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Voorzitter raad voor maatschappelÍjk welzijn

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

Frederik Willems
Algemeen directeur

Verontschuldigd
Lieve Goethals

Raadslid

Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in openbare zitting
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Bevoegdheid

o Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017 artikelsTT enTg

Verwijzingsdocu menten

r StatutenzorgraadOost-Meetjesland

o Beleidsplan zorgraad Oost-Meetjesland

Verantwoording

o De Vlaamse regering van 17 mel 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.

o Eerder werd beslist tot goedkeuring van de oprichting eerstelijnszone Oost-Meetjesland.
o Dhr. Lieven Rummens werd als vertegenwoordiger aangesteld voor de voorlopige zorgraad,

cluster lokale besturen.
o 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 vzw-
structuur.

o 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.



a De statuten en het beleidsplan van de zorgraad moeten worden goedgekeurd door zowel de

OCMW-raad als de gemeenteraad. ln de statuten zullen, na goedkeuring, de oprichters worden

toegevoegd.

Tussenkomsten

r Anders vindt dit maar een zeer pover beleidsplan. Het is niet meer dan 1 pagina en bevat amper

2 strategische doelstellingen. ln 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.

o 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 coórdineren. Dit

gebeurt nu nog door vrijwilligers. Het beleidsplan en de statuten zijn een voorwaarde om een

definitieve Torgraad op te starten.

Stemmen voor statuten

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen

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, DieterVercauter, 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,

DimitriVan Vooren, Stijn Van Hamme, AxlVan Boven)

BESLUIT

Artikell
De statuten van de zorgraad Oost-Meetjesland worden goedgekeurd.

Art.2
Het beleidsplan van de zorgraad oost-Meetjesland wordt goedgekeurd.
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