OCMW-raadszitting van 25.04.2019
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, Marc Bobelyn, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven
Raadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur
Verontschuldigd
Brenda Van den Bossche, Dieter Vercauter
Raadsleden

Agenda
Openbare zitting
1.
2.
3.

4.
5.
6.

SECRETARIAAT
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 28.03.2019.2.
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor het Algemeen Bestuur van aan-Z.3.
SOCIALE DIENST
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor de voorlopige zorgraad eerstelijnszone
Oost-Meetjesland.
GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG
Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 dienst gezinszorg.
WONINGEN
Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 serviceflats.
WONINGEN
Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 assistentiewoningen.

1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 28.03.2019.
De redactie van de notulen van 28.03.2019 wordt goedgekeurd met:
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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2. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor het Algemeen Bestuur van aan-Z.
Bevoegdheid


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 77 en 78).

Wetten en Reglementen


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 80, 84 §3, 86 en 297 §2).

Verwijzingsdocumenten





Notule OCMW-raad 12.11.2013 betreffende goedkeuring aanpassing statuten van het
grensoverschrijdend openbaar lichaam ‘aan-z’.
Notule OCMW-raad 10.02.2014 betreffende goedkeuring aanpassing statuten van het
grensoverschrijdend openbaar lichaam ‘aan-z’.
Statuten aan-z dd. 18.12.2013, in het bijzonder artikel 10 betreffende de samenstelling van het
algemeen bestuur.
Email Agentschap Binnenlands Bestuur 12.04.2019 mbt vraag omtrent wettelijke
vertegenwoordiging Vlaamse OCMW-voorzitter in GOL.

Verantwoording








De statuten van aan-z bepalen dat de OCMW-voorzitter in het algemeen bestuur van aan-z
zetelt. Naar aanleiding van de bepalingen in het nieuw decreet lokaal bestuur is er veel
onduidelijkheid wie die voorzitter dan moet zijn : de voorzitter van de OCMW-raad, de voorzitter
van het vast bureau of de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst?
Na onderling overleg tussen de betrokken algemeen directeurs van de Belgische gemeenten
(Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke) is de vraag voorgelegd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur. Hun standpunt is dat tot aan de eerste desbetreffende statutenwijziging
van aan-z de betrokken OCMW’s autonoom hun afgevaardigde kunnen voordragen.
Aan-z zal een statutenwijziging voorbereiden waarbij wellicht de schepenen van welzijn of sociaal
beleid zullen gemandateerd worden om te zetelen in het algemeen bestuur. Deze
statutenwijziging zal pas ten vroegste in september kunnen geagendeerd worden op de
gemeenteraad van Terneuzen.
Om de continuïteit van de werking van aan-z te verzekeren is het aangewezen dat de Belgische
gemeenten nu al hun schepen van welzijn of sociale zaken mandateren om te zetelen in het
algemeen bestuur van aan-z in afwachting van een statutenwijziging. Er is afgesproken dat alle
Belgische gemeenten dit voorleggen op hun eerstvolgende OCMW-raad.

Tussenkomsten



SamenPlus draagt Hilde Baetslé voor als mandataris-vertegenwoordiger voor het Algemeen
Bestuur van aan-z.
Op vraag van de voorzitter en met toestemming van de voltallige gemeenteraad wordt er
gestemd met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Mevrouw Hilde Baetslé, schepen van Sociale Zaken, Welzijn en Seniorenbeleid wordt, in afwachting
van een statutenwijziging van aan-z, aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger in het algemeen
bestuur van aan-z.

3. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor de voorlopige zorgraad eerstelijnszone
Oost-Meetjesland.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen



Vlaams regeerakkoord 2014-2019 waarin een vereenvoudiging van de eerstelijnsstructuren en de
versterking van de eerste lijn is opgenomen.
Vlaams ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 1 februari 2019.

Verwijzingsdocumenten






Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2017 betreffende
goedkeuring van een formele engagementsverklaring bij de aanvraag van een eerstelijnszone.
Formele engagementsverklaring.
Visie en missie eerstelijnszone.
Basisnota voorlopige zorgraad.
Stembiljet.

Verantwoording










Het zorglandschap is een doolhof van voorzieningen in de gezondheids- en welzijnszorg. De
Vlaamse regering wil de eerstelijnszorg eenvoudiger en sterker maken. Een nieuwe structuur
moet de eerste lijn aan efficiëntie doen winnen door overlappingen weg te werken en betere
samenwerking mogelijk te maken.
De persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood moet maximaal de regie krijgen over de
organisatie van zijn zorg. Dit betekent dat de individuele patiënt/cliënt meer moet betrokken
worden bij de beslissingen omtrent zijn/haar eigen zorg.
Door alle mogelijke zorg-, hulp- en dienstverleners binnen een relatief kleine zone intensief te
laten samenwerken moet het mogelijk zijn om mensen met een zorg- en/of ondersteuningsnood
sneller, meer laagdrempelig en meer op maat te helpen.
De gemeente Assenede maakt deel uit van de eerstelijnszone Oost-Meetjesland met de
gemeenten Evergem, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins en Zelzate.
Elke eerstelijnszone wordt aangestuurd door een zorgraad waar vertegenwoordigers van lokale
besturen, zorg- en welzijnsactoren en personen met een zorg- en ondersteuningsnood in zetelen.
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd om voor de gemeente Assenede 1
persoon af te vaardigen in de zorgraad.
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De eerstelijnszone Oost-Meetjesland wordt opgericht binnen de grenzen van de gemeenten
Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Sint-Laureins en Zelzate.
Een voorlopige zorgraad wordt opgericht als aansturend orgaan van de eerstelijnszone, in 2020
wordt de voorlopige zorgraad een erkende zorgraad. In tussentijd moeten de eerstelijnszones
een VZW-structuur worden en de erkende zorgraad wordt dan de Raad van Bestuur van de VZW.
De zorgraad is samengesteld uit 5 mogelijke clusters die elk een maximum aantal zetels hebben:
o de cluster lokale besturen (6 zetels);
o de cluster zorg (6 zetels);
o de cluster welzijn (6 zetels);
o de cluster personen met zorg- en ondersteuningsnoden (2 zetels);
o de cluster optionele partners (4 zetels).
Binnen de zorgraad zijn alle clusters evenwaardig en heeft iedere cluster één stem, ongeacht het
aantal leden binnen de cluster.
Binnen de cluster lokale besturen voor eerstelijnszone Oost-Meetjesland kan 1 lid per lokaal
bestuur afgevaardigd worden, waarbij in onderling overleg met de collega-besturen van de
eerstelijnszone Oost-Meetjesland gekozen werd om te kiezen voor een evenwaardige verdeling
tussen mandatarissen en ambtenaren.
Van de leden van de zorgraad wordt een actief engagement gevraagd; leden van de zorgraad
nemen hun engagement op in functie van mensen met zorg- en ondersteuningsnoden. De leden
van de zorgraad moeten hun eigen cluster kunnen overstijgen om te denken en handelen in
functie van de volledige eerstelijnszone, leden van de zorgraad moeten werkgroepen kunnen
trekken.
Tijdens het veranderforum van 9 mei 2019 wordt de voorlopige zorgraad van eerstelijnszone
Oost-Meetjesland voorgesteld aan de aanwezige partners.
Op uiterlijk 31 oktober 2019 moet de samenstelling van de voorlopige zorgraad worden
doorgestuurd naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd om een mandataris aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente Assenede in de zorgraad van de eerstelijnszone OostMeetjesland.

Tussenkomsten



SamenPlus draagt Lieven Rummens voor als mandataris-vertegenwoordiger voor de voorlopige
zorgraad eerstelijnszone Oost-Meetjesland.
Op vraag van de voorzitter en met toestemming van de voltallige gemeenteraad wordt er
gestemd met handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Lieven Rummens, wonende te Krekelmijt 11 te 9968 Bassevelde, wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de voorlopige zorgraad, cluster lokale besturen van eerstelijnszone OostMeetjesland.
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Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger en de lokale
besturen van Evergem, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins en Zelzate.

4. Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 dienst gezinszorg.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

Verwijzingsdocumenten



Jaarverslag en zelfevaluatie dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2018.
Kwaliteitsplanning dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2019.

Verantwoording



Jaarlijks dient de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg tegen 15 april een jaarverslag op te
maken.
Daarnaast dienen we een zelfevaluatie en kwaliteitsplanning 2019 op te maken.

Tussenkomsten








Het Vlaams Belang stelt vast dat er in 2018 een tevredenheidsmeting heeft plaats gevonden. Wat
waren de resultaten? De algemeen directeur herinnert zich dat de resultaten overwegend
positief waren maar voor meer details zal hij de resultaten integraal laten bezorgen aan alle
raadsleden.
De Andersfractie vernam dat er afgelopen dinsdag een personeelsvergadering is doorgegaan
voor de poetsdienst en dat daar zou gezegd zijn dat deze zou worden afgeschaft. De
medewerkers zijn hier erg van geschrokken en zeer ongerust over het voortbestaan van deze
dienst. Het vast bureau ontkent dat op die vergadering is gezegd dat de
dienstenchequeonderneming zou worden afgeschaft. Er is wel gezegd dat voorlopig
medewerkers die op pensioen gaan niet zullen vervangen worden.
Anders vindt dat er veel ongerustheid is gecreëerd en dat het niet vervangen van
gepensioneerden neer komt op het uitdoven van deze dienst en dat hij zo op lange termijn toch
wordt afgeschaft. Op welke termijn ziet het college dat? Anders heeft vragen bij de werkbaarheid
van de dienst. Wat moet er gebeuren met de mensen die nu hulp krijgen?
Het vast bureau stelt vast dat deze dienst in 2018 een verlies zal boeken van 68.000 euro en de
gezinszorg zelfs een verlies van 286.000 euro. De jaarrekening 2018 van het OCMW heeft wel
een overschot van ongeveer 100.000 euro maar daarnaast moet er elk jaar 42.000 euro worden
opzijgezet om de canon van de Aster te betalen. Tot vorig jaar kregen we hiervoor nog 15.000
euro subsidie maar die is nu weggevallen. Ook de responsabiliseringsbijdrage voor de
pensioenen van de statutairen loopt op tot 67.000 euro. Het gemeentefonds heeft aangekondigd
dat we volgend jaar 80.000 euro minder gaan krijgen. We zullen dus ergens moeten bezuinigen.
Het bestuur wenst dit eerst rustig verder te bekijken en te evalueren. Dit stond vandaag niet op
de agenda en zal bekeken worden in het kader van de voorbereiding van het nieuwe
meerjarenplan.
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De Andersfractie is van mening dat dienstverlening niet winstgevend moet zijn. Dat is een
politieke keuze. Anders heeft vragen bij de ongerustheid die wordt aangewakkerd en vraagt zich
af waarom er nu al over gecommuniceerd werd. Het vast bureau antwoordt dat het maar
normaal is dat er geantwoord wordt op vragen van de medewerkers. Zij hebben ook vastgesteld
dat gepensioneerden niet worden vervangen en stellen zich daar vragen bij.
 Anders vraagt of er met de private sector zal samengewerkt worden als de
dienstenchequeonderneming wordt afgeschaft? Het vast bureau wil de problemen oplossen als
ze zich stellen. Eerst zal dit geëvalueerd worden en dan worden er oplossingen voorgesteld.
 Anders heeft weet van nog andere beslissingen die zijn gecommuniceerd naar medewerkers. Zo
zouden mensen die 3 weken met verlof gaan niet vervangen worden. En er zou gezegd zijn dat
mensen die ontslag nemen om in de privé te gaan werken hun klanten mogen meenemen. Deze
dubbele communicatie naar klanten en personeel is zeer onrespectvol en maakt hen zeer
ongerust.
 Het Vlaams Belang geeft aan dat het verminderen van het gemeentefonds onder de
verantwoordelijkheid valt van de Vlaamse minister van budget. Het vast bureau antwoordt dat
het gemeentefonds berekend wordt op basis van objectieve criteria zoals inwonersaantal maar
ook bv. aantal leefloners. Deze criteria kunnen wijzigen.
 De Andersfractie stelt dat daar tegenover staat dat de inkomsten uit belasting onroerende
voorheffing en inkomensbelasting wel blijven stijgen.
BESLUIT
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag en de zelfevaluatie van 2018
en de kwaliteitsplanning voor 2019 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

5. Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 serviceflats.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

Verwijzingsdocumenten



Jaarverslag en zelfevaluatie serviceflats 2018.
Kwaliteitsplanning serviceflats 2019.

Verantwoording



Jaarlijks dienen we voor de serviceflats tegen 15 april een jaarverslag op te maken.
Daarnaast dienen we een zelfevaluatie en kwaliteitsplanning 2019 op te maken.

Tussenkomsten


Het Vlaams Belang leest op pagina 11 dat er op vrijdagmiddag zinvolle activiteiten worden
georganiseerd. Wat bedoelt men met “zinvol”? Het vast bureau antwoordt dat het gaat om
ontspannende activiteiten zoals bijvoorbeeld kaarting, bingo, … of om gewoon gezellig samen
zijn.
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De Andersfractie vraagt meer uitleg over de legionellabestrijding? Het vast bureau antwoordt dat
er een plan was voor 2014 tot 2018 en dat dit dus in 2019 moet vernieuwd worden. Er worden
waterstalen genomen en 1 keer per jaar wordt dit getest vanuit Vlaanderen.
 De Andersfractie vraagt of er iets zal gedaan worden aan de hoge elektriciteitsfactuur van de
bewoners. Zij verwarmen nu hun appartement met elektriciteit en dat is erg duur. Het vast
bureau antwoordt dat dit momenteel niet aan de orde is en niet voorzien is in het budget. In het
klimaatplan staat wel dat we gaan bekijken op welke gemeentelijke gebouwen we zonnepanelen
kunnen plaatsen, dus dat kan bekeken worden.
BESLUIT
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag en de zelfevaluatie van 2018
en de kwaliteitsplanning voor 2019 van de serviceflats.

6. Kennisnemen van het jaarverslag 2018 en de kwaliteitsplanning 2019 assistentiewoningen.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.

Verwijzingsdocumenten



Jaarverslag en zelfevaluatie assistentiewoningen 2018.
Kwaliteitsplanning assistentiewoningen 2019.

Verantwoording



Jaarlijks dienen we voor de assistentiewoningen tegen 15 april een jaarverslag op te maken.
Daarnaast dienen we een zelfevaluatie en kwaliteitsplanning 2019 op te maken.

Tussenkomsten


Anders vraagt hoever het staat met de renovatie van de assistentiewoningen? Het vast bureau
antwoordt dat deze klaar is. Alle woningen zijn vernieuwd en opnieuw bewoond.

BESLUIT
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag en de zelfevaluatie van 2018
en de kwaliteitsplanning voor 2019 van de assistentiewoningen.
Namens de OCMW-raad

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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