OCMW-raadszitting van 31.01.2019
Aanwezig
Philippe De Coninck
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Dominique Buysse, Remi Van de Veire,
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Lieven Rummens,
Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme,
Axl Van Boven
Raadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur
Verontschuldigd
Nic Van Zele
Raadslid

Agenda
Openbare zitting
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

SECRETARIAAT
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 05.12.2018.
SECRETARIAAT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
kredietcommissie van Veneco² als lokale entiteit voor het fonds ter reductie van de globale
energiekost.
SECRETARIAAT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van VVSG-afdeling OCMW.
SECRETARIAAT
Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering
van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
SECRETARIAAT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor de intergemeentelijke commissie
sociale huisvesting Woonwijzer Meetjesland.
SECRETARIAAT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van het centrum voor basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland.
SECRETARIAAT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van Ethias.
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

SECRETARIAAT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie voor
minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
SECRETARIAAT
Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van Kringwinkel vzw.
SECRETARIAAT
Vaststellen van het begrip 'dagelijks bestuur'.
SECRETARIAAT
Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn.
FINANCIËN
Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de Provinciegouverneur.
SOCIALE DIENST
Goedkeuren van de werkwijze voor het aankopen van PC's Oxfam.
SOCIALE DIENST
Goedkeuren van het jaarverslag basisregistratie instellingen voor schuldbemiddeling.
WONINGEN
Goedkeuren van de indexering van de dagprijs De Aster.

Geheime zitting
16. SECRETARIAAT
Kennisnemen van het ontslag van Koen Buysse en goedkeuren van de geloofsbrieven en
eedaflegging van Trees Van Eykeren in het bijzonder comité voor de sociale dienst.
17. SOCIALE DIENST
Oninvorderbaar verklaren van vorderingen Sociale Dienst.

Aanvullende dagorde fractie Anders
18. Interpellatie: sociale kruidenier ’t Wijkske.
19. Interpellatie: vrijwilligerswerking binnen OCMW.

Openbare zitting
De voorzitter meldt dat agendapunt 16. ‘Kennisnemen van het ontslag van Koen Buysse en
goedkeuren van de geloofsbrieven en eedaflegging van Trees Van Eykeren in het bijzonder comité
voor de sociale dienst’ verkeerd staat geagendeerd in de geheime zitting. Dit punt wordt verplaatst
naar de openbare zitting.
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 05.12.2018.
De redactie van de notulen van 05.12.2018 wordt goedgekeurd met:
Stemmen
Stemresultaat

21 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren,
Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Lieven Rummens, Evert Geldhof,
Trees Van Eykeren, Koen Van Ootegem, Remi Van de Veire,
Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme,
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Axl Van Boven, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
1 onthouding (Guido Van de Veire)
2. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
kredietcommissie van Veneco als lokale entiteit voor het fonds ter reductie van de globale
energiekost.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten







Toelichtende nota.
Overeenkomst Veneco 20 december 2010.
Raadsbesluit van 11 maart 2013 betreffende de laatste aanduiding van vertegenwoordigers.
Mail Veneco betreffende aanpassingen aan de overeenkomst met het Vlaams
Energieagentschap.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e ocmwvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording








Het OCMW en de gemeente van Assenede sloten op 20 december 2010 een overeenkomst met
Veneco waarbij Veneco werd aangesteld als lokale entiteit vanuit de opdracht van het Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). De lokale entiteit heeft als doel tussenbeide te
komen in de financiering van structurele energiebesparende maatregelen in privéwoningen die
dienen als hoofdverblijfplaats en gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.
De lokale entiteit biedt aan particulieren de mogelijkheid een lening af te sluiten met een looptijd
van maximum 5 jaar, voor een maximumbedrag van 10.000 euro aan een in de
samenwerkingsovereenkomst tussen Veneco en het FRGE vastgelegde rentevoet.
De kredietovereenkomst die wordt afgesloten met de kredietnemer uit de doelgroep (KB van 2
juli 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE)
bepaalt dat de kredietnemer budgetbegeleiding of –beheer aanvaardt vanwege het OCMW of
vanwege een andere dienst schuldbemiddeling, indien zich een probleem van terugbetaling stelt.
Het OCMW werkt als volgt mee aan het project:
o Contactpersoon aanduiden om het project operationeel mee op te volgen
o De mogelijkheden van een lening via het FRGE intern bekendmaken
o De particulier informeren
o De particulier van de doelgroep bijstaan bij de aanvraag
o De lokale entiteit adviseren over de aangevraagde kredietafname in geval van een
kredietaanvraag door een particulier uit de doelgroep
o De sociale begeleiding t.a.v. doelgroepdossiers opnemen in samenwerking met de lokale
entiteit
o Budgetbegeleiding of –beheer opstarten in geval van terugbetalingsproblemen
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Er wordt een kredietcommissie opgericht die instaat voor het verder operationaliseren van de
goede werking van de lokale entiteit. Deze kredietcommissie zal onder meer de criteria en de
procedure bepalen m.b.t. de behandeling van de kredietaanvragen.
Aan het OCMW wordt gevraagd om een effectief en plaatsvervangend lid aan te duiden voor de
komende 6 jaar.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Rudy Dumeez als mandataris-vertegenwoordiger en Erika Dhaese als
mandataris-plaatsvervanger voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige OCMW-raad wordt er gestemd met
handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Rudy Dumeez, wonende Weststraat 30 te 9961 Boekhoute wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de kredietcommissie van Veneco als lokale entiteit voor de duur van 6 jaar.
Art. 2
Erika Dhaese, wonende Prins Boudewijnlaan 31 te 9960 Assenede wordt aangeduid als mandatarisplaatsvervanger in de kredietcommissie van Veneco als lokale entiteit voor de duur van 6 jaar.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger, de
mandataris-plaatsvervanger en de kredietcommissie van Veneco als lokale entiteit voor het Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost.
3. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van VVSG-afdeling OCMW.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten




Toelichtende nota.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e ocmwvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording


De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de
lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en
andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale
12









samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de
leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale
bestuur.
Als professionele dienstverlenende organisatie biedt de VVSG informatie, advies, vorming en
begeleiding aan voor politieke bestuurders en personeelsleden. Zij organiseert kennis- en
ervaringsuitwisseling en zal zich verder ontwikkelen tot kennismakelaar van het lokale
bestuursniveau.
Als professionele en representatieve belangenbehartiger en onderhandelaar met andere
overheden en instellingen organiseert de VVSG de permanente dialoog met de leden, het overleg
en het netwerk met andere organisaties op het terrein van het lokale bestuur.
Als maatschappelijke beweging van het lokale bestuur komt de VVSG op voor sterke lokale
besturen die optreden als eerstelijnsoverheid in het belang van de lokale gemeenschap. In haar
concrete actie en visieontwikkeling gaat de vereniging uit van:
o het vergroten van de lokale beleidsruimte en bestuurskracht,
o het verhogen van de kwaliteit van de lokale beleidsvoering,
o het versterken van de lokale democratie,
o het streven naar duurzame ontwikkeling op het lokale en mondiale niveau.
Naar aanleiding van de start van een nieuwe bestuursploeg wordt aan het OCMW gevraagd om
een effectief en plaatsvervangend lid aan te duiden voor de komende 6 jaar.

Tussenkomsten




Samenplus draagt Lieselotte Van Hoecke als mandataris-vertegenwoordiger en Hilde Baetslé als
mandataris-plaatsvervanger voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige OCMW-raad wordt er gestemd met
handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt voor 6 jaar aangeduid als
mandataris-vertegenwoordiger in de algemene vergadering van VVSG-afdeling OCMW’s.
Art. 2
Hilde Baetslé, wonende Sperbeekstraat 7 te 9960 Assenede wordt voor 6 jaar aangeduid als
mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van VVSG-afdeling OCMW’s.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger, de
mandataris-plaatsvervanger en de VVSG afdeling OCMW’s.
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4. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten






Toelichtende nota.
Statuten Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
Raadsbesluit van 11 september 2015 betreffende de aansluiting bij Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e ocmwvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording








OCMW Assenede is met ingang van 1 januari 2016 aangesloten bij Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland vzw.
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw wil het aanbod van kwalitatieve en betaalbare
woningen verhogen voor risicogroepen en socialiseert daarvoor een deel van de private
huurmarkt. Om deze doelstelling te realiseren, huurt het SVK woningen op de private huurmarkt
door een huurovereenkomst van 9 jaar af te sluiten met de eigenaar.
De eigenaar verhuurt aan het sociaal verhuurkantoor, waardoor het SVK alle
huurdersverantwoordelijkheden draagt. SVK Meetjesland staat in voor de stipte betaling van de
huur (ook als de woning leeg staat of als de onderhuurder niet betaalt aan het SVK) en volgt het
onderhoud van de woningen op. In ruil hiervoor betaalt het Sociaal Verhuurkantoor een
huurprijs die lager is dan de marktprijs, zodat deze ook betaalbaar is voor de kandidaat-huurders.
De woningen in beheer worden onderverhuurd aan woningzoekenden die zijn ingeschreven op
de wachtlijst van het SVK. De woningen worden toegewezen aan de kandidaten die het meest
dringend op zoek zijn naar een (andere) woning. Hiervoor werkt het SVK met een
puntensysteem.
Op die manier zorgt het SVK er voor dat het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen
stijgt voor personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden op de huurmarkt.
Het sociaal verhuurkantoor begeleidt zijn huurders bij alles wat te maken heeft met zijn
woonsituatie. De SVK-huurbegeleiders gaan trouwens geregeld op huisbezoek om het reilen en
zeilen op te volgen.
Alle leden van deze vzw kunnen iemand afvaardigen in de algemene vergadering. Dit hoeft niet
noodzakelijk een OCMW-raadslid te zijn, maar de vzw dringt er op aan een geëngageerd persoon
af te vaardigen, die een vlotte schakel vormt tussen de vzw en het lokaal bestuur.
De werking en opdrachten van de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor
Meetjesland staan duidelijk omschreven in bijgevoegde statuten.
Naar aanleiding van de start van een nieuwe bestuursploeg wordt aan het OCMW gevraagd om
een effectief en plaatsvervangend lid aan te duiden voor de komende 6 jaar.

Tussenkomsten


SamenPlus draagt Dominique Buysse als vertegenwoordiger en Lieselotte Van Hoecke als
plaatsvervanger voor.
14



Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige OCMW-raad wordt er gestemd met
handopsteking.

Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Dominique Buysse, wonende Vrijestraat 25 te 9960 Assenede wordt aangeduid als
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
Art. 2
Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt aangeduid als
plaatsvervanger in de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de vertegenwoordiger, de plaatsvervanger en
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.

5. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger voor de intergemeentelijke commissie sociale
huisvesting Woonwijzer Meetjesland.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten




Toelichtende nota.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e OCMWvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording




De commissie sociale huisvesting is een overleg tussen de 11 gemeenten, 11 OCMW’s, sociale
huisvestingsmaatschappijen, Wonen Vlaanderen en een aantal welzijnsactoren over sociale
huisvesting in de regio. Het overleg komt 6 maandelijks samen.
Naar aanleiding van de start van een nieuwe bestuursploeg wordt aan het OCMW gevraagd om
een vertegenwoordiger aan te duiden voor de komende 6 jaar.

Tussenkomsten



SamenPlus draagt Hilde Baetslé voor als mandataris-vertegenwoordiger.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige OCMW-raad wordt er gestemd met
handopsteking.
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Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Hilde Baetslé, wonende Sperbeekstraat 7 te 9960 Assenede wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de intergemeentelijke commissie sociale huisvesting Woonwijzer Meetjesland.
Art. 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger en de
intergemeentelijke commissie sociale huisvesting Meetjesland.

6. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van het centrum voor basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten





Toelichtende nota.
Statuten Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e ocmwvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording






Het centrum voor basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland vzw richt zich specifiek tot
laaggeletterde volwassenen. De opleidingen situeren zich op het niveau van het lager onderwijs
en de eerste graad van het secundair onderwijs. Het aanleren van basiscompetenties staat hierin
centraal.
Het centrum heeft een duidelijke maatschappelijke opdracht in het aanbieden van een
kwalitatieve leerroute die de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen bevordert.
De werking en opdrachten van de algemene vergadering van het centrum voor basiseducatie
Leerpunt Gent-Meetjesland staan duidelijk omschreven in bijgevoegde statuten.
Naar aanleiding van de start van een nieuwe bestuursploeg wordt aan het OCMW gevraagd om
een effectief en plaatsvervangend lid aan te duiden voor de komende 6 jaar.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Chantal Bobelijn als mandataris-vertegenwoordiger en Lieselotte Van Hoecke
als mandataris-plaatsvervanger voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige OCMW-raad wordt er gestemd met
handopsteking.
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Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Chantal Bobelijn, wonende Molenstraat 17 te 9960 Assenede wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de algemene vergadering van het centrum voor basiseducatie Leerpunt GentMeetjesland.
Art. 2
Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt aangeduid als mandatarisplaatsvervanger in de algemene vergadering van het centrum voor basiseducatie Leerpunt GentMeetjesland.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger, de
mandataris-plaatsvervanger en het centrum voor basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland.

7. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van Ethias.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten




Toelichtende nota.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e ocmwvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording





Ethias Gemeen Recht organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering en vraagt een
afvaardiging om deel te nemen aan de beraadslagingen, om te stemmen, om akten en
beslissingen te ondertekenen, in het algemeen, om alles te doen wat nodig zal zijn, met belofte
van bekrachtiging indien deze vereist wordt.
Ethias informeert op dat moment ook over haar resultaten en ontwikkelingsperspectieven.
Naar aanleiding van de start van een nieuwe bestuursploeg wordt aan het OCMW gevraagd om
een effectief en plaatsvervangend lid aan te duiden voor de komende 6 jaar.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt David Vercauteren als mandataris-vertegenwoordiger en Dieter Vercauter als
mandataris-plaatsvervanger voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige OCMW-raad wordt er gestemd met
handopsteking.
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Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
David Vercauteren, wonende Assenedestraat 3 te 9968 Bassevelde wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ethias.
Art. 2
Dieter Vercauter, wonende Schaapherderstraat 21 te 9960 Assenede wordt aangeduid als
mandataris-plaatsvervanger in de algemene vergadering van Ethias.
Art. 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger, de
mandataris-plaatsvervanger en Ethias.

8. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie voor
minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten






Toelichtende nota.
Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van gas, elektriciteit en
water.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e ocmwvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording






Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 legt de samenstelling en de werking
vast van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van gas, elektriciteit en water.
De lokale adviescommissie vergadert op verzoek van de distributeur tot afsluiting van de toevoer
van de minimale levering van elektriciteit, gas of water wegens klaarblijkelijke onwil of fraude
van de abonnee, op verzoek van de abonnee tot heraansluiting na afsluiting wegens onwil of
fraude of heraansluiting na afsluiting om veiligheidsredenen.
De commissie geeft advies betreffende deze dossiers.
De commissie bestaat uit:
o Een maatschappelijk werker van het OCMW
o Een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, aangeduid door deze raad, dat in
voorkomend geval, zitting heeft in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het
OCMW van de gemeente waar de abonnee zijn hoofdplaats heeft
o Een vertegenwoordiging van de betrokken distributeur
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o




Een vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling als de abonnee
daarop beroep heeft gedaan
Aan het OCMW wordt gevraagd om een vertegenwoordiger, dat zetelt in het BCSD, aan te
duiden.
Naar aanleiding van de start van een nieuwe bestuursploeg wordt aan het OCMW gevraagd om
een vertegenwoordiger, die zetelt in het BCSD, aan te duiden voor de komende 6 jaar.

Tussenkomsten



SamenPlus draagt Rudy Dumeez voor als vertegenwoordiger voor het LAC.
De algemeen directeur geeft aan dat Rudy Dumeez wel lid is van het bijzonder comité voor de
sociale dienst maar niet van de raad voor maatschappelijk welzijn. In het besluit van de Vlaamse
regering dd. 16.09.1999 betreffende de samenstelling van het LAC staat in hoofdstuk 2, artikel 2,
2° dat een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn moet worden aangeduid.
 SamenPlus heeft dit zelf nagevraagd en volgens hun informatie kon er wel iemand van het
bijzonder comité worden aangeduid.
 De voorzitter stelt voor om dit verder uit te zoeken en dit punt te verdagen naar een volgende
zitting.
Het punt wordt verdaagd naar de volgende zitting.
9. Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van Kringwinkel vzw.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten





Toelichtende nota.
Statuten Kringwinkel vzw.
Gemeenteraadsbesluiten van 03.01.2019 houdende installatie gemeenteraad en 1e ocmwvergadering legislatuur 2019-2024.
Stembiljet.

Verantwoording




Ons bestuur is lid van Kringwinkel vzw die werkzaam is in verschillende gemeenten van het
Meetjesland waaronder Assenede.
De werking en opdrachten van de algemene vergadering van Kringwinkel vzw staan duidelijk
omschreven in bijgevoegde statuten.
Naar aanleiding van de start van een nieuwe bestuursploeg wordt aan het OCMW gevraagd om
een effectief en plaatsvervangend lid aan te duiden voor de komende 6 jaar.

Tussenkomsten




SamenPlus draagt Hilde Baetslé als mandataris-vertegenwoordiger en Lieselotte Van Hoecke als
mandataris-plaatsvervanger voor.
Anders en Vlaams Belang doen geen voordrachten.
Op vraag van de voorzitter en met akkoord van de voltallige OCMW-raad wordt er gestemd met
handopsteking.
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Stemmen
Stemresultaat:

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Hilde Baetslé, wonende Sperbeekstraat 7 te 9960 Assenede wordt aangeduid als mandatarisvertegenwoordiger in de algemene vergadering van Kringwinkel vzw.
Art. 2
Lieselotte Van Hoecke, wonende Oosthoek 66 te 9968 Oosteeklo wordt aangeduid als mandatarisplaatsvervanger in de algemene vergadering van Kringwinkel vzw.
Art 3
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de mandataris-vertegenwoordiger, de
mandataris-plaatsvervanger en Kringwinkel vzw.

10. Vaststellen van het begrip 'dagelijks bestuur'.
Bevoegdheid


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Wetten en Reglementen


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 84.

Verwijzingsdocumenten





Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.05.2014 over het reglement
betreffende de delegatiebevoegdheden van de raad aan het vast bureau.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10.07.2018 over het wijzigen van het
reglement betreffende de delegatiebevoegdheden van de raad aan het vast bureau.
Mail van Pieter Vanderstappen van VVSG met betrekking tot vastleggen bevoegdheden vast
bureau dd. 22.01.2019.
Ontwerpnotule van het gemeenteraadsbesluit van 31.01.2019 met betrekking tot vaststellen
begrip ‘dagelijks bestuur’.

Verantwoording






Artikel 78, 9° en 10° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 geeft aan de
raad voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid om vast te stellen wat onder het begrip
dagelijks bestuur moet worden verstaan.
Het vast bureau is conform artikel 84, §3, 5°van het Decreet over het Lokaal Bestuur bevoegd
voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht,
wanneer de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur.
In tegenstelling tot het vroegere OCMW-decreet laat het Decreet over het Lokaal Bestuur geen
delegatie meer toe van de OCMW-raad naar het vast bureau voor aan- en verkopen van
onroerende goederen. Dit wordt een exclusieve bevoegdheid van de raad.
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In het verleden werden de bevoegdheden van het vast bureau voor een groot deel bepaald door
de OCMW-raad. Nu worden veel zaken vastgelegd door het Decreet over het Lokaal Bestuur en
de vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’. Voor gemeente en OCMW geldt een
gelijkaardige regeling. Door de bestuurlijke integratie van gemeente en OCMW is het
aangewezen om de bevoegdheden van college en vast bureau op elkaar af te stemmen.

Tussenkomsten


De Anders-fractie herhaalt zijn opmerking gemaakt op de gemeenteraad en zal zich om dezelfde
reden ook hier onthouden.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren,
Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Lieven Rummens, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
9 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren,
Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.05.2014 en 10.07.2018 over het
reglement betreffende de delegatiebevoegdheden van de raad aan het vast bureau en aanpassingen,
worden opgeheven.
Art. 2
Het begrip "dagelijks bestuur" behorende tot de bevoegdheid van het vast bureau wordt vanaf
01.02.2019 als volgt vastgesteld:
- De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
voor zover boekhoudkundig behorend tot de exploitatiekredieten.
- De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten
voor alle in investeringskredieten opgenomen werken, leveringen en diensten waarvan de in
het investeringskrediet uitgesplitste kostprijzen het bedrag van € 135.000,00 excl. BTW niet
overschrijden, of die nominatief in de vastgestelde kredieten zijn opgenomen en niet door de
OCMW-raad weerhouden worden bij expliciet raadsbesluit.
- De wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase (met uitzondering van herzieningen en
aanpassingen van vermoedelijke hoeveelheden) aan de gegunde opdrachten van het
investeringsbudget voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven van meer
dan 50% van het oorspronkelijke gunningsbedrag.
11. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Bevoegdheid


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Wetten en Reglementen


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38 en 279.
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Verwijzingsdocumenten






Besluit OCMW-raad 13.05.2013 – vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Besluit OCMW-raad 11.04.2018 – vaststellen aanpassingen huishoudelijk reglement van het
OCMW.
Huishoudelijk reglement OCMW-raad versie 11.04.2018 (vorige legislatuur).
VVSG model van huishoudelijk reglementen voor de gemeente- en OCMW-raad vanaf 2019 dd.
20.12.2018.
Ontwerp huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn versie 31.01.2019 (nieuwe
legislatuur)

Verantwoording





Artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur van 21.12.2017 bepaalt dat artikel 38 (met
uitzondering van eerste lid 7°) ook van toepassing is op de raad voor maatschappelijk welzijn. Er
dient bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vastgesteld te worden
waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin
minstens bepalingen worden opgenomen over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld
en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden
met de uitoefening van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van
het vast bureau;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsook de wijze waarop de algemeen directeur
of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische
inlichtingen verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de raad
voor maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor de leden van de raad
voor maatschappelijk welzijn en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en
diensten die het OCMW opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hun recht
uitoefenen om aan de voorzitter van het vast bureau en aan het vast bureau mondelinge en
schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige
vergadering ter beschikking worden gesteld aan de leden van de raad voor maatschappelijk
welzijn;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van OCMW, vermeld in artikel 279,
worden ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt
uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.
Voor de opmaak van dit huishoudelijk reglement baseerden we ons vooral op een model van
VVSG en het reglement van de voorbije legislatuur.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen geen gezamenlijk
huishoudelijk reglement opstellen, maar om alles werkbaar en overzichtelijk te houden is het
aangewezen om zoveel mogelijk gelijkaardige bepalingen op te nemen.
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Voor het bijzonder comité voor de sociale dienst en de dringende steunverlening wordt een
apart huishoudelijk reglement opgemaakt.

Tussenkomsten



De Anders-fractie herhaalt zijn opmerkingen gemaakt op de gemeenteraad.
Ook de taalfouten opgemerkt door het Vlaams Belang zullen hier worden verbeterd.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn versie 31.01.2019, zoals in
bijlage bij dit besluit, wordt vastgesteld.
12. Kennisnemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de Provinciegouverneur.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 174.

Verwijzingsdocumenten




De beslissing van de OCMW-raad van 09 mei 2018 houdende het vaststellen van de jaarrekening
2017.
De jaarrekening 2017.
Het besluit van de Provinciegouverneur van 21 december 2018 houdende goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2017.

Verantwoording



Op 21 december 2018 werd de jaarrekening goedgekeurd door de Provinciegouverneur.
Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen
waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2017.
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13. Goedkeuren van de werkwijze voor het aankopen van PC's Oxfam.
Bevoegdheid


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

Verwijzingsdocumenten


Toelichtende nota

Verantwoording










De aankoop van een PC is voor de cliënten van de sociale dienst vaak niet mogelijk. De toestellen
zijn te duur, en ook de mogelijkheid om PC’s van de gemeente leeg te maken en opnieuw
gebruiksklaar te maken bleek te duur.
Via OCMW Eeklo, kwamen we te weten dat oxfam PC’s, laptops en toebehoren verkoopt aan een
beperkt publiek voor een zeer aantrekkelijke prijs. Zij zijn bereid ook aan ons OCMW te
verkopen, zodat we onze cliënten een PC kunnen aanbieden aan een heel gunstig tarief.
Het is voor onze maatschappelijk werkers mogelijk om de cliënten te bevragen (momenteel gaat
het vooral om cliënten budgetbeheer en budgetbegeleiding) en hen een aanbod te doen. OCMW
Assenede bestelt dan het aantal gewenste PC’s bij oxfam en verkoopt deze door aan de cliënt.
Voor deze verkoop wordt uiteraard een overeenkomst opgemaakt waarin de termijn van
betaling wordt opgenomen met daarbij eventueel een afbetaalplan.
Voor cliënten die onvoldoende inkomsten hebben, en toch een PC nodig hebben, kan een
tussenkomst worden gevraagd, na sociaal onderzoek, aan het Bijzonder Comité van de Sociale
Dienst.
Aan onze IT-dienst wordt advies gevraagd bij de aankoop.

Tussenkomsten






Het Vlaams Belang is voorstander van het idee om betaalbare PC’s ter beschikking te stellen aan
het OCMW-cliënteel, maar is tegen de samenwerking met een organisatie die de laatste tijd zeer
negatief in het nieuws is geweest omwille van misbruik van hulpgoederen en sexfeestjes in Haïti.
Vlaams Belang zal daarom tegen stemmen.
De Anders-fractie is eveneens niet tegen het idee maar vindt het dossier te vaag. Anders heeft
hierbij de volgende vragen:
- Waarom zet Oxfam een tweedehandscircuit op?
- In de toelichtende nota staat dat de PC’s door Oxfam worden aangeboden aan een beperkt
publiek, maar op de website van Oxfam staat dat iedereen die kan aankopen?
- Aan welke prijs zullen die PC’s worden aangekocht en verkocht?
- Over hoeveel PC’s gaat het?
- Gaat het hier niet om toestellen die zeer snel verouderd zullen zijn?
- Zijn er geen plaatselijke handelaren die eenzelfde aanbod kunnen doen?
De voorzitter stelt voor om dit punt te verdagen naar een volgende zitting.

Het punt wordt verdaagd naar een volgende zitting.

14. Goedkeuren van het jaarverslag basisregistratie instellingen voor schuldbemiddeling.
Bevoegdheid


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



Toelichtende nota.
Basisregistratie schuldhulpverlening 2018.

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.
Er 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’.
De afdeling Welzijn en Samenleving, afdeling administratie zal enkel nog volgende gegevens
verzamelen:
o Identiteit van de medewerkers
o Kwalificaties van medewerkers en/of samenwerkingsovereenkomst
o Tewerkstellingsvolume.
Deze gegevens zullen via een app kunnen worden ingediend voor 28 februari 2019.
In bijlage is de basisregistratie terug te vinden.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het jaarverslag 2018 van de dienst schuldhulpverlening wordt goedgekeurd.

15. Goedkeuren van de indexering van de dagprijs De Aster.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen




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

Verwijzingsdocumenten




Toelichtende nota diensthoofd welzijn.
Detail dossier indexering 2018.
Detail dossier indexering 2019.

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.
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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 € 19,02 per dag.
Wanneer we dit indexeren zal dit een bedrag van € 19,55 per dag worden.
We stellen voor om de geïndexeerde prijs vanaf 01/03/2019 toe te passen en de bewoners zo
vlug mogelijk in kennis te brengen.
De dagprijs van de Moestuin wordt momenteel niet geïndexeerd, daarvoor werd een
prijsverhoging aangevraagd, waar wel een goedkeuring voor nodig is van het agentschap Zorg en
Gezondheid.

Tussenkomsten




De Anders-fractie geeft aan dat het niet verplicht is om een indexering door te voeren. Het gaat
omgerekend om een verhoging van € 15,90 per maand of € 190,80 per jaar. Voor mensen die
leven van een klein pensioen is dat veel geld. Daarnaast vestigt Anders er de aandacht op dat de
verwarmingstoestellen op accumulatie verouderd zijn en veel energie verbruiken. De bewoners
hebben een gemiddelde stroomfactuur van € 180,00 tot € 220,00. Anders stelt voor die
verwarmingstoestellen te vervangen door hoogrendementtoestellen zodat de bewoners hierop
een besparing tot € 100,00 kunnen realiseren. Dit is een win-win want naast de bewoners en het
bestuur profiteert ook het klimaat mee.
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat ook de inkomens van de bewoners
zijn geïndexeerd, dus het is logisch dat ook de huurprijs wordt geïndexeerd. Het vervangen van
de verouderde verwarmingstoestellen kan meegenomen worden in de investeringsvoorstellen,
maar deze investeringen moeten ook gefinancierd worden. Net zoals in de Moestuinstraat zal er
dan een prijsverhoging worden aangevraagd.

Stemmen
Stemresultaat

13 ja-stemmen (Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren,
Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle, Dominique Buysse,
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Lieven Rummens, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere)
7 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem,
Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren)
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt de indexering van de dagprijs van De Aster goed.
Art. 2
De bewoners worden zo vlug mogelijk van de indexering op de hoogte gebracht.
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16. Kennisnemen van het ontslag van Koen Buysse en goedkeuren van de geloofsbrieven en
eedaflegging van Trees Van Eykeren in het bijzonder comité voor de sociale dienst
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen


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

Verwijzingsdocumenten







Installatievergadering van 03.01.2019.
Schrijven van de heer Koen Buysse van 03.01.2019 houdende mededeling dat hij afstand van zijn
mandaat in het bijzonder comité voor de sociale dienst wenst te doen.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 03.01.2019 betreffende de verkiezing van
de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Verklaring op eer van mevrouw Trees Van Eykeren van 11.01.2019.
Getuigschrift van woonst van mevrouw Trees Van Eykeren van 10.12.2018.
Uittreksel uit het strafregister van mevrouw Trees Van Eykeren van 10.12.2018.

Verantwoording





Mevrouw Trees Van Eykeren, Hazenstraat 2 te 9961 Boekhoute is aangeduid als opvolger van
Dhr. Koen Buysse.
Uit onderzoek van de geloofsbrieven bij de verkiezing op 03.01.2019 als gemeenteraadslid blijkt
dat mevrouw Trees Van Eykeren voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een
situatie van onverenigbaarheid bevindt. Deze situatie is ook van toepassing op het comité voor
de sociale dienst.
Mevrouw Trees Van Eykeren bevindt zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid
zoals voorzien in art. 10 van het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017.

Tussenkomsten



Het Vlaams Belang vraagt of deze wissel bij Anders, om een extra vrouw in het Bijzonder comité
voor de sociale dienst te krijgen, wel legaal is?
De algemeen directeur heeft dit nagevraagd bij het VVSG en deze werkwijze wordt wel in meer
gemeenten toegepast. Het is creatief omgaan met de wetgeving, maar wel volkomen conform de
wet.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Koen Daniël Jozef Buysse als lid van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.
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Art. 2
Mevrouw Trees Van Eykeren wordt als opvolger van de heer Koen Buysse verkozen verklaard als lid
van het bijzonder comité voor de sociale dienst en legt de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter.

Aanvullende dagorde van de fractie Anders
18. Interpellatie: sociale kruidenier 't Wijkske.
De Andersfractie stelt vast dat er in Eeklo een sociale kruidenier ’t Wijkske (behorend tot
wijkcentrum De Kring) is waartoe gemeenten kunnen aansluiten en vanuit het OCMW mensen
kunnen doorverwijzen. De fractie Anders vraagt een debat over de voor- en nadelen om toe te
treden.
Het vast bureau antwoordt dat dit een interessant initiatief is, maar dat we wel rekening moeten
houden met een vaste kost van 300 € per dossier. Daarnaast betalen de cliënten in Eeklo 20% zelf en
de rest moet bijgepast worden. Bovendien is de verplaatsing naar Eeklo vanuit Assenede niet altijd
evident. Ook voor cliënten die afhaken en die misschien maar 1 keer gaan betalen we 300 €
dossierkost. Momenteel bestaat er enkel een overeenkomst tussen wijkcentrum De Kring en de
gemeenten Kaprijke, Waarschoot en Sint-Laureins om mensen via het OCMW toe te leiden naar de
kruidenier in Eeklo in ruil voor een financiële tussenkomst van deze besturen.
De Andersfractie zegt dat de kostprijs kan worden aangepast als de cliënten daadwerkelijk gaan.
Velen gaan nu naar de voedselbank, maar voor Anders is de keuze voor verse groenten en fruit in de
sociale kruidenier erg belangrijk. Misschien zijn er afspraken mogelijk met lokale handelaren.
Het vast bureau wil intern bespreken of we zelf zoiets kunnen organiseren. Misschien kunnen we de
fairtrade groep hierbij betrekken.
19. Interpellatie: vrijwilligerswerking binnen OCMW.
De Andersfractie geeft aan dat het OCMW kan rekenen op een gewaardeerde inzet van vrijwilligers.
Vorig jaar hebben een aantal vrijwilligers afgehaakt omwille van ontevredenheid. Hoe is de situatie
vandaag? Op hoeveel vrijwilligers kan het OCMW rekenen? Waar worden deze personen precies
ingezet? Welke is hun autonomie op vlak van het organiseren van activiteiten? Hoe worden
afspraken gemaakt met het professioneel kader?
Het vast bureau antwoordt dat er vandaag 77 vrijwilligers actief zijn in het OCMW van Assenede. Het
gaat om 55 mensen uit Assenede. Anderen zijn o.a. afkomstig van Westdorpe en Eeklo. Deze
vrijwilligers worden ingezet op verschillende plekken. Er zijn vervoersvrijwilligers, vrijwilligers voor
Tafeltje Dekje, vrijwillige lesgevers, … Vrijwilligers in het dienstencentrum en de antennes worden
aangestuurd door de centrumleider van aan-z. Er worden algemene afspraken gemaakt voor de 4
dorpsrestaurants, zoals bijvoorbeeld geen restjes mee naar huis nemen, vrijwilligers mogen gratis
mee-eten van de restjes, vrijwilligers hebben recht op een aantal consumpties op basis van de inzet,
de jaarplanning, …. Voor de dagdagelijkse dingen worden de vrijwilligers aangestuurd door
medewerkers van het OCMW. Er wordt regelmatig afgesproken met de vrijwilligers om de planning
op te stellen, om problemen te bespreken, ideeën uit te werken, … Er wordt een jaarplanning
opgesteld voor de activiteiten. Dit is meestal in samenspraak met de vrijwilligers, die ideeën
aanbrengen. In het verleden hadden de vrijwilligers meer autonomie voor het organiseren van
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activiteiten. Dit bracht vaak allerlei problemen met zich mee zoals financiën die niet in orde waren,
fouten in de kassa en stock, onduidelijke afspraken, … Nu worden de activiteiten meestal samen
georganiseerd, met een trekkende vrijwilliger en een medewerker. Er zijn dit jaar 26 nieuwe
vrijwilligers. Het gaat om nieuwe vrijwilligers voor De Aster, voor Bass’cul en voor het Dorpshuis in
Boekhoute, vervoersvrijwilligers, klusjesvrijwilligers, … In 2018 zijn 9 vrijwilligers gestopt. Het gaat
om 3 vrijwilligers die ontevreden waren met de gemaakte afspraken in Oosteeklo. 4 vrijwilligers
gaven aan te stoppen omwille van persoonlijke redenen, zoals gezondheidsproblemen. 2 (kwetsbare)
vrijwilligers zijn gestart, maar gaven aan dat dit vrijwilligerswerk niet hun ding was.

Geheime zitting
17. Oninvorderbaar verklaren van vorderingen Sociale Dienst.
Bevoegdheid


Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77 en 78.

Wetten en Reglementen


Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
gemeenten, provincies en OCMW’s en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten


De toelichtende nota van de coördinator van het diensthoofd welzijn waaruit blijkt dat het in
voornoemd geval aangewezen is de hierna vermelde vordering oninvorderbaar te stellen.

Verantwoording






De boekhouding dient zo’n getrouw mogelijk beeld te geven van de openstaande vorderingen.
Bedragen waarvan verwacht wordt dat ze niet meer kunnen geïnd worden, worden dan ook
beter als oninbaar in de boekhouding ingeschreven.
Dhr. Dimitri Versluys heeft bij ons een openstaande schuld van 50 euro voor een voorschot op
werkloosheidsuitkering in januari 2014. Het oorspronkelijke bedrag bedroeg 250 euro,
betrokkene betaalde af tot mei 2014. Nadien kwamen geen betalingen meer binnen.
We verwijzen naar het schrijven van gerechtsdeurwaarder Philip Scheir van 24 december 2018,
waarbij deze aan de gemeente verklaart (omwille van onbetaalde belastingen) dat betrokkene
insolvabel is.
We stellen voor het bedrag van 50 euro oninvorderbaar te verklaren.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verklaart de hierna vermelde vordering aan Dimitri Emiel
Versluys voor een totaal bedrag van 50 euro oninvorderbaar door het bedrag te verwerken als
minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (0900-6420000).

Namens de OCMW-raad

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Philippe De Coninck
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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