waarvan het zittingsverslag wordt gepubliceerd en op de website wordt geplaatst. Omdat de 
tussenkomsten bij dit agendapunt persoonlijke informatie bevatten (in dit geval ging het om een 
personeelslid), werd enkel de titel in het zittingsverslag vermeld, maar niet de inhoud van de 
tussenkomsten. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.02.2020 worden 

goedgekeurd. 
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2. Kennisnemen van het definitieve antwoord van de toezichthoudende overheid i.v.m. de klacht 

tegen goedkeuring meerjarenplan gemeente en OCMW. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 333. 

Verwijzingsdocumenten 

 Brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 09.01.2020 i.v.m. klacht tegen het 

meerjarenplan 2020-2025. 

 Antwoordbrief van het college van burgemeester en schepenen van 17.01.2020 aan het 

Agentschap Binnenlands Bestuur. 

 Antwoordbrief van de waarnemend gouverneur 18.02.2020 i.v.m. klacht tegen goedkeuring 

meerjarenplan. 

Verantwoording 

 Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 333 dat het antwoord van de gouverneur op 

klachten ingediend tegen een besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn de eerstvolgende 

vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn ter kennis moet worden gebracht. 

 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het definitieve antwoord van de 

waarnemend gouverneur van 18.02.2020 i.v.m. de klacht tegen goedkeuring meerjarenplan 

gemeente en OCMW. 

3. Goedkeuren van aanpassing aan de opnameovereenkomst en afsprakennota De Aster. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Woonzorgdecreet van 15.02.2019. 

 Besluit van de Vlaamse regering van 28.06.2019 betreffende de programmatie, 

erkenningsvoorwaarden en subsidieregeling voor woonzorgverenigingen en verenigingen voor 

mantelzorgers en gebruikers; bijlage 10 groepen van assistentiewoningen. 

Verwijzingsdocumenten 

 De vorige versie en de aangepaste opnameovereenkomst De Aster. 

 De vorige versie en de aangepaste afsprakennota De Aster. 

Verantwoording 

Aan de afsprakennota en opnameovereenkomst van De Aster, werden volgende wijzigingen 

aangebracht: 
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 De passages die betrekking hebben op de conciërge werden aangepast. 

 De crisiszorg door het wit-gele kruis 24/7, werd toegevoegd. 

 De brandverzekering die door de bewoner wordt afgesloten voor de inboedel, hoeft niet 

jaarlijks te worden voorgelegd. Het is volgens de wettelijke normen voldoende dat de 

verzekering bij het in trek nemen van de flat, éénmalig wordt voorgelegd. 

Tussenkomsten 

 Anders geeft aan dat in het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

27.02.2020 vermeld is dat er nog onduidelijkheid is voor wat betreft de vrije keuze van provider 

voor telefonie in De Aster.  

 Het college van burgemeester en schepenen heeft hierover nog geen duidelijkheid en antwoordt 

dat hieromtrent navraag zal gedaan worden. 

 De Andersfractie stelt vast dat De Aster voor het college van burgemeester en schepenen geen 

prioriteit meer is en vindt dat hier sprake is van sociale afbouw. Op eerdere vragen van Anders 

i.v.m. het opknappen van de serviceflats, het aanpassen van de elektrische verwarming zodat de 

kosten verminderen, het aantrekkelijker maken van de serviceflats op de website komt geen 

antwoord. Nu wordt zelfs geen vacature meer uitgeschreven voor een nieuwe concierge. Een 

goed werkende situatie behoort tot het verleden. 

Anders hekelt het feit dat er weinig of onduidelijke informatie in de afsprakennota voor De Aster 

is opgenomen. Het gaat hier o.a. over het ontbreken van info i.v.m. wie kan gecontacteerd 

worden voor technische problemen, wat ingeval het brandalarm afgaat, de onduidelijkheid van 

de omschrijving ‘indien nodig’ (noodoproepsysteem), de vaststelling dat niet geweten is wat de 

frequentie is waarmee de noodoproepinstallatie wordt getest. 

 Het college van burgemeester en schepenen geeft verduidelijking voor welk soort hulp 

(medische hulp, technische problemen) wie moet gecontacteerd worden en deelt mee dat de 

noodoproepen beantwoord worden door professionelen die telefonisch een situatie kunnen 

inschatten en ervoor kunnen zorgen dat iemand met het juiste profiel instaat voor het geven van 

een oplossing. De testfrequentie van het noodoproepsysteem zal worden nagevraagd. 

 Op de vraag van Anders of er in De Aster speciale maatregelen getroffen zijn in het kader van de 

ccoronacrisis geeft het college van burgemeester en schepenen een opsomming van de genomen 

maatregelen. Het betreft ondermeer de sluiting van het dienstencentrum, het uithangen van 

richtlijnen inzake afstand houden en handen wassen, het frequent poetsen in het gebouw, het 

meegeven van de raad om zo weinig mogelijk mensen binnen te laten. Voorzover bekend zijn er 

nog geen coronabesmettingen in De Aster en zijn de bewoners nog gezond en opgewekt. 

Stemmen 

Stemresultaat 15 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven, Nicolas Claerhout) 
8 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dimitri Van Vooren) 
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BESLUIT 

Artikel 1 

De aangepaste opnameovereenkomst en afsprakennota van De Aster worden goedgekeurd en 

vervangen de voorgaande. 

 

5. Goedkeuren van het jaarverslag basisregistratie instellingen voor schuldbemiddeling. 

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78. 

Verwijzingsdocumenten 

 Basisregistratie schuldhulpverlening 2019. 

Verantwoording 

 Jaarlijks vraagt het departement Welzijn in het kader van onze erkenning, aan de dienst 

schuldhulpverlening om door de raad een jaarverslag goed te laten keuren. 

 Er worden enkel sterk gereduceerde gegevens opgevraagd aan de erkende instellingen voor 

schuldbemiddeling. 

De basisregistratie wordt ingediend bij het ‘Steunpunt Mens en Samenleving’. 

 De afdeling Welzijn en Samenleving, afdeling administratie verzamelt enkel nog volgende 

gegevens: 

 Identiteit van de medewerkers 

 Kwalificaties van medewerkers en/of samenwerkingsovereenkomst 

 Tewerkstellingsvolume. 

 In bijlage is de basisregistratie terug te vinden. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het jaarverslag 2019 van de dienst schuldhulpverlening wordt goedgekeurd. 

6. Toekennen nominatieve subsidies 2020. 

Bevoegdheid 

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur artikel 78, 17°. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur artikel 78, 17°. 

Verwijzingsdocumenten 
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 Het schrijven van de gouverneur wnd. van 18.02.2020 naar aanleiding van de klacht tegen de 

goedkeuring van het meerjarenplan gemeente en OCMW waarin gemeld wordt dat sedert de 

inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur de toekenning van nominatieve subsidies niet 

langer verloopt door  het opnemen van een lijst bij het meerjarenplan maar via een afzonderlijke 

raadsbeslissing. 

Verantwoording 

 Sinds de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur dient de toekenning van de 

nominatieve subsidies niet langer te verlopen door het opnemen van een lijst bij het 

meerjarenplan maar via een afzonderlijke raadsbeslissing.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De raad  voor maatschappelijk welzijn beslist de nominatieve subsidies voor het jaar 2020 toe te 

kennen als volgt : 

Beleidsdomein  Beleidsveld  Rekening Omschrijving   Bedrag  

Algemene en  
ondersteunende 
diensten 

0119 - Overige algemene 
diensten 

6490400 Toelage Welzijnsband 13 540,00 

Sociale 
dienstverlening 

0900- Sociale bijstand 6490300 Toelage Welzijnsschakel voor project 
'Samen Tuinieren' 

663,00 

Sociale 
dienstverlening 

0900- Sociale bijstand 6490400 Toelage sociaal verhuurkantoor 4 512,25 

Sociale 
dienstverlening 

0900- Sociale bijstand 6490400 Toelage Katrol- huiswerkbegeleiding 3 104,78 

Sociale 
dienstverlening 

0904- Activering van 
tewerkstelling 

6490400 Toelage Team Tewerkstelling 
Welzijnsband 

16 000,00 

Sociale 
dienstverlening 

0930- Sociale huisvesting 6490300 Toelage Meetjeslandse 
Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen 

5 037,56 

Zorg en wonen 0951- Dienstencentra 6490900 Samenwerkingsovereenkomst Aan-Z 101 955,12 

 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

 



 

 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


