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OCMW-raadszitting van 21.11.2017
Aanwezig
Dominique Buysse
OCMW-voorzitter
Jan Delemarre, Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren, Aurelie Adang, Cathy Rammeloo,
Rudy Dumeez, David Windels
Raadsleden
Frederik Willems
OCMW-secretaris

Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in Openbare zitting
Via mail werden de raadsleden reeds op de hoogte gebracht van een bijkomend agendapunt
‘Beslissen tot niet vrijwillige tussenkomst en aanstellen van een raadsman’. Aangezien we pas op
15.11.2017 het advies hebben gekregen dat deze beslissing bevoegdheid van de raad was, is dit niet
geagendeerd op de reguliere agenda. De raad dient te beslissen of dit agendapunt bij
hoogdringendheid aan de besloten zitting van de raad kan worden toegevoegd.
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

Secretariaat - Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 13.09.2017.
De redactie wordt als volgt goedgekeurd:
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

Financiële dienst - Vaststellen van de budgetwijziging nr. 1/2017 van het OCMW.
Bevoegdheid


Het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 51 en 52.

Wetten en Reglementen





De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.
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.
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.
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Verwijzingsdocumenten





Het budget 2017 van het OCMW met de memorie van toelichting.
De budgetwijziging nr. 1/2017 van het OCMW.
Het advies verleend door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 oktober
2017.
Het advies verleend door het managementteam op 31 oktober 2017.

Verantwoording





De gemeentelijke bijdrage voor investeringen wordt verhoogd met € 15.000,00 voor het project
‘woningen Moestuinstraat’.
In het exploitatiebudget worden ook een aantal kredieten aangepast, voornamelijk
personeelskosten en twee nieuwe subsidies.
Het college van burgemeester en schepenen gaf gunstig advies op 31 oktober 2017.
Het managementteam gaf gunstig advies op 31 oktober 2017.

Tussenkomsten




Het valt de CD&V-fractie op dat er op de verzekering arbeidsongevallen € 17.000,00 wordt
bespaard. Is er ook al een oefening gedaan om de andere verzekeringen te herzien?
De voorzitter antwoordt dat eind 2016 alle verzekeringen van gemeente en OCMW opnieuw zijn
aanbesteed. Dit heeft een serieuze besparing opgeleverd.
CD&V vraagt of de personeelsleden die langdurig afwezig zijn worden vervangen.
De voorzitter antwoordt dat de logistieke medewerker die gedetacheerd is aan de karweiploeg
van de gemeente voorlopig niet zal worden vervangen. De maatschappelijk werker van de
gezinszorg is wel vervangen. Hij zal bij zijn terugkomst normaal gezien ingezet worden in het
dienstencentrum.

Stemmen
Stemresultaat:

5 ja-stemmen (Dominique Buysse, Jan Delemarre, Aurelie Adang,
Cathy Rammeloo, Rudy Dumeez)
4 onthoudingen (Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren,
David Windels)

BESLUIT
Artikel 1
De budgetwijziging nr. 1/2017 van het OCMW, zoals in bijlage, wordt vastgesteld.
Financiële dienst - Aanpassen van het meerjarenplan 2014-2020.
Bevoegdheid


Het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 51 en 52.

Wetten en Reglementen



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.
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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






Het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW.
De budgetwijziging nr. 1/2017 van het OCMW.
Het ontwerp van het budget 2018 van het OCMW.
Het advies verleend over het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 31 oktober 2017.
Het advies van het managementteam over het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW van 31
oktober 2017.

Verantwoording




Voor 2018, 2019 en 2020 vraagt het OCMW bijkomend € 25.000,00 exploitatietoelage. De
gemeentelijke bijdrage 2018 bedraagt aldus € 992.771,63. Deze bijkomende toelage wordt
voorzien voor een bijkomende tewerkstelling in het lokaal dienstencentrum.
Bovenop de investeringen 2018 (zie verder-advies bij budget 2018) voorziet het OCMW in het
meerjarenplan volgende investeringen ten laste van de gemeente:
voor 2019:
- meubilair dienstencentrum Assenede € 1.000,00
- meubilair IBO € 2.000,00
Deze investeringen waren reeds voorzien in het vroegere meerjarenplan.
voor 2020 worden dezelfde investeringen voorzien (2020 wordt voor de eerste keer geraamd)





De autofinancieringsmarge in het voorgelegde meerjarenplan voldoet aan de vastgelegde criteria
voor OCMW’s nl. de autofinancieringsmarge van 2020 moet positief zijn en tevens ook de som de
som van alle autofinancieringsmarges 2014-2020.
Er werd gunstig advies verleend over het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW door het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 oktober 2017.

Tussenkomsten






In de bundel die de raadsleden kregen zat er nog een fout in het overzicht van de interne
organisatie – bijlage 2 – pag. 23. Ter zitting wordt het correcte overzicht aan alle raadsleden
bezorgd met de vraag dit blad te wisselen in de bundel.
CD&V stelt vast bij de gewijzigde acties op pag. 21 dat de aanwezigheid op evenementen wordt
geschrapt als actie omdat er geen ambitie meer is om deze dienstverlening uit te breiden.
Waarom?
De voorzitter antwoordt dat er op dit moment weinig vraag is naar extra dienstverlening.
CD&V merkt bij de gewijzigde acties op pag. 21 op dat de verdere uitbouw van de karweiploeg is
geschrapt, maar het budget wordt wel verhoogd.
De voorzitter antwoordt dat de karweiploeg nu onder de gemeente valt en niet enkel werkt met
artikel 60. De secretaris vult aan dat het activeren van leefloongerechtigden via artikel 60§7contracten belangrijk blijft, maar dat er verwarring was over het begrip karweiploeg, omdat er
ook in de gezinszorg een klusjesdienst actief is.
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Stemmen
Stemresultaat:

5 ja-stemmen (Dominique Buysse, Jan Delemarre, Aurelie Adang,
Cathy Rammeloo, Rudy Dumeez)
4 onthoudingen (Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren,
David Windels)

BESLUIT
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW, zoals in bijlage, vast te stellen.

Financiële dienst - Vaststellen van het budget 2018 van het OCMW.
Bevoegdheid


Het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 51 en 52.

Wetten en Reglementen





De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.
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.
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





Het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW.
Het budget 2018 van het OCMW.
Het advies verleend door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 oktober
2017.
Het advies verleend door het managementteam op 31 oktober 2017.

Verantwoording



Het college van burgemeester en schepenen gaf gunstig advies op 31 oktober 2017.
Het managementteam gaf gunstig advies op 31 oktober 2017.

Tussenkomsten





De documenten ‘OCMW budget exploitatie 2018 toelichting raad’ en ‘OCMW budget
investeringen 2018 toelichting raad’ worden besproken.
CD&V vraagt waarom een aantal rekeningen nu centraal worden geboekt onder beleidsveld 0119
‘overige algemene diensten’.
De voorzitter antwoordt dat het uitsplitsen van sommige algemene kosten over de vele
beleidsvelden ingewikkeld en weinig transparant was.
CD&V stelt vast dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd is met € 25.000,00 voor bijkomende
tewerkstelling.
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De voorzitter antwoordt dat we iemand extra willen inzetten in het dienstencentrum om de
antennes Oosteeklo, Boekhoute en in de toekomst ook Bassevelde verder uit te bouwen.
CD&V vraagt of er al werk is gemaakt van aparte tellers voor de nutsvoorzieningen in de
Hoogstraat 57.
De secretaris antwoordt dat de technische dienst momenteel overbevraagd is en dit nog niet
heeft aangepakt. Hij zal de vraag nogmaals doorgeven.
CD&V merkt op dat er nu minder wordt voorzien voor de bijdrage in de loonkosten van de
financieel beheerder.
De secretaris vermoedt dat de gemeentelijke financieel beheerder iets goedkoper is dan de
vroegere gewestelijke ontvanger.
CD&V vraagt of de omnium dienstverplaatsingen reeds was goedgekeurd door het vast bureau.
De voorzitter antwoordt dat dit zal worden nagekeken.
CD&V stelt vast dat de medewerker voorheen 100 % geboekt op beleidsveld 0947 ‘klusjesdienst’
nu voor 90 % staat geboekt op beleidsveld 0119 ‘overige algemene diensten’.
De secretaris antwoordt dat er nog zeer weinig klusjes vanuit de thuiszorgdienst worden
uitgevoerd. Deze medewerker draait mee als klusjesman in de gewone werking van gemeente en
OCMW. We behouden de klusjesdienst echter om nog te kunnen inspelen op specifieke vragen
vanuit de sociale dienst of thuiszorg.
CD&V vraagt of er al zicht is op de vervanging van het diensthoofd welzijn die het OCMW zal
verlaten.
De voorzitter antwoordt dat het diensthoofd Welzijn weggaat op 15 december en tijdelijk door
iemand intern zal vervangen worden in afwachting van de aanwerving via de normale procedure.
CD&V vraagt waarom er nu € 1.000,00 voorzien wordt voor bankonderzoeken. Dat was in het
verleden niet het geval. Hoe zit het met het bankgeheim.
De voorzitter antwoordt dat het steeds vaker nodig is om rekeningen op te vragen bij de banken,
vooral in rusthuisdossiers. Mensen die steun vragen tekenen voor akkoord om deze gegevens te
kunnen opvragen als onderdeel van een sociaal onderzoek.
CD&V merkt op dat de 69 % subsidie leefloon vorig jaar op een andere manier werd berekend.
De voorzitter antwoordt dat er op basis van vorige jaarrekeningen een gemiddeld % is genomen.
CD&V stelt vast dat er minder geld wordt voorzien voor stookoliepremies.
De voorzitter antwoordt dat er steeds minder met stookolie wordt gestookt en er de laatste
jaren minder premies worden aangevraagd.
CD&V merkt op dat er voor 8 dossiers huurwaarborg een subsidie van € 25,00 verwacht wordt,
terwijl er € 20.000,00 ingeschreven staat voor huurwaarborgen. Dat zou betekenen dat een
huurwaarborg gemiddeld over € 2.500,00 gaat. Kloppen deze bedragen?
De secretaris antwoordt dat misschien niet alle dossiers in aanmerking komen voor subsidie. Of
misschien is het subsidiebedrag onderschat. Indien het bedrag voor de huurwaarborgen te hoog
zou zijn maakt dit budgettair weinig verschil omdat deze 100 % terugbetaald wordt. Dit zal
worden nagevraagd bij de sociale dienst.
CD&V stelt vast dat we een behoorlijke loonsubsidie krijgen van de CREG voor de
budgetbeheerder.
De voorzitter legt uit dat met de éénmaking van de energiemarkt de ondersteuning van deze
specifieke doelgroep werd opgelegd via een subsidie voor diensten die aan budgetbegeleiding
doen.
CD&V stelt vast dat de huurlasten voor de LOI-woningen stijgen ondanks de aankoop van de
woning.
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De secretaris antwoordt dat er pas in 2019 huurwoningen kunnen worden opgezegd. Bovendien
is de woning in de Kasteelstraat duurder geworden na een renovatie.
N-VA merkt op dat de kosten voor onderhoud en inrichting van LOI’s stijgen naar € 20.000,00.
De voorzitter antwoordt dat er in 2017 te weinig budget was hiervoor. In veel LOI’s zijn er
verouderde meubels en toestellen die aan vervanging toe zijn.
N-VA stelt vast dat de rekening voor stookolie gevoelig stijgt.
De voorzitter antwoordt dat enkel in Bassevelde met stookolie wordt gestookt. Het bedrag is
bepaald op basis van het verbruik in 2016 en 2017. Dit hoge verbruik wordt verder opgevolgd.
SamenPlus merkt op dat het hier wel over 2 woonentiteiten gaat.
CD&V stelt voor om een meter aan de brander te plaatsen om dit beter te kunnen opvolgen.
De voorzitter zal dit idee verder laten onderzoeken. Daarnaast zal er aan preventie worden
gedaan. Probleem is ook dat de woningen vaak zeer slecht geïsoleerd zijn.
N-VA stelt vast dat bij het beleidsveld 0930 ‘sociale huisvesting’ meer karweien door derden
zullen worden uitgevoerd. Het budget gaat van € 2.500,00 in 2017 naar € 7.500,00 in 2018. Wat
is hiervan de reden?
De voorzitter antwoordt dat het beheer nu in handen is van de Meetjeslandse
Bouwmaatschappij voor Volkswoningen CVBA. Dat betekent minder uitgave voor benodigdheden
voor gebouwen en terreinen (van € 5.500,00 in 2017 naar € 500,00 in 2018). Dit compenseert de
extra uitgave bij de prestatie van derden.
CD&V stelt vast dat het bedrag dat in de gezinszorg voorzien wordt voor personeel daalt.
De secretaris antwoordt dat het bedrag voor de statutairen daalt omdat de coördinator verhuist
van dienst en vervangen wordt door een contractueel personeelslid. Er gaan ook 2 statutaire
verzorgenden op pensioen, maar zij kunnen worden vervangen door contractuele
personeelsleden.
CD&V vraagt waar de nieuwe softwaremodule in het IBO voor moet dienen?
De voorzitter antwoordt dat er nieuwe software wordt aangekocht om online inschrijven voor de
vakantiewerking mogelijk te maken.
CD&V merkt op dat er nog steeds een halftijdse poetsvrouw is die in de poetsdienst gezinszorg
werkt. Waarom wordt zij niet ingeschreven in de DCO?
De voorzitter antwoordt dat deze functie verbonden is met de gezinszorg. We krijgen hier ook
extra subsidies voor. De secretaris vult aan dat we het maximum subsidie krijgen en dit dus niet
kan worden uitgebreid.
CD&V ziet een stijging bij het bedrag dat voorzien wordt voor de loonkost van de DCOmedewerkers. Zijn er meer mensen in dienst gekomen?
De secretaris antwoordt dat uitbreiding van het aantal werknemers enkel mogelijk is als er SINEcontracten kunnen worden afgesloten. Hij zal meer details opvragen bij de dienst en deze
overmaken aan de raadsleden.
CD&V heeft gelezen in de toelichting dat de conciërge in de Aster maar tot 31.08.2018 zal
worden tewerkgesteld. Moet zij verplicht op pensioen?
De voorzitter antwoordt dat op die datum de conciërge inderdaad de wettelijke pensioenleeftijd
bereikt. In theorie zou zij nog langer kunnen werken, maar gezien de hoge kosten van dit project
en de lage huurinkomsten wordt overwogen om het contract niet te verlengen. Een conciërge
voor 16 woningen is moeilijk te verantwoorden. De bejaardenwoningen in de Moestuinstraat
hebben ook geen conciërge. Ze kunnen wel beroep doen op de woonassistent en het
nabijgelegen dienstencentrum.
CD&V merkt op dat de vergoeding voor SABAM gevoelig stijgt. Zijn er meer optredens gepland?
De secretaris antwoordt dat er bij zijn weten niet meer optredens worden gepland, dus
misschien heeft dit te maken met de vergoeding voor de muziek tijdens de gewone activiteiten.
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Volgens SamenPlus kan dit ook te maken hebben met de billijke vergoeding. Dit zal worden
nagevraagd.
CD&V stelt vast dat de huur in de bejaardenwoningen na de renovatie met 10 % zal worden
opgetrokken.
De voorzitter antwoordt dat de huren van de bejaardenwoningen zeer laag zijn, niet alleen in
vergelijking met de private huurmarkt maar ook in vergelijking met wooninitiatieven van andere
openbare besturen. Na een renovatie kan de huur verhoogd worden, maar we moeten daar wel
nog toestemming voor krijgen van Brussel. De secretaris vult aan dat de elektrische accumulatie
verwarmingstoestellen worden vervangen door een CV-installatie op gas. De hogere huurprijs zal
minstens voor een deel gecompenseerd worden door een lagere energierekening.
CD&V ziet in de lijst met investeringen dat er € 50.000,00 extra wordt voorzien voor de aankoop
en renovatie van de woning voor het LOI in de Trieststraat. Is er al een raming van de
renovatiekosten?
De voorzitter antwoordt dat het aanvankelijk de bedoeling was om de woning bewoonbaar te
maken met relatief weinig renovatiewerken. Op dat moment hadden we veel alleenstaande
vluchtelingen en was er vooral nood aan kamers voor alleenstaanden. Gezien de hoge
huurprijzen en de soms mindere kwaliteit van onze huidige LOI-woningen willen we nu eerst
bekijken of het niet beter is om grondig te renoveren en meerdere woonentiteiten te maken, ook
geschikt voor gezinnen. Het is beter om te diversifiëren. Er zal binnenkort een architect of
studiebureau worden aangesteld om de mogelijkheden te onderzoeken en een raming op te
maken.
CD&V leest in de omschrijving van de beleidsdoelstellingen dat er in het LOI een project wordt
opgezet met vrijwillige buddy’s. Waarom is dit nog niet besproken op de OCMW-raad?
De voorzitter antwoordt dat dit wel op het vast bureau is besproken, maar omdat men reeds een
oproep in de Belleman wou publiceren is dit niet op de raad geweest. Maar dit project ligt in het
verlengde van het huiskamerproject en dat is vorig jaar wel al op de raad besproken.
De CD&V-fractie vraagt om de loonkost van de conciërge in de Aster door te sturen.
De secretaris zal de loonkost van de conciërge en het financieel overzicht van de Aster
overmaken aan alle raadsleden.

Stemmen
Stemresultaat:

5 ja-stemmen (Dominique Buysse, Jan Delemarre, Aurelie Adang,
Cathy Rammeloo, Rudy Dumeez)
4 nee-stemmen (Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren,
David Windels)

BESLUIT
Artikel 1
Het budget 2018 van het OCMW, zoals in bijlage, vast te stellen.
Secretariaat - Vaststellen aanpassingen aan het huishoudelijk reglement.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen
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Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikels 31 en 49, 2° en 3°.

Verwijzingsdocumenten








Toelichtende nota.
Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad dd. 13 mei 2013, gewijzigd bij raadsbesluit dd.
08 februari 2017.
Voorstel van huishoudelijk reglement van de OCMW-raad.
Mail VVSG, Marian Verbeeck, dd. 25 januari 2017.
Mail ABB, Liesbet De Weder, dd. 16 februari 2017.
Artikel ‘Hoe kan de voorzitter de orde in de gemeenteraad handhaven?’ Lokaal, 16 februari 2009.
Artikel ‘Mag de gemeenteraad het filmen of opnemen van de zittingen verbieden?’ Vereniging
Stad & gemeenten Brussel (VSGB)Nieuwsbrief 2013/4.

Verantwoording


Tijdens een recente zitting van de gemeenteraad werden er door het publiek geluidsopnames
gemaakt. Navraag bij de VVSG (Marian Verbeeck) leert ons dat geluidsopnames niet verboden
zijn zolang ze de orde niet verstoren. Bovendien kan er gevraagd worden om zich kenbaar te
maken.
Ook Agentschap Binnenlands Bestuur (Liesbet De Weder) volgt deze redenering en gaat nog een
stap verder: “In het huishoudelijk reglement zou inderdaad kunnen opgenomen worden dat
geluidsopnames toegelaten zijn mits dit vooraf bekend gemaakt wordt. Om dit in enige mate
afdwingbaar te maken, zou volgens mij ook kunnen opgenomen worden dat het maken van
geluidsopnames zonder dat dit is bekend gemaakt, als een verstoring van de orde wordt
beschouwd.”



Het OCMW-decreet bepaalt dat de OCMW-raad het huishoudelijk reglement op elk moment kan
wijzigen. N.a.v. van bovenstaand item is het aangewezen het huishoudelijk reglement aan te
passen en aan art. 10 een § 4 toe te voegen: De raad voor maatschappelijk welzijn staat
geluidsopnames toe op voorwaarde van bekendmaking en zolang ze de orde niet verstoren.

Tussenkomsten



De CD&V-fractie zal net zoals op de gemeenteraad tegen stemmen omdat ze van mening zijn dat
iedereen vrij is om geluidsopnames te maken.
De provincieraden worden zelfs live gestreamd. Bovendien zijn er geen sancties voorzien voor
wie het reglement zou overtreden. Deze aanpassing van het reglement is dan ook overbodig.

Stemmen
Stemresultaat:

5 ja-stemmen (Dominique Buysse, Jan Delemarre, Aurelie Adang,
Cathy Rammeloo, Rudy Dumeez)
4 nee-stemmen (Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren,
David Windels)
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BESLUIT
Artikel 1
De aanpassing aan het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, zoals in bijlage bij dit besluit,
wordt vastgesteld.

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg - Goedkeuren procedure debiteurenbeheer dienst
gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 51.

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota.
Ontwerp procedure tot terugvordering van steun.

Verantwoording




Uit de audit debiteurenbeheer van 20 september 2016 bleek de noodzaak om een degelijke
procedure debiteurenbeheer te hebben.
Vanuit een aantal best practices werd een vertaling gemaakt naar onze situatie.
Deze procedure werd opgemaakt in overleg tussen de thuiszorgdienst en de financiële dienst.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt de procedure debiteurenbeheer voor de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
goed.

Dienstencheque-onderneming - Goedkeuren procedure debiteurenbeheer dienstenchequeonderneming.
Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 51.

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota.
Ontwerp procedure tot terugvordering van steun.

Verantwoording
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Uit de audit debiteurenbeheer van 20 september 2016 bleek de noodzaak om een degelijke
procedure debiteurenbeheer te hebben.
Vanuit een aantal best practices werd een vertaling gemaakt naar onze situatie.
Deze procedure werd opgemaakt in overleg tussen de thuiszorgdienst en de financiële dienst.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt de procedure debiteurenbeheer dienstenchequebedrijf goed.

Sociale Dienst - Goedkeuren procedure tot terugvordering van steun.
Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 51.

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota.
Ontwerp procedure tot terugvordering van steun.

Verantwoording






Uit de audit debiteurenbeheer van 20 september 2016 bleek de noodzaak om voor de sociale
dienst een degelijke procedure debiteurenbeheer te hebben.
Vanuit een aantal best practices werd een vertaling gemaakt naar onze situatie.
Deze procedure werd enerzijds gekozen om te vermijden dat de financiële dienst onnodig belast
wordt met terugvorderingen. Daarnaast dient de sociale dienst haar verantwoordelijkheid te
nemen door een gemotiveerd advies aan het BCSD voor te leggen indien gevraagd zou worden
om steun niet terug te vorderen.
Deze procedure werd opgemaakt in overleg tussen de sociale dienst en de financiële dienst.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt de procedure tot terugvordering van steun goed.
Lokaal Dienstencentrum - Goedkeuren jaarplanning 2018 lokaal dienstencentrum.
Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 51.
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Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota.
Jaarplanning 2018 lokaal dienstencentrum.

Verantwoording



Jaarlijks wordt een planning opgemaakt voor wat betreft de werking van het lokaal
dienstencentrum voor het volgend jaar.
Deze planning is gedurende het werkjaar aan wijzigingen onderhevig aangezien we willen
inspelen op opportuniteiten en actuele tendensen.

Tussenkomsten



De voorzitter merkt op dat de jaarplanning enkel over de Piramide gaat.
Er zal gevraagd worden aan de centrumleider om op de volgende raad ook de jaarplanning voor
de antennes in Oosteeklo en Boekhoute te agenderen.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt de jaarplanning 2018 van het lokaal dienstencentrum goed.

Lokaal Dienstencentrum - Principiële goedkeuring projecten Hoogstraat.
Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 51.

Verwijzingsdocumenten






Toelichtende nota.
Nota buddyproject - Marieke
Nota huiskamerproject - Charlotte
Offerte Claeys doucheruimte
Nota uitbouw polyvalent leslokaal - Drieke.

Verantwoording




De integratie van de voorbouw aan de Hoogstraat met het dienstencentrum is een mooie kans
om het aanbod aan diensten te diversifiëren, zo kunnen een aantal noden van de sociale dienst
meegenomen worden in de werking.
Voorzien van een doucheruimte.
Binnen het lokaal dienstencentrum (LDC) dienen we nog steeds een extra dienstverlenende
activiteit omtrent de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te organiseren.
Eén van de mogelijkheden, die sterk de voorkeur van de sociale dienst geniet, is het voorzien van
een doucheruimte in het LDC.
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Doe doelgroep zijn voornamelijk mensen die op straat leven of geen vaste woonst hebben. Maar
ook andere kwetsbare mensen zouden hier terecht kunnen.
Samen met de technische dienst werden de mogelijkheden bekeken en werd een offerte
aangevraagd.
Om het mindervalidentoilet om te bouwen tot een doucheruimte wordt een forfaitaire prijs van
€ 7.875 voorzien. Dit budget komt uit investeringsbudget LDC.
Aan de toiletten van de cafetaria is er nog steeds een mindervalidentoilet aanwezig.
Uitwerken buddywerking.
Het OCMW gaat op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de integratie van anderstalige
nieuwkomers in de gemeente. De buddy maakt, in samenwerking met de sociale dienst, deze
mensen wegwijs in de lokale samenleving. Zie vast bureau van oktober 2017.
Uitwerken Huiskamerproject.
Er wordt een fysieke ontmoetingsruimte gecreëerd voor de LOI bewoners en andere inwoners
van Assenede, met het doel om de integratie van de LOI bewoners en andere vreemdelingen te
bevorderen.
De ruimte biedt verschillende mogelijkheden zoals, algemene ontmoetingsplaats,
projectwerkingen, en dit in een knusse en huiselijke sfeer met een internationaal en
multicultureel karakter. Zo zal er o.a. een computer voorzien worden en een zitruimte.
Budget: € 2.500,00: Pc, verf, bank, zitkussens, kasten. Dit budget komt uit investeringsbudget
LDC.



Uitwerken polyvalent leslokaal.
Het voorstel is om de voormalige bureaus van Martine en Steven (rechts naast de deur aan de
Hoogstraat) te combineren tot één polyvalent leslokaal. Hierin kunnen we dan een aantal
creatieve cursussen organiseren. Tegelijk zouden we ervoor opteren om dit lokaal ook te kunnen
blijven gebruiken voor andere ontmoetingsmomenten of cursussen. Op die manier kunnen we
ook dit lokaal blijvend gebruiken voor een breed aanbod aan activiteiten. Zo zal dit het ook
mogelijk maken om bv. het Geheugenkoor te laten doorgaan in het dienstencentrum, zoals
gevraagd door gebruikers, vrijwilligers en medewerkers van Sint Jozef.

Tussenkomsten




De voorzitter merkt op dat er in de nota een typefout staat : ‘stomend’ water in plaats van
‘stromend’ water.
CD&V vraagt waarom er nog een leslokaal bij voorzien wordt. Uit de meerjarenplanning bleek dat
de computercursussen voor cliënteel niet echt aansloegen.
De voorzitter antwoordt dat er nood is in het dienstencentrum aan een ruimte om creatief bezig
te zijn. Het gaat om activiteiten die minder passen in de ontmoetingsruimte.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
De raad geeft een principiële goedkeuring omtrent de voorgestelde projecten in de Hoogstraat:
voorzien van een doucheruimte, uitwerking buddywerking, uitwerken huiskamerproject en
uitwerken polyvalent leslokaal.

Namens de OCMW-raad
Get. Frederik Willems
OCMW-secretaris

Get. Dominique Buysse
OCMW-voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Frederik Willems
OCMW-secretaris

Dominique Buysse
OCMW-voorzitter

