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Openbare zitting
1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van
30.01.2020.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 32 en 278 §1.

Verwijzingsdocumenten
•
•

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 30.01.2020.
Zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn 30.01.2020.

Tussenkomsten
•
•

De Vlaams Belangfractie merkt op dat er geen decretale verplichting is om de notulen en het
zittingsverslag goed te keuren, hier moet niet over gestemd worden.
De voorzitter antwoordt dat op de agenda voorzien is dat er zal gestemd worden.

10

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30.01.2020 worden
goedgekeurd.
2. Goedkeuren van de opnameovereenkomst De Aster en De Moestuin.
Bevoegdheid
•

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

Wetten en Reglementen
•
•

Het woonzorgdecreet van 15.02.2019.
Het besluit van de Vlaamse regering van 28.06.2019 betreffende de programmatie,
erkenningsvoorwaarden en subsidieregeling voor woonzorgverenigingen en verenigingen voor
mantelzorgers en gebruikers en bijlage 10 groepen van assistentiewoningen.

Verwijzingsdocumenten
•
•

•
•
•
•
•

Het woonzorgdecreet van 15.02.2019.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 28.06.2019 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen
voor mantelzorgers en gebruikers en bijlage 10.
De opnameovereenkomst De Aster.
De opnameovereenkomst De Aster oud.
De opnameovereenkomst De Moestuin.
De opnameovereenkomst De Moestuin oud.
Het advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst OCMW Assenede van 11.02.2020 met
betrekking tot de opnameovereenkomst De Aster en De Moestuin.

Verantwoording
•

•
•

Naar aanleiding van het vernieuwd woonzorgdecreet en het advies van het bijzonder comité
voor de sociale dienst van 11.02.2020 werden de contracten van serviceflats De Aster en
assistentiewoningen De Moestuin aangepast naar opnameovereenkomsten.
In het nieuw woonzorgdecreet wordt niet langer melding gemaakt van een contract, wel van een
opnameovereenkomst.
Volgende wijzigingen werden aangebracht:
• Verwijzing naar wetgeving werd aangepast (Art. 1 en art. 2).
• Sommige artikels die vroeger in het huishoudelijk reglement stonden, moeten nu in de
opnameovereenkomst worden opgenomen (art. 4 en art. 9 tot en met art. 25).

•
•
•

Afspraken rond het bijmaken van sleutels werden opgenomen wegens recente problemen
met gewijzigde sloten buiten het sleutelplan (art. 4).
In art. 6 wordt een passage opgenomen om de aandacht te vestigen op valpreventie. Ook de
mogelijkheid om ophangrails bij te bestellen in De Moestuin werd opgenomen.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst van 11.02.2020 gaf advies over
voorrangsregelingen (art. 7.3 en 7.4), beheer van de wachtlijst (art. 8), indexering van de
huurprijs voor een garage (art. 17) en verplicht bezoek van de woonassistent bij wanbetaling
(art. 20).

De wijzigingen aan deze opnameovereenkomst worden toegelicht en toegepast dertig dagen na
kennisgeving aan de huidige bewoners.
• Om de afsprakennota’s en opnameovereenkomsten aan te passen aan de vernieuwde wetgeving
hebben we tijd tot 31.12.2022 (net zoals andere voorwaarden in het woonzorgdecreet).
• Omdat onze overeenkomsten en reglementen dringend aan opfrissing toe waren is gepoogd al
zoveel mogelijk aanpassingen te doen volgens de nieuwe wetgeving. Wat betreft art. 6, het
instapklaar maken van de woning, is er nog geen duidelijkheid over de verplichting om
brandwerende gordijnen te voorzien. Momenteel zoekt de VVSG dit verder uit. Indien nodig zal
later een aanpassing volgen.
• Ook wat betreft de vrije keuze van provider voor telefonie is er nog onduidelijkheid. In De
Moestuin is er vrije keuze; in De Aster is dat voorlopig niet zo. Omwille van het domoticasysteem
kan enkel Proximus instaan voor een goede verbinding van het personenalarm. Er worden
binnenkort nieuwe toestellen gehuurd voor het alarm bij het wit-gele kruis, waarbij mogelijks wel
vrije keuze van provider zal kunnen. Dit wordt onderzocht door de installateurs en onze
technische dienst. Mogelijks wordt de overeenkomst van De Aster nadien in die zin nog
aangepast afhankelijk van de mogelijkheden.
Stemmen
Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1
De opnameovereenkomsten voor serviceflats ‘De Aster’ en assistentiewoningen ‘De Moestuin’
worden goedgekeurd.
Art. 2
De bepalingen in de opnameovereenkomsten gaan in vanaf 01.04.2020.
3. Toetreden tot de intergemeentelijke vereniging Veneco, goedkeuren van de statuten en akkoord
gaan met het toetredingskapitaal.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 77 en 78.

Wetten en Reglementen
•

De wet van 22.12.1986 betreffende de intercommunales.

Verwijzingsdocumenten

•
•
•
•
•

•

De gecoördineerde statuten van Veneco van 06.12.2018, goedgekeurd bij ministerieel besluit van
05.02.2019.
Het Toekomstplan 2019-2024 van Veneco, goedgekeurd door de algemene vergadering van
20.06.2019, met bijlagen.
Het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13.12.2016 waarbij de werkingsduur
van de dienstverlenende vereniging Veneco werd verlengd tot 31.12.2034.
De jaarrekening per 31.12.2018 waaruit blijkt dat de financiële toestand van de
intergemeentelijke vereniging Veneco gezond is.
De verslagen van de buitengewone algemene vergadering van 28.03.2019, de algemene
vergadering van 20.06.2019 en de buitengewone algemene vergadering van 12.12.2019 van
Veneco.
Toetredingsdossier OCMW Assenede tot Veneco en verklaring OCMW Assenede i.v.m. btwvrijstelling.

Verantwoording
•
•

De meerwaarde die kan geboden voor het OCMW Assenede door samen te werken met Veneco.
De nodige financiële middelen voor toetreding, meer bepaald het te volstorten bedrag van
vijfentwintig euro (€ 25,00), zullen voorzien worden bij de aanpassing van het meerjarenplan
2020-2025.

Stemmen
Stemresultaat

20 ja-stemmen (Lieven Rummens, 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, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Nicolas
Claerhout)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van Veneco treedt het OCMW
Assenede met ingang van 01.07.2020 toe tot de intergemeentelijke vereniging Veneco, gevestigd in
9070 Destelbergen, Panhuisstraat 1.
Art. 2
De bij deze beslissing en als dusdanig hiervan deel uitmakende statuten van Veneco goed te keuren.
Art. 3
Akkoord te gaan met het toetredingskapitaal tot Veneco dat bestaat uit een geplaatst kapitaal van 1
aandeel met een nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00).

Besloten zitting
4. Anders - Interpellatie: conciërge De Aster (Raad voor maatschappelijk welzijn: donderdag 27 feb
2020).

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn-raad

Get. Peter Van Staveren
Algemeen directeur wnd.

Get. Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

