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OCMW-raadszitting van 14.02.2018
Aanwezig
Dominique Buysse
OCMW-voorzitter
Jan Delemarre, Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren, Aurelie Adang, Cathy Rammeloo,
Rudy Dumeez, David Windels
Raadsleden
Annelies De Mey
OCMW-secretaris wnd.
Verontschuldigd
Frederik Willems
OCMW-secretaris

Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in Openbare zitting
Secretariaat - Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 10.01.2018.
De redactie wordt als volgt goedgekeurd:
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

Secretariaat - Goedkeuren overeenkomst met vzw Velt in het kader van Samentuinieren.
Bevoegdheid


Het decreet van 19.12.2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
artikelen 51 en 52.

Verwijzingsdocumenten






Ontwerpovereenkomst in het kader van Samentuinieren.
Verslag Samentuin ’t Schakelvelt.
Mail dd. 02.02.2018 van Jan Vannoppen, directeur Velt.
Statuten vzw Velt.
Huishoudelijk reglement vzw Velt.

Verantwoording



Samentuinieren is een project in Oosteeklo waar grond van de kerkfabriek ter beschikking wordt
gesteld voor ecologisch samentuinieren.
Dit project is een samenwerkingsverband met Welzijnsschakels Assenede en Velt.
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Velt is een vzw en staat voor Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. De leden van Velt
zetten zich actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame
ontwikkeling en door samen te werken in publieke activiteiten. Velt komt op voor biodiversiteit.
Velt Meetjesland is een afdeling van Velt. ’t Schakelvelt is een lokale werkgroep, binnen Velt
Meetjesland, in Oosteeklo.
Dit project is een samenwerkingsverband met Welzijnsschakels Assenede en Velt. Het doel is om
inclusief te werken en vrijetijdsparticipatie van kansarmen via Welzijnsschakels te bevorderen.
Het is een vorm van maatschappelijke activering.
Toeleiding naar het tuinieren gebeurt o.a. via De Welzijnsschakel.
Dit project, dat al een aantal jaren bestaat, kreeg bij de opstart een eenmalige subsidie van Cera.
Hiermee werden een tuinhuis en tuinmateriaal aangekocht.
In zitting van 14.03.2017 beslist het college van burgemeester en schepenen om een toelage te
voorzien van € 663,00 aan Welzijnsschakels Assenede voor het Samentuinieren Oosteeklo.
Sinds 2018 voorziet het OCMW in een subsidie van € 663,00 voor dit project.
In ruil voor deze toelage worden inspanningen verwacht van ’t Schakelvelt om extra aandacht te
besteden aan het betrekken van kansengroepen.
’t Schakelvelt engageert zich om samen te werken met de sociale dienst en de lokale
dienstencentra, meer specifiek De Aster, in het kader van het project Samentuineren. Jaarlijks
organiseert ’t Schakelvelt:
minstens één overleg met de sociale dienst en de secretaris of diens afgevaardigde,
- een opentuindag waarbij de bewoners van de Aster en ’t Groentjen actief betrokken worden
Velt rapporteert jaarlijks over de aanwending van de toelage. Deze rapportage is een weergave
van het materiaal dat is aangekocht, het aantal activiteiten dat is gehouden, hoeveel tuiniers er
zijn, het aantal percelen, …
Dit engagement wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen het OCMW en Velt vzw.

Tussenkomsten








De voorzitter geeft een korte toelichting. Het project is ooit opgestart binnen de gemeente, in
samenwerking met de dienst Vrije Tijd. Dit project heeft o.a. als opdracht om kansarmen te
betrekken bij het samen tuinieren. Aangezien het beoogde publiek een doelgroep is van het
OCMW is het beter dat dit kadert binnen de werking van het OCMW.
De toelage voor dit project is opgenomen in het budget van 2018. We willen wel een formele
overeenkomst met daarin de afspraken waaraan Velt moet voldoen om de toelage te bekomen.
Voor de CD&V is het niet duidelijk wat er juist is overeengekomen, wie de doelgroep is. Ook het
bedrag is niet bepaald in de overeenkomst.
De voorzitter antwoordt dat de toelage inderdaad niet vermeld staat in de overeenkomst. Dit is
een bewuste keuze. Dit jaar gaat dit om € 663,00, volgend jaar kan dat een ander bedrag zijn. Als
er een vast bedrag in de overeenkomst staat is het moeilijker om daar achteraf van af te wijken.
Wat betreft de doelgroep en wat er overeengekomen wordt staat dit wel duidelijk in de
overeenkomst vermeld onder het luik 1. ‘Voorwerp’ en ‘3 Verplichtingen van Samentuin ’t
Schakelvelt’.
CD&V benadrukt dat zij dergelijke projecten wel goed vinden.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
De overeenkomst in het kader van Samentuinieren tussen OCMW Assenede en vzw Velt, zoals in
bijlage toegevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschriften hiervan worden bezorgd aan Antoinette Bauwens, voorzitter van Velt Meetjesland en Jan
Vannoppen, directeur van vzw Velt.

Secretariaat - Goedkeuren van de statutenwijziging van Welzijnsband Meetjesland.
Wetten en Reglementen


Het OCMW-decreet dd. 19.12.2008, art. 224.

Verwijzingsdocumenten





E-mail van de Welzijnsband Meetjesland dd. 08.12.2017 met begeleidende brief.
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van Welzijnsband Meetjesland
dd. 22.11.2017 - Punt 3: Statutenwijziging.
Het overzicht van de artikels van de statuten van Welzijnsband Meetjesland die worden
gewijzigd.
Besluit OCMW-raad dd. 24.05.2004 met betrekking tot de oprichting van de vereniging
Welzijnsband Meetjesland en waarbij de statuten werden goedgekeurd.

Verantwoording




Welzijnsband Meetjesland is een OCMW-vereniging die valt onder vereniging titel VIII hoofdstuk
3 van het OCMW-decreet. Het OCMW van onze gemeente is lid van deze vereniging. De statuten
van Welzijnsband Meetjesland zijn dringend aan een wijziging toe. De originele statuten van
Welzijnsband Meetjesland dateren van bij de oprichting in 2004 en zijn sindsdien nog niet
gewijzigd. Inmiddels is er het OCMW-decreet en de BBC gekomen, wordt weldra het decreet
lokaal bestuur verwacht, zijn de regels er gekomen inzake de kostendelende vereniging en BTW,
treedt OCMW Wachtebeke toe tot de samenwerking, is de huiswerkbegeleiding De Katrol
opgestart, zal de werking van de cel tewerkstelling inzake activering overgenomen worden van
OCMW Eeklo en zal Wijk-werk-organisatie vanaf 2018 voor 12 gemeenten van het Meetjesland
opgestart worden. De opstart van Wijk-werk vergt sowieso aangepaste statuten. De door de
raad van bestuur goedgekeurde bijgestuurde visie op de werking van de vereniging in het kader
van voornoemde veranderingen is in de nieuwe statuten verwerkt.
Welzijnsband Meetjesland bezorgt ons de statutenwijziging met de bijhorende besluiten, met
verzoek dit ter goedkeuring te willen agenderen op de OCMW-raad.

Tussenkomsten




De voorzitter geeft een korte toelichting. De statuten van de Welzijnsband dateren van 2004. Ze
spreken nog over de OCMW-wet, waar dit nu het OCMW-decreet is.
Ondertussen zijn er ook meerdere gemeenten toegetreden tot de vereniging en is de werking
van de Welzijnsband enorm uitgebreid.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de statuten aan een update toe waren.
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Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De OCMW-raad keurt de in de algemene vergadering van Welzijnsband Meetjesland in zitting van
22.11.2017 besliste statutenwijziging goed.
Art. 2.
Afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan
- de heer provinciegouverneur, de Welzijnsband Meetjesland
- De Welzijnsband Meetjesland
- Gemeentebestuur Assenede
Secretariaat - Kennisnemen van de uitsluiting van de OCMW uit de algemene vergadering van de vzw
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV).
Bevoegdheid.


Het decreet van 19.12.2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
artikelen 51 en 52.

Verwijzingsdocumenten



Brief van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Oost-Vlaanderen dd. 19.01.2018
betreffende de statutenwijziging.
OCMW-raadsbesluit dd. 08.02.2017 betreffende de aanstelling van de heer Jan Delemarre als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband (ERSV).

Verantwoording







In vergadering van 18.12.2017 heeft de algemene vergadering van de vzw ERSV haar goedkeuring
verleend aan een statutenwijziging.
Tot voor deze wijziging was er zowel een afvaardiging van de Oost-Vlaamse gemeentebesturen
als OCMW-raden. Door het ruim aantal vertegenwoordigers kon een goede werking niet
gegarandeerd worden.
Om deze reden heeft de algemene vergadering beslist een statutenwijziging door te voeren en
de OCMW’s uit te sluiten uit de vereniging.
Voor OCMW Assenede was de heer Jan Delemarre aangesteld als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van het ERSV.
De heer Jan Delemarre werd door het secretariaat van het OCMW reeds in kennis gesteld van
deze beslissing.

BESLUIT
Artikel 1
De raad neemt kennis van de beslissing van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) tot
uitsluiting van de OCMW’s in de algemene vergadering van de vzw ERSV.
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Communicatie - Kennisname klachtenbehandeling 2017.
Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikelen 51 en 52.

Wetten en Reglementen



Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikelen 203 en 204 § 1.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2014 betreffende de
aanstelling van een klachtencoördinator.

Verwijzingsdocumenten




Klachtenreglement
Toelichtende nota evaluatie klachten 2017
Klachtenrapport 2017

Verantwoording




Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt
over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie. Klachten kunnen
betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid van het OCMW of op het
niet correct handelen van de voorzitter van het OCMW of een OCMW-raadslid. Jaarlijks wordt er
een klachtenrapport overgemaakt aan de OCMW-raad.
Een goed klachtenmanagement behoort tot de essentiële taken van het bestuur van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in zijn relatie tot de burger. Het draagt tevens bij
aan de verbetering van de lokale werking.

Tussenkomsten



CD&V vraagt of de voorzitter al een nieuw e-mailadres heeft.
De voorzitter antwoordt dat zij deontologisch geen fout heeft begaan.

BESLUIT
Artikel 1
De raad neemt kennis dat er in 2017 1 klacht werd geregistreerd en verwerkt.

Woningen - Goedkeuring indexering dagprijzen De Aster en De Moestuin.
Bevoegdheid


Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de
raad voor maatschappelijk welzijn.

Wetten en Reglementen



Woonzorgdecreet van 13 maart 2009.
Nota Vlaamse Regering van 17 juli 2015.
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Omzendbrief Vlaamse Regering van 16 december 2015.

Verwijzingsdocumenten


Toelichtende nota diensthoofd welzijn.

Verantwoording










Eén maal per jaar kan een ouderenvoorziening de prijzen van de verschillende kamer- of
opvangtypes indexeren.
Hier is geen goedkeuring van Zorg en Gezondheid voor nodig.
De voorziening moet de indexering wel eerst meedelen aan Zorg en Gezondheid via het e-loket.
De nieuw geïndexeerde prijzen moeten minstens 30 dagen vóór hun toepassing aan het
agentschap en de bewoners worden meegedeeld.
De huidige prijs voor De Aster bedraagt momenteel € 18,63 per dag.
Wanneer we dit indexeren zou dit een bedrag van € 19,02 per dag worden.
De huidige prijs voor De Moestuin bedraagt momenteel € 16,13 per dag.
Wanneer we dit indexeren zou dit een bedrag van € 16,46 per dag worden.
We stellen voor om de geïndexeerde prijzen vanaf 01/04/2018 toe te passen en de bewoners zo
vlug mogelijk in kennis te brengen.

Tussenkomsten


CD&V stelt voorstander te zijn van een indexering maar vindt het jammer dat het dossier niet
volledig is. Normaal dient er een historiek van indexering bij het dossier te zitten.
De voorzitter antwoordt dat dit niet noodzakelijk is voor het dossier dat hier ter stemming ligt.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt de indexering van de dagprijzen van De Aster en De Moestuin goed.
Art. 2
De bewoners worden zo vlug mogelijk van de indexering op de hoogte gebracht.
Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg - Goedkeuren reglement karweidienst.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota.
Voorstel huishoudelijk reglement klusjesdienst
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Verantwoording




In 2017 werden er weinig werken binnen de klusjesdienst uitgevoerd. Na grondige evaluatie van
de dienst komen we tot volgende pijnpunten:
o

Geen omschrijving van een doelpubliek: is het de taak van het OCMW om aan iedereen in de
gemeente die een aanvraag doet aan karweihulp te voorzien?

o

Geen duidelijke omschrijving van de taakinhoud van de klusjesdienst: sommige taken
vormen een grote belasting voor de dienst en vaak is er onduidelijkheid over wat wel en niet
kan gevraagd worden.

o

Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure: momenteel dient bij aanvraag een
maatschappelijk werker op huisbezoek te gaan, daarna wordt het dossier voorgelegd aan het
BCSD waarop de opdracht doorgegeven wordt aan de technische dienst die de klus dient in
te plannen en uit te voeren.

Er werd samen met de technische dienst een voorstel tot reglement uitgewerkt.

Tussenkomsten


De voorzitter stelt dat er momenteel een reglement karweidienst is maar dat er niet veel gebruik
gemaakt wordt van de karweidienst. Er is ook het gevoel dat het reglement niet echt duidelijk is:
Wie is het doelpubliek? Wat kan wel en niet aangevraagd worden en hoe moeten de aanvragen
gebeuren?
Met het reglement dat nu ter stemming voorligt is het de bedoeling dat de maatschappelijk
werker zelf kan beoordelen wie aanspraak kan maken op de karweidienst. Dit wordt naderhand
ter kennis gebracht aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.
SamenPlus stelt zich de vraag wanneer men spreekt van ‘cliënt zijn’ bij het OCMW en of dit
reglement nu een verruiming of eerder een beperking is van het doelpubliek.
De voorzitter antwoordt dat de omschrijving van het doelpubliek vervat zit in hoofdstuk 2. De
maatschappelijk werker is verantwoordelijk om te onderzoeken of iemand al dan niet cliënt is.
Dit gebeurt op basis van een sociaal onderzoek

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt het voorstel reglement klusjesdienst binnen de aanvullende thuiszorg goed.
Sociale Dienst - Goedkeuren forfaitaire kostprijs privé-tewerkstelling art.60§7.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Wet betreffende recht op maatschappelijk integratie van 26.05.2002
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Decreet Tijdelijke Werkervaring van 17.01.2017
Besluit van de Vlaamse Regering Tijdelijk Werkervaring van 23.12.2016

Verwijzingsdocumenten




Toelichtende nota
Nota team trajectbegeleiding Welzijnsband Meetjesland
Simulatie kostprijs art.60§7

Verantwoording






In het traject tijdelijke werkervaring (waaronder tewerkstelling art.60§7) is het streefdoel om de
kansen op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.
Tewerkstelling art.60§7 biedt de mogelijkheid om de medewerker ter beschikking te stellen bij
een privéwerkgever.
Vanuit het team arbeidstrajectbegeleiding van Welzijnsband Meetjesland komt het voorstel om
aan de privéwerkgever een forfaitair bedrag aan te rekenen van 750 euro voor een voltijdse
tewerkstelling.
Op deze manier zorgen we voor een éénduidige manier van werken in het Meetjesland en voor
een duidelijke facturatie naar de privéwerkgever toe.
Momenteel hebben we zelf geen art.60§7 tewerkgesteld in privé ondernemingen.
Mocht dit in de toekomst wel zo zijn, dan volgen we het voorstel van het team
arbeidstrajectbegeleiding.

Tussenkomsten




De voorzitter ligt toe dat art. 60 § 7 tewerkstellingen voornamelijk bij openbare besturen
gebeuren en zelden in de privésector. Dit kan echter wel en met de nieuwe wetgeving zal dit
meer gebeuren. Binnen de Welzijnsband wil men een algemene regeling voor de aangesloten
OCMW’s hanteren, zijnde het aanrekenen van eenzelfde forfaitair bedrag aan de
privéwerkgever.
CD&V vraagt of dit bedrag in de lijn ligt van de rest van het land. De voorzitter bevestigt dit.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Aan een privé onderneming i.k.v. tijdelijke werkervaring, art.60§7, wordt een maandelijks forfaitair
bedrag van 750 euro gefactureerd voor het ter beschikking stellen van een medewerker voor een
voltijdse tewerkstelling die start vanaf 01/01/2017, bij een deeltijdse tewerkstelling wordt dit bedrag
verrekend pro rato de tewerkstellingsbreuk.
Art. 2
Indien het OCMW geen loonkosten meer heeft tijdens het traject tijdelijke werkervaring dan wordt
de aanrekening stopgezet vanaf deze datum.
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Art. 3
Er wordt een opleiding- en omkaderingspremie van 250 euro per maand uitbetaald gedurende
maximaal 12 maanden tewerkstellingen aan de privéwerkgever. Deze toelage wordt door het OCMW
teruggevorderd bij POD MI.
Art. 4
Naast een arbeidsovereenkomst wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen OCMW
en privéwerkgever.
Art. 5
Er wordt geen loonkost doorgerekend aan de privéwerkgever voor een terbeschikkingstelling (na
mutatie) op het einde van de tewerkstelling art.60§7 indien deze is beperkt tot 1 maand. In dat geval
wordt een addendum opgemaakt bij de arbeidsovereenkomst, samen met een
samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en privewerkgever.

Aanvullende dagorde CD&V-fractie - Interpellatie: terugbetaling aansluiting Telenet na verhuis
Moestuinstraat.


Waarom moeten inwoners na renovatie van hun woning en bij terugkeer naar deze woning de
aansluitingskost van Telenet opnieuw betalen?



CD&V werd benaderd door een bewoner uit de Moestuinstraat die misnoegd is over het feit dat
zij opnieuw aansluitingskosten moet betalen voor Telenet. CD&V stelt de vraag waarom
inwoners na renovatie van hun woning en bij terugkeer naar deze woning de aansluitingskost van
Telenet opnieuw betalen. Immers, de renovatie van de woningen en de verhuis gebeurden op
vraag van het OCMW. De bewoners zelf hebben niet gevraagd om te verhuizen. CD&V vindt dat
dit niet ten koste mag gaan van de bewoners.
De voorzitter antwoordt dat de bewoners nu in betere woningen gehuisvest worden, met meer
comfort. Er is bovendien nooit beslist geweest dat het OCMW de eventuele daaruit
voortvloeiende kosten voor de bewoners - zoals telenet, adreswijzigingen post,… - zou ten laste
nemen.
CD&V antwoordt dat dit inderdaad niet voorzien is maar vindt het onterecht dat de bewoner
opnieuw aansluiting moet betalen omdat zij op vraag van ons verhuisd is.
De voorzitter antwoordt dat dergelijke vraag nog niet aan het vast bureau werd voorgelegd.
Vragen tot ten laste name van verhuiskosten e.d. moeten voorgelegd worden aan het vast
bureau en worden daar onderzocht.
CD&V bevestigt dit.

Aanvullende dagorde CD&V-fractie - Interpellatie: cadeau voor kansarme gezinnen.






In een krantenartikel van Het Laatste Nieuws (18.01.2018) blijkt dat de socialistische
vrouwenafdeling van Assenede “cadeaus” uitdeelt aan kinderen uit kansarme gezinnen, en extra
attenties voor gezinnen “ die in Assenede door het OCMW gesteund worden”.
Kan iedereen deze lijst zomaar verkrijgen?
Hoe gebeurt deze bedeling?
CD&V stelt de vraag of het OCMW gecontacteerd wordt, in dit geval door de socialistische
vrouwenafdeling van Assenede, om een lijst van kansarme gezinnen door te geven. Uit het
krantenartikel van Het Laatste Nieuws (18.01.2018) blijkt dat de cadeaus persoonlijk overhandigd
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worden door de socialistische vrouwenafdeling.
De voorzitter antwoordt dat als we steun kunnen krijgen van andere organisaties, dat ten goede
komt van ons mensen. Het OCMW ontvangt al jaren kerstpakketten en deelt deze uit aan
kansarme gezinnen. Op vraag van de socialistische vrouwenafdeling geeft de sociale dienst door
voor hoeveel kinderen zij graag een pakket krijgen. Er worden geen namen vermeld. Enkel
leeftijd en geslacht. De pakketten worden door de maatschappelijk werkers bedeeld. De
socialistische vrouwenafdeling weet dus niet om welke gezinnen het gaat en ook aan de
gezinnen wordt niet gezegd dat deze pakketten geschonken worden door de socialistische
vrouwenafdeling. We hebben vanuit het OCMW correct gehandeld en de wet op de privacy
gerespecteerd.
Als blijkt dat organisaties verkeerde signalen sturen in de pers, en we daar al weet van zouden
hebben, dan moeten we de krant contacteren.
CD&V is blij te horen dat het OCMW deontologisch correct gehandeld heeft. Verder kunnen we
daar niets aan doen.

Namens de OCMW-raad

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Dominique Buysse
OCMW-voorzitter

