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OCMW-raadszitting van 14.03.2018
Aanwezig
Dominique Buysse
OCMW-voorzitter
Jan Delemarre, Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren, Aurelie Adang, Cathy Rammeloo,
Rudy Dumeez, David Windels
Raadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur

Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in Openbare zitting
Secretariaat - Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 14.02.2018.






CD&V merkt op dat bij de aanvullende dagorde met betrekking tot de werking van het sociaal
restaurant Oosteeklo verkeerd staat vermeld dat de voorzitter antwoordde dat de bingokas nog
niet is afgegeven aan de secretaris. Er is gezegd dat dit wel is gebeurd.
De voorzitter beaamt dit. Dit zal worden aangepast in het verslag.
CD&V heeft ook gevraagd wat er met de kas is gebeurd?
De algemene directeur antwoordt dat deze is overgedragen aan de financiële directeur.
De voorzitter vult aan dat er ondertussen al een nieuwe bingo is doorgegaan en dat er opnieuw
een kas aan de vrijwilligers ter beschikking zal worden gesteld.
De redactie van 14.02.2018 wordt goedgekeurd met:

Stemmen
Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen
Personeel - Kennisnemen aanstelling van rechtswege van het ambt van secretaris als algemeen
directeur.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017, in het bijzonder artikel 581 en artikel 609.

Wetten en Reglementen






Conceptnota van 13 mei 2016 over ‘de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en de gemeentebesturen : organieke uitwerking’.
Conceptnota van 27 mei 2016 over ‘hervorming van het bestuurlijk toezicht – toelichting
wijzigingsvoorstellen’.
Conceptnota van 15 juli 2016 over ‘de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) zoals
sinds 2014 van toepassing in de Vlaamse lokale besturen en voorstellen tot bijsturing vanaf de
planningsperiode 2019-2024’.
Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017
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Verantwoording


Het Decreet Lokaal Bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen
blijven bestaan.
 Het decreet beoogt:
o De verdere integratie van het OCMW in de gemeente
o De hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht
o Het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus
o Het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en hun filialen
o Alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk
samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te
brengen
o Organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en
digivriendelijker te maken
o Meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht
te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.
 Het Decreet Lokaal Bestuur is gepubliceerd op 15.02.2018. Tien dagen na die bekendmaking
treden de overgangsbepalingen met betrekking tot de functie van Algemeen Directeur en
Financieel Directeur in werking.
 Artikel 581 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat indien het ambt van gemeentesecretaris en
het ambt van secretaris van het OCMW door dezelfde persoon wordt uitgeoefend, wordt die
persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen directeur
bij de gemeente.
BESLUIT
Artikel 1
Op 25.02.2018 wordt de secretaris van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de
gemeente. In dit ambt bedient hij zowel de gemeente als het OCMW.
Art. 2
De algemeen directeur behoudt zijn dienstverband (mandaatfunctie) en oefent de taken en
bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 58 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel
52 van het decreet van 19 december 2008 of overeenkomstig andere wettelijke of decretale
bepalingen aan de gemeentesecretaris en aan de secretaris van het OCMW zijn toevertrouwd.
Art. 3.
De terbeschikkingstelling aan het OCMW neemt automatisch een einde op het moment van
aanstelling van rechtswege als algemeen directeur.

Personeel - Kennisnemen aanstelling van rechtswege van het ambt van financieel beheerder als
financieel directeur.
Bevoegdheid


Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017, in het bijzonder artikel 581 en artikel 609.
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Wetten en Reglementen






Conceptnota van 13 mei 2016 over ‘de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en de gemeentebesturen : organieke uitwerking’.
Conceptnota van 27 mei 2016 over ‘hervorming van het bestuurlijk toezicht – toelichting
wijzigingsvoorstellen’.
Conceptnota van 15 juli 2016 over ‘de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) zoals
sinds 2014 van toepassing in de Vlaamse lokale besturen en voorstellen tot bijsturing vanaf de
planningsperiode 2019-2024’.
Decreet Lokaal Bestuur dd. 21.12.2017

Verantwoording


Het Decreet Lokaal Bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen
blijven bestaan.
 Het decreet beoogt:
o De verdere integratie van het OCMW in de gemeente
o De hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht
o Het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus
o Het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en hun filialen
o Alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk
samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te
brengen
o Organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en
digivriendelijker te maken en
o Meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht
te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.
 Het Decreet Lokaal Bestuur is gepubliceerd op 15.02.2018. Tien dagen na de bekendmaking
treden de overgangsbepalingen met betrekking tot de functie van Algemeen Directeur en
Financieel Directeur in werking.
 Artikel 581 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat indien het ambt van financieel beheerder
van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het OCMW door dezelfde persoon
wordt uitgeoefend, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege
aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.
BESLUIT
Artikel 1
Op 25.02.2018 wordt de financieel beheerder van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij
de gemeente. In dit ambt bedient zij zowel de gemeente als het OCMW.
Art. 2
De financieel directeur behoudt haar dienstverband en oefent de taken en bevoegdheden uit die
overeenkomstig artikel 58 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 52 van het decreet
van 19 december 2008 of overeenkomstig andere wettelijke of decretale bepalingen aan de
financieel beheerder van de gemeente en aan de financieel beheerder van het OCMW zijn
toevertrouwd.
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Art. 3.
De terbeschikkingstelling aan het OCMW neemt automatisch een einde op het moment van
aanstelling van rechtswege als financieel directeur.
Sociale Dienst - kennisname uniek jaarverslag sociale dienst.
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



Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota
Uniek Verslag 2017

Verantwoording


Met de toepassing Uniek Verslag kan een OCMW online verslag uitbrengen over de toelagen die
zij in het afgelopen jaar heeft verstrekt. Het verslag is bestemd voor de POD Maatschappelijke
Integratie.
We rapporteren over de volgende soorten toelagen:
 Huurwaarborgen
 Personeelskosten
 Sociale fondsen gas en elektriciteit
 Participatie en sociale activering
 Geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie

Volgens de geldende reglementering dient het OCMW jaarlijks de subsidies te rechtvaardigen.
BESLUIT
Artikel 1
De raad neemt kennis van het uniek jaarverslag van de sociale dienst betreffende het werkingsjaar
2017.
Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg - Kennisname inspectieverslag dienst voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg.
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.
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Wetten en Reglementen










Woonzorgdecreet van 13 maart 2009
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen
van gebruikers en mantelzorgers
Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en
welzijnsvoorzieningen
Ministerieel besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor
gezinszorg
Decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli
2008 betreffende de zorg- en bijstandverlening in de thuiszorg
Ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker
van gezinszorg
Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele urencontingenten voor de openbare en
voor de private DGAT

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota
Inspectieverslag

Verantwoording









Op 14 november 2017 kregen we van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
inspectie rond het thema continuïteit en flexibiliteit. Er werden een aantal dossiers
gecontroleerd en een reeks opmerkingen werden geformuleerd.
Het grootste deel van de opmerkingen betreft de oude dossiers, gebrek aan huisbezoeken en het
kwaliteitshandboek.
Sinds de komst van mevr. Sofie Van Ryckeghem op de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
werd sterk ingezet op het organiseren van huisbezoeken, en daarbij het in orde brengen van
dossiers. Om efficiënter te kunnen werken, werden een aantal documenten waaronder het
intake-formulier, taakafspraken, behoeften gebruiken e.d. grondig herwerkt. Ondanks de
controle van voornamelijk oude dossiers tijdens de inspectie, werden deze nieuwe documenten
aan de inspectrice voorgelegd. Wij kregen van haar de bevestiging dat de nieuwe documenten,
indien ingevuld, de juiste gegevens zullen bevatten en dus zeker voldoen aan de eisen opgelegd
in de wetgeving.
Er werd ook ingezet op het organiseren van huisbezoeken. Mevr. Sofie Van Ryckeghem en mevr.
Ann Buysse maakten daarvoor een planning op, zodat jaarlijks iedereen zal worden bezocht.
In het kwaliteitshandboek zijn een aantal procedures achterhaald. Deze moeten worden
bijgewerkt naar de nieuwe manier van werken en ook de nieuwe formulieren moeten daar
worden in opgenomen.
Een laatste belangrijke opmerking gaat over het aanbieden van hulp op het afgesproken
moment, en het verzekeren dat, bij schaarste aan uren, de persoon die het meest hulp nodig
heeft, die ook krijgt.
Er moet worden op toegezien dat de flexibiliteit van het plannen van hulp niet in het gedrang
komt door het krampachtig vasthouden aan vastgelegde hulpmomenten gekozen door de

27

hulpvrager. Afwijkingen van het gevraagde moment, worden dan best zo goed mogelijk
gedocumenteerd.
Om er voor te zorgen dat bij schaarste van uren (verlof, ziekte) de persoon die het meeste hulp
nodig heeft, die ook krijgt, zijn er verschillende methodes zoals het aanduiden van de namen op
de planningsdocumenten van personen die zeker hulp nodig hebben. Dit gebeurt zowel door de
maatschappelijk werker, als door de verzorgenden zelf. Dit systeem dient te worden ingebed in
onze werking. Ook de verzorgenden dragen hier zelf verantwoordelijkheid in. Ook zij hebben een
afdoende inzicht in de thuissituatie van de cliënt en kunnen in de meeste gevallen goed
inschatten wie bij voorrang moet worden ingepland. Bij afwezigheid van de maatschappelijk
werker, wordt vooral geluisterd naar de verzorgenden.
BESLUIT
Artikel 1
De raad neemt kennis van het inspectieverslag van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van
14 november 2017.

Lokaal Opvanginitiatief - Goedkeuren aanpassing reglement LOI.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen.

Verwijzingsdocumenten



Toelichtende nota.
Aangepast huishoudelijk reglement LOI OCMW Assenede.

Verantwoording



Het voorbije jaar hebben we binnen het LOI gemerkt dat de financiële verrichtingen dienden
geëvalueerd te worden.
Om hieraan tegemoet te komen, werden er binnen het team LOI een aantal doelen
vooropgesteld:
1. Voor bewoners LOI is het duidelijk waar ze recht op hebben (gelijke behandeling)
2. Voor medewerkers LOI is het duidelijk wat we voorzien en wat niet (gelijke manier
van werken)
3. Duidelijke verantwoording naar het bestuur wat betreft financiële uitgaven
4. Beheer financiële middelen LOI zoals een goede huisvader

Tussenkomsten
CD&V vraagt of deze aanpassingen worden opgelegd door Fedasil? De voorzitter antwoordt dat er
richtlijnen zijn van Fedasil maar dat er binnen die normering ruimte is voor eigen interpretatie.
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CD&V vraagt of deze aanpassingen te maken hebben met het inhouden van de reservemiddelen LOI.
De voorzitter zal op het einde van de zitting in de varia hierover meer uitleg verschaffen.
Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt het aangepast reglement LOI van OCMW Assenede goed.
Budgetbeheer - Goedkeuring jaarverslag dienst budgetbeheer.
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





Het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen
voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, art. 9 § 1, 5°
en § 2.
Het ministerieel besluit van 18 december 2013 betreffende de vaststelling van het model van
jaarverslag dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten gebruiken.
Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7bis, 7ter en 11septies van het
besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli
1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor
schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap.

Verwijzingsdocumenten


De basisregistratie opgemaakt door de maatschappelijk werkers.

Verantwoording





Jaarlijks vraagt het departement Welzijn in het kader van onze erkenning, aan de dienst
schuldhulpverlening om door de raad een jaarverslag goed te laten keuren.
Dit jaar worden enkel sterk gereduceerde gegevens opgevraagd aan de erkende instellingen voor
schuldbemiddeling.
De basisregistratie zal vanaf nu worden ingediend bij het ‘Steunpunt Mens en Samenleving’, net
als de uitgebreide registratie later op het jaar (daarna 5-jaarlijks).
De afdeling Welzijn en Samenleving, afdeling administratie zal enkel nog volgende gegevens
verzamelen:
 Identiteit van de medewerkers
 Kwalificaties van medewerkers en/of samenwerkingsovereenkomst
 Tewerkstellingsvolume.
Deze gegevens zullen via een app kunnen worden ingediend voor 31 maart 2018.
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In bijlage is de basisregistratie terug te vinden.

BESLUIT
Artikel 1
De Raad keurt de basisregistratie 2017 van de dienst schuldhulpverlening goed.

Varia.




CD&V kreeg een mail in verband met de problematiek van iemand die geen soep kreeg in de
serviceflats De Aster. Is daar al een oplossing voor?
De voorzitter antwoordt dat er thermossen zullen gekocht worden waardoor mensen die ziek zijn
soep kunnen krijgen, maar alleen in de Aster en alleen als mensen effectief ziek zijn.
CD&V las in de krant dat de reservemiddelen LOI kunnen teruggevorderd worden door Fedasil.
De voorzitter antwoordt dat we enkele weken geleden inderdaad een brief van Fedasil ontvingen
waarin de OCMW’s worden opgeroepen voor intekening vrij gebruik van de gecumuleerde LOIreserves. Hierbij kan 25% vrij opgenomen worden en moet 75% teruggestort worden naar
Fedasil. Dit is een éénmalig aanbod want vanaf 2019 mag slechts 10% vrij opgenomen worden en
moet 90% worden teruggestort. Er blijft wel een mogelijkheid om hierop een uitzondering te
vragen voor grote investeringen zoals installatie-, renovatie of aankoopkosten voor een LOIwoning. Het OCMW van Assenede heeft reeds een woning aangekocht in 2017. Het dossier om
goedkeuring te krijgen om deze aankoop met reservemiddelen te financieren is door Fedasil on
hold gezet. Uit een eerste telefonisch contact verwees men naar de recente richtlijnen en zouden
we dus maar 25% van de reservemiddelen kunnen gebruiken. Dit valt echter te betwisten en er
werd advies gevraagd bij VVSG en Advocatenkantoor GD&A die bevestigen dat er juridische
gronden zijn om dit aan te vechten. Advocatenkantoor GD&A doet een voorstel voor een
schrijven aan Fedasil om in een eerste fase te proberen via overleg ons gelijk te halen. Indien dit
niet lukt dan kan er ook nog een gerechtelijke procedure worden overwogen. Dit werd
besproken op het vast bureau en er zal eerstdaags een aangetekend schrijven naar Fedasil
gestuurd worden.

Namens de OCMW-raad

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Dominique Buysse
OCMW-voorzitter

