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Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in Openbare zitting
Agenda

Openbare zitting
1.

SECRETARIAAT
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 25.04.2019.

2.

FINANCIËN
Vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OCMW Assenede.

3.

SOCIALE DIENST
Goedkeuren aanpassing prijzen doorgangswoning.

Aanvullende dagorde fractie Anders
4.

Interpellatie: personeelsbeleid dienstenchequebedrijf.

5.

Voorstel tot beslissing: bepalen beleidsvisie dienstenchequebedrijf.
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Openbare zitting
De voorzitter feliciteert de 5 gemeenteraadsleden die hebben deelgenomen aan de afgelopen
Vlaamse, federale of Europese verkiezingen met hun persoonlijk resultaat. Het wordt echter niet
makkelijk om een regering te vormen op het Vlaamse en federale niveau.
Het Vlaams Belang dankt de voorzitter voor de felicitaties maar is van mening dat de democratie
moet gerespecteerd worden en het cordon sanitair moet worden opgeheven. Dan zal er vlug een
regering zijn.
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 25.04.2019.
De notulen van de gemeenteraad van 25.04.2019 worden goedgekeurd.
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

2. Vaststellen van de jaarrekening 2018 van het OCMW.
De financieel directeur, Carla Van Dender, vervoegt de zitting.
Bevoegdheid


Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 51.

Wetten en Reglementen


Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 173 en 175.

Verwijzingsdocumenten


De jaarrekening 2018 OCMW Assenede.

Verantwoording


De uitslag die de jaarrekening 2018 vertoont.

Tussenkomsten








De financieel directeur geeft een algemene toelichting bij de jaarrekening van het OCMW.
Het Vlaams Belang stelt vast op pagina 37 dat de afschrijvingen, waardeverminderingen en
voorzieningen zijn gestegen met ongeveer € 900.000 (van € 167.099 naar € 1.003.923). Hoe komt
dit?
De financieel directeur antwoordt dat dit grotendeels te maken heeft met de
responsabiliseringsbijdrage voor gepensioneerde statutairen. We kregen in oktober 2018 een
prognose dat dit binnen de termijn van het komend meerjarenplan kan oplopen tot een
totaalbedrag van meer dan € 800.000.
Het Vlaams Belang merkt op dat er ten opzichte van het opgemaakt budget € 154.000 wordt
bespaard op de loonkost van de contractuelen (pagina 39). Is daar een verklaring voor?
Volgens de financieel directeur heeft dat te maken met langdurig zieken die niet worden
doorbetaald en contractuele functies die soms worden overgezet naar een statutaire functie,
waardoor daar extra wordt uitgegeven. Aangezien er voor het OCMW geen budgetwijziging is
gedaan in 2018 komen die cijfers in de jaarrekening tot uiting.
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Het Vlaams Belang stelt vast dat bij het overzicht ‘Materiële verschillen tussen budget en
rekening – exploitatie’ bij ‘Overige gezinshulp’ sprake is van een minopbrengst, maar het cijfer is
positief.
De financieel directeur bevestigt dat dit een foutje is. Het moet meeropbrengst zijn. Dit zal
worden rechtgezet.
De fractie Anders merkt op dat enerzijds de tewerkstelling in het kader van artikel 60 als
prioritaire doelstelling staat omschreven (pagina 15), maar anderzijds blijkt dat er ten opzichte
van het budget meer dan € 109.000 is bespaard op dit domein (pagina 39).
De financieel directeur antwoordt dat er een aantal zieken zijn geweest en dat er niet altijd
voldoende geschikte kandidaten zijn voor dergelijke tewerkstelling.

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, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter,
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals,
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
BESLUIT
Artikel 1
De jaarrekening 2018 van het OCMW, zoals in bijlage, wordt vastgesteld.
Art. 2
Een afschrift van dit besluit zal voor goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid.
De financieel directeur, Carla Van Dender, verlaat de zitting.
3. Goedkeuren aanpassing prijzen doorgangswoning.
Bevoegdheid


Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 84.

Verwijzingsdocumenten




Gebruikersovereenkomst doorgangswoning.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 24.07.2006 betreffende bepaling van de
dagprijs voor het huren van de noodwoning in de Staakstraat 125 te Assenede.
Besluit van het vast bureau 11.09.2015 betreffende het huren van de nieuwe noodwoning in de
Lochtingstraat 2 te Assenede in plaats van de Staakstraat 125 te Assenede.

Verantwoording


Het OCMW heeft een noodwoning in de Lochtingstraat 2 te Assenede. Deze noodwoning wordt
gebruikt voor personen in een crisissituatie die daardoor tijdelijk dakloos zijn. Zij krijgen een
overeenkomst (valt buiten de gewone huurwetgeving) voor maximum 3 maanden. Ze betalen
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daarvoor € 14,50 per dag (€ 435,00 voor 30 dagen). Verwarming, elektriciteit en water zijn in die
prijs inbegrepen.
Vluchtelingen die in ons LOI verblijven, krijgen materiële opvang die wordt gesubsidieerd door
Fedasil. Eens ze zijn erkend, krijgen ze twee maanden de tijd om een eigen woning te zoeken.
Ook tijdens deze twee maanden blijft het recht op materiële steun behouden. Deze periode kan
nog éénmaal met twee maanden verlengd worden.
Vier maanden om een woning te zoeken, blijkt in de praktijk echter vaak te kort. Daardoor blijven
deze vluchtelingen langer in ons LOI. Zij openen dan recht op leefloon en betalen huur onder
dezelfde voorwaarde als een noodwoning. Ons LOI wordt dan omgezet naar een
doorgangswoning; de plaatsen worden geblokkeerd bij Fedasil.
Voor alleenstaanden en koppels met een leefloon is de prijs van € 14,50 per dag redelijk
representatief. Zij vinden ook meestal snel een andere woning.
Voor gezinnen met kinderen, is de kostprijs van deze doorgangswoning, zijnde € 435,00 per
maand nutsvoorzieningen inbegrepen, niet representatief voor de prijzen op de normale
huurmarkt. Zij zoeken meestal een woning met meerdere slaapkamers en die zijn uiteraard
duurder dan onze doorgangswoningen. Daarnaast komen er bij die hogere huur ook nog extra
energiekosten bij.
We stellen daarom voor de prijs voor gezinnen met kinderen in een doorgangswoning op te
trekken naar € 16,50 per dag gedurende de eerste drie maanden en € 21,00 per dag na drie
maanden.
Deze prijzen werden vergeleken met de prijzen van de omliggende gemeenten.
We hopen op die manier de gezinnen te stimuleren om sneller een eigen woning te zoeken en
zorgen er zo voor dat we ook in een doorgangswoning een realistischere huurprijs aanrekenen.

Tussenkomsten






Het Vlaams belang vraagt of dit ook is besproken op het vast bureau en waarom onze tarieven
lager zijn dan in de omliggende gemeenten.
Het vast bureau antwoordt dat dit is besproken op het bijzonder comité voor de sociale dienst en
op het vast bureau. De tarieven liggen iets lager dan in de omliggende gemeenten om de
verhoging binnen de perken te houden voor de mensen.
Anders stelt vast dat de prijsverhoging ingaat per 01.06.2019. Zijn er momenteel huurders en zo
ja, zijn ze al op de hoogte hiervan?
Het vast bureau antwoordt dat er momenteel huurders verblijven in de doorgangswoning. Deze
zijn al verwittigd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het huren van een noodwoning en het huren van een
doorgangswoning. Een doorgangswoning is bedoeld voor uitstromende LOI-bewoners.
Art. 2
De prijs voor de noodwoning blijft vastgesteld op € 14,50 per dag.
Art. 3
De prijs voor de doorgangswoning wordt als volgt bepaald:
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Koppels en alleenstaanden betalen € 14,50 per dag.
Gezinnen met kinderen betalen € 14,50 per dag gedurende de eerste maand, € 16,50 per dag
gedurende de tweede maand, € 18,50 per dag gedurende de derde maand en € 21,00 per dag vanaf
de vierde maand.
Art. 4
De overige modaliteiten van de noodwoning, blijven ook van toepassing in een doorgangswoning.
Art. 5
Bovenstaande wijzigingen gaan in en worden toegepast vanaf 01.06.2019.

Aanvullende dagorde van de fractie Anders
4. Interpellatie: personeelsbeleid dienstenchequebedrijf.
De fractie Anders deelt mee dat binnen de werking van het gemeentelijk dienstenchequebedrijf
beslist werd om medewerkers die op pensioen gaan niet te vervangen. De fractie stelt hierbij een
aantal vragen: welk orgaan heeft deze beslissing genomen? Hoe werd het betrokken personeel
daarover ingelicht? In welke mate werden hierover sociale onderhandelingen gevoerd?
Het vast bureau antwoordt dat op 09.04.2019 door het vast bureau de beslissing werd genomen om
gepensioneerde medewerkers van het dienstchequebedrijf niet te vervangen. De betrokken
personeelsleden werden door de personeelsdienst op de hoogte gebracht. Op de personeelsronde
van 23.04.2019 werden de medewerkers van het DCO over deze beslissing ingelicht door de schepen
van Welzijn. Er zijn hierover geen sociale onderhandelingen gevoerd, maar het ACV heeft dit op
27.05.2019 wel op de agenda van het BOC gezet. De burgemeester heeft toen herhaald dat er beslist
is om medewerkers die op pensioen gaan niet te vervangen. Ondertussen onderzoekt de
meerderheid de diverse mogelijkheden maar er is nog geen beslissing genomen.
5. Voorstel tot beslissing: bepalen beleidsvisie dienstenchequebedrijf.
Bevoegdheid


Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017: art. 77 stelt dat de OCMW-raad het beleid van het
OCMW bepaalt.

Verantwoording





De gemeente Assenede biedt via het dienstenchequebedrijf aan haar inwoners een poets- en
strijkdienst aan. De diensten worden door de gebruiker met dienstencheques betaald.
Dit type van dienstverlening behoort tot de kerntaken van onze OCMW-werking en maakt deel
uit van de algemene sociale dienstverlening.
Het beslissen over de toekomst van het dienstenchequebedrijf is een beleidsbeslissing die tot de
bevoegdheid van de OCMW-raad behoort.
Na een informatievergadering voor de personeelsleden van het dienstenchequebedrijf is
consternatie ontstaan over de toekomst van het bedrijf. Dit resulteerde in een situatie van
werkonzekerheid en onrust bij de personeelsleden en onduidelijkheid bij de gebruikers van de
diensten.

Tussenkomst

60











De fractie Anders verwijst naar de oprichting van het DCO in 2010 waarbij 2 objectieven werden
gesteld : toenemende concurrentie van de poetsdienst met andere dienstenchequebedrijven en
de bijdrage die deze dienst kan leveren in het totale aanbod van het OCMW. Voor Anders is deze
dienst nog steeds een waardevol onderdeel van de sociale dienstverlening van het OCMW.
Bovendien zorgen we hiermee voor tewerkstelling van 28 personen (25 poetsvrouwen en 3
administratieve medewerkers). Het klopt dat dit een verlieslatende dienst is. Gemiddeld sinds
2011 gaat het over € 60.700 per jaar. De vraag is of we enkel naar het economisch aspect
moeten kijken of op het niveau van waarden. Ook VVSG schreef onlangs in zijn ledenblad dat
economische begrippen als winst en verlies hier niet altijd op zijn plaats zijn. Werkt een dienst
slecht omdat er verlies is? Er worden ook waarden gecreëerd en die ziet men niet in de
boekhouding. Voor de individuele gebruiker wordt er ingespeeld op zijn behoeften en ontstaat er
een vertrouwensband. De prijs van een dienstencheque is niet de reële waarde van de
dienstverlening. De bijdrage die geleverd wordt in levenskwaliteit is niet in een bedrag te
bepalen. Anders vraagt om een overzicht te krijgen van andere verliesposten in de gemeente. Op
dit moment is er nog geen nieuw beleidsplan. De beslissing over de toekomst van een dienst van
het OCMW is de bevoegdheid van de OCMW-raad. Het decreet lokaal bestuur zegt dat
beleidsbeslissingen aan de OCMW-raad toekomen. Het personeel heeft ook recht op informatie
en duidelijkheid. Daarom legt de fractie Anders dit voorstel tot beslissing voor aan de OCMWraad.
SamenPlus beseft dat de beslissing om gepensioneerden niet te vervangen precair is en gevoelig
ligt. Daarom zijn medewerkers en cliënten hiervan ook ingelicht. Er zijn reeds diverse initiatieven
genomen om dit verder te onderzoeken. Een aantal leden van het vast bureau zijn naar een
studiedag van de VVSG geweest in verband met privatisering van zorgdiensten. We kregen een
uiteenzetting over de werking van het Zorgbedrijf Meetjesland. Binnen 14 dagen komt er een
specialist van de VVSG langs. De financiële dienst onderzoekt momenteel waar de huidige
tekorten precies vandaan komen. SamenPlus wil eerst een grondige analyse uitvoeren om dan
een gefundeerde beslissing te kunnen nemen en zal daarom tegen stemmen.
Anders vraagt zich af waarom dan nu al deelbeslissingen worden genomen. Ze vinden het
onbegrijpelijk dat die analyse niet eerst werd afgewacht en er toch al heel veel onrust wordt
gecreëerd. Dit is een omgekeerde manier van werken. Anders herhaalt zijn opmerking van de
vorige OCMW-raad en stelt dat dienstverlening geld mag kosten en dat in de analyse naar winst
en verlies van alle diensten moet worden gekeken. De Andersfractie vraagt wat de mening is van
de socialistische en groene gemeenteraadsleden in de SamenPlusfractie.
SamenPlus antwoordt dat het voorlopig gaat over het niet vervangen van 1 gepensioneerde. Zij
wachten ook de grondige oefening af waarbij alle aspecten worden in rekening gebracht. Men
wil geen onrust zaaien bij het personeel. Ook het sociale overleg is hierbij belangrijk.
Anders erkent dat de meerderheid het recht heeft om het beleid te bepalen, maar betreurt dat
er zoveel onrust is veroorzaakt. Men had beter eerst de specialisten gevraagd en dan een
beslissing genomen. Anders stelt vast dat er een zekere verdeeldheid is binnen de meerderheid
over dit thema en men probeert tijd te kopen om de violen gelijk te stemmen. Anders hoopt dat
in de analyse niet enkel het financiële aspect worden meegenomen maar ook de sociale cohesie.

Stemmen
Stemresultaat

7 ja-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)
13 nee-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,
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Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)
HET BESLUIT IS VERWORPEN
Artikel 1
De OCMW-raad van de gemeente Assenede beslist om het dienstenchequebedrijf in haar huidige
vorm te laten voortbestaan gedurende de legislatuur 2019-2024. De werking en het
personeelsbestand worden niet afgebouwd.
Art. 2
Er wordt een financiële analyse van het dienstenchequebedrijf gemaakt en er wordt onderzocht hoe
het huidige financieel deficit kan worden opgelost. Het is de intentie om een financieel gezond
dienstenchequebedrijf tot stand te brengen.
Art. 3
In samenwerking met de sociale partners wordt bekeken hoe een goed personeelsbeleid in die
context kan gecreëerd worden met het oog op het scheppen van de best mogelijke werkzekerheid
voor de personeelsleden.

Namens de OCMW-raad

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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