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Agenda

Openbare zitting
1.

NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van
26.09.2019.

2.

FINANCIËN
Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de Provinciegouverneur.

3.

SOCIALE DIENST
Goedkeuren van de statuten en het beleidsplan Zorgraad Oost-Meetjeland.

4.

SOCIALE DIENST
Goedkeuren van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland.

5.

PERSONEEL
Vastleggen van de brugdagen 2020.

Aanvullende dagorde Anders
6.

Interpellatie: tevredenheidsmeting LDC.

7.

Interpellatie: De Aster.
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Openbare zitting
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van
26.09.2019.
De redactie van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26.09.2019 wordt
goedgekeurd.
Stemresultaat

14 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
8 onthoudingen (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)

2. Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 door de Provinciegouverneur.
Bevoegdheid


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77 en 78.

Wetten en Reglementen






Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 332, §1, derde lid.
Het OCMW-decreet van 19 december 2008.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Verwijzingsdocumenten




De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 mei 2019 houdende het
vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OCMW.
De jaarrekening 2018 van het OCMW.
Het besluit van de waarnemend Provinciegouverneur van 23 september 2019 houdende de
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het OCMW Assenede.

Verantwoording



Op 23 september 2019 werd de jaarrekening 2018 goedgekeurd door de waarnemend
Provinciegouverneur.
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.
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BESLUIT
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018
van het OCMW door de waarnemend Provinciegouverneur.
3. Goedkeuren van de statuten en het beleidsplan Zorgraad Oost-Meetjesland.
Bevoegdheid


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 77 en 78

Verwijzingsdocumenten



Statuten zorgraad Oost-Meetjesland
Beleidsplan zorgraad Oost-Meetjesland

Verantwoording










De Vlaamse regering van 17 mei 2019 besliste tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnsaanbieders.
Eerder werd beslist tot goedkeuring van de oprichting eerstelijnszone Oost-Meetjesland.
Dhr. Lieven Rummens werd als vertegenwoordiger aangesteld voor de voorlopige zorgraad,
cluster lokale besturen.
De voorlopige zorgraad is het aansturend orgaan van de eerstelijnszone, in 2020 wordt de
voorlopige zorgraad een erkende zorgraad. De eerste lijnzones worden in tussentijd een vzwstructuur.
De zorgraad vzw kan enkel erkend worden als het bewijs geleverd wordt dat er statuten ter
publicatie zijn aangeboden en dat de aanvraag tot erkenning alleen ontvankelijk is als ze het
beleidsplan voor de twee komende werkingsjaren bevat.
De statuten en het beleidsplan van de zorgraad moeten worden goedgekeurd door zowel de
OCMW-raad als de gemeenteraad. In de statuten zullen, na goedkeuring, de oprichters worden
toegevoegd.

Tussenkomsten




Anders vindt dit maar een zeer pover beleidsplan. Het is niet meer dan 1 pagina en bevat amper
2 strategische doelstellingen. In een beleidsplan verwachten we toch een missie, een visie en een
omgevingsanalyse. De cijfers voor Assenede in verband met verhoogde tegemoetkoming,
kansarmoede, gebruikers budgetmeter, aantal alleenstaanden, mensen met een chronische
aandoening, … zijn beschikbaar. Maar daar wordt niks mee gedaan. Niet voor Assenede en ook
niet voor de andere gemeenten in de Zorgraad. Anders vraagt daarom om apart te stemmen
over enerzijds het beleidsplan en anderzijds de statuten.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de samenstelling en opstart van de
Zorgraden vrij hectisch verloopt. Er is nu nog niemand aangesteld om dit te coördineren. Dit
gebeurt nu nog door vrijwilligers. Het beleidsplan en de statuten zijn een voorwaarde om een
definitieve Zorgraad op te starten.

Stemmen voor statuten
Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen
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Stemmen voor beleidsplan
Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Pieter Dobbelaere)
10 onthoudingen (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, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
BESLUIT
Artikel 1
De statuten van de zorgraad Oost-Meetjesland worden goedgekeurd.
Art. 2
Het beleidsplan van de zorgraad Oost-Meetjesland wordt goedgekeurd.
4. Goedkeuren van de statuten en de samenwerkingsovereenkomst Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland.
Bevoegdheid


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikels 77 en 78

Verwijzingsdocumenten






Vernieuwde statuten sociaal verhuurkantoor
Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst sociaal verhuurkantoor
Brief budget 2020 sociaal verhuurkantoor
Overzicht wijzigingen statuten sociaal verhuurkantoor
Overzicht wijzigingen samenwerkingsovereenkomst sociaal verhuurkantoor

Verantwoording





Sinds eind 2015 is het OCMW-bestuur van Assenede opnieuw aangesloten bij SVK Meetjesland
vzw. Tijdens de algemene vergadering van 25/06/2019 werden de statuten gewijzigd en
daardoor ook de samenwerkingsovereenkomst.
De statuten werden geactualiseerd, er werden nieuwe doelstellingen geformuleerd, en wijze van
bepalen van bijdrage werd licht gewijzigd.
Deze nieuwe statuten en de samenwerkingsovereenkomst dienen te worden goedgekeurd door
de OCMW-raad.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De statuten van het sociaal verhuurkantoor worden goedgekeurd.
Art. 2
De samenwerkingsovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor wordt goedgekeurd.
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5. Vastleggen van de brugdagen 2020.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Wetten en Reglementen



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 en latere wijzigingen houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Verwijzingsdocumenten




Beslissing OCMW-raad van 13 oktober 2014, laatst aangepast in zitting van de OCMW-raad van
10 mei 2017 houdende vaststelling lokale rechtspositieregeling en de toepasselijke
weddenschalen van het OCMW-personeel.
Verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 30.09.2019.

Verantwoording


In het dienstjaar 2020 vallen er 4 feestdagen op een zaterdag of zondag :
 Zaterdag 11.07.2020
 Zaterdag 15.08.2020
 Zondag 01.11.2020
 Zaterdag 26.12.2020
 Volgens artikel 139 § 4 van de rechtspositieregeling worden feestdagen die samenvallen met een
zaterdag, zondag of andere inactiviteitsdag vervangen door een andere dag die bepaald wordt
vóór 15 december van het voorafgaande jaar.
 Voor de personeelsleden vermeld in artikel 186 § 2 – 1° en 2° van het decreet Lokaal Bestuur (met
uitzondering van het personeel dienst gezinszorg) :
 wordt de feestdag van 11.07.2020 vastgelegd op vrijdag 22.05.2020
 wordt de feestdag van 15.08.2020 vastgelegd op maandag 20.07.2020
 worden de feestdagen van 1 november en 26.12.2020 toegevoegd aan het verlofsaldo
 De personeelsleden van de dienst gezinszorg kunnen de feestdagen van 11.07.2020 en
15.08.2020 naar vrije keuze opnemen.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Voor de personeelsleden vermeld in artikel 186 § 2 – 1° en 2° van het decreet Lokaal Bestuur – met
uitzondering van de personeelsleden van de dienst gezinszorg :
-

wordt de feestdag van zaterdag 11 juli 2020 vastgelegd op vrijdag 22 mei 2020

79

-

wordt de feestdag van zaterdag 15 augustus 2020 vastgelegd op maandag 20 juli 2020
worden de feestdagen van 1 november en 26 december 2020 toegevoegd aan het
verlofsaldo en kunnen naar vrij keuze opgenomen worden.

Art. 2
De personeelsleden van de dienst gezinszorg kunnen alle feestdagen (waarop ze recht hebben) naar
vrije keuze compenseren.
6. Interpellatie: tevredenheidsmeting LDC.
De fractie Anders stelt vast dat er afgelopen zomer een tevredenheidsmeting werd gehouden
betreffende de werking en dienstverlening van het Lokaal Dienstencentrum en de verschillende
afdelingen. Aan hoeveel personen werd gevraagd om het formulier in te vullen? Hoe werd de
doelgroep samengesteld? Hoeveel personen hebben op de gevraagde deadline van 18 juli 2019 een
formulier ingediend? Hoeveel personen hebben de enquête anoniem ingevuld? Hoeveel personen
gaven hun personalia door zodat ze kans konden maken op een waardebon om gratis te eten in een
dorpsrestaurant? In welke mate werd er bij deze laatste groep bij de verwerking van de gegevens
rekening gehouden met het feit dat respondenten dan eerder geneigd zijn om sociaal wenselijke
antwoorden te geven? Welke is de algemene analyse van de meting en hoe zal met de resultaten
rekening worden gehouden in de toekomstige werking van het LDC?
Het vast bureau antwoordt dat er enquêtes via gezinszorg en via de sociaal restaurants zijn
binnengekomen. In totaal werden 41 formulieren ontvangen, waarvan 7 anonieme en 34
gepersonaliseerde. Over het algemeen waren de reacties positief tot zeer positief. Er werd wel
gevraagd om meer activiteiten te organiseren in de antennes van het lokaal dienstencentrum. Verder
waren er een aantal kleinere opmerkingen en bezorgdheden. Hiermee zal in de mate van het
mogelijke rekening gehouden worden in de jaarplanning.
Anders vraagt of de respondenten persoonlijk feedback krijgen.
Het vast bureau zal opdracht geven om de resultaten te bespreken op de bewonersvergaderingen en
de centrumraad.

7. Interpellatie: De Aster.
De Andersfractie stelt vast dat in de dagbladen regelmatig een oproep wordt gepubliceerd om de
vrije plaatsen in de serviceflats "De Aster" te Oosteeklo in te vullen. Wat is de reden dat er geen
kandidaten meer op de wachtlijst staan? Zou dit kunnen te maken hebben met de problemen in de
werking de voorbije periode? Wordt er voldoende promotie gemaakt? Op de website van het OCMW
wordt amper promotie gemaakt en deze is niet aantrekkelijk. Er zijn geen foto’s te zien, de voordelen
staan niet vermeld, de minimumleeftijd staat nog op 65 jaar. Waarom staat er niks in de Belleman
van september of oktober?
Het vast bureau antwoordt dat er een 5-tal huisbezoeken zijn gedaan en dat de diensten wel degelijk
inspanningen doen om de flats verhuurd te krijgen. De mensen die op de wachtlijst stonden waren
nu nog niet klaar voor een serviceflat en één persoon was al gestorven. Het is een tendens dat
mensen langer thuis proberen te verblijven met aangepaste zorg en minder snel voor een serviceflat
kiezen. Dat is ook in andere gemeenten zo. 25 % mag afwijken van die leeftijdvoorwaarde. Er zal
onderzocht worden of we ons niet meer moeten richten op andere profielen dan enkel bejaarden bv.
mensen met een beperking. In de Belleman van november is een artikel voorzien. Op de website kan
er inderdaad nog veel verbeterd worden. Er zal hiervoor een opdracht aan de communicatiedienst
worden gegeven.
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Anders verneemt van bewoners dat ze erg veel moeten betalen voor de elektrische verwarming.
Anders stelt voor om budgetten vrij te maken om stelselmatig de flats te voorzien van een nieuwe
verwarmingsinstallatie waardoor huurders minder gaan verbruiken.
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Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de OCMW-raad
Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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