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Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Met 20 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure
Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Guy Blomme, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy,
Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van
Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn), 1 onthouding (Kathleen Ghyselinck)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
5 Personee lsaange legenhe den

2

Begrip "dagelijks personeelsbeheer" - vaststelling

Feiten en context
De raad van maatschappelijk welzijn dient vast te stellen wat onder het begrip " dagelijks
personeelsbeheer" wordt begrepen. Onder het begrip "dagelijks personeelsbeheer" worden
allerlei vormen van individueel personeelsbeheer verstaan, zoals allerlei aanvragen voor
verlof, disponibiliteit, loopbaanonderbreking e.d., individuele toepassingen van de bepalingen
met betrekking tot vorming en evaluatie e.d. ,bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit een
de toepassing zijn van de rechtspositieregeling voor het personeel, evenals het vastleggen
van vakantieperiodes en feestdagen.
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Het dagelijks personeelsbeheer moet toegewezen worden aan de algemeen directeur. De
algemeen directeur kan de uitoefening van het dagelijkse personeelsbeheer ook
toevertrouwen aan andere personeelsleden.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 , in het bijzonder artikelen 40
en 170
Besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen

Vorige beslissingen


Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 27 februari 2018 in verband met
de rechtspositieregeling gemeente en OCMW De Pinte

Motivering
De raad van maatschappelijk welzijn beschikt over de bevoegdheid dit begrip zelf in te vullen
met dien verstande dat de aangelegenheden die door een wettelijke of decretale bepaling of
een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan een ander gemeentelijk bestuursorgaan zijn
voorbehouden (zoals bepaald in de rechtspositieregeling van de gemeente en van het
gesubsidieerd officieel onderwijs) niet kunnen gedelegeerd worden. Het is aangewezen om
alles wat op wettige wijze binnen een wettelijke opgelegde termijn moet afgehandeld worden
daadwerkelijk aan de algemeen directeur over te laten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het dagelijks personeelsbeheer, zoals bedoeld in artikel 170 van het decreet over het lokaal
bestuur dat aan de algemeen directeur wordt toevertrouwd wordt als volgt vastgesteld:
a) Individueel personeelsbeheer
1.Het vaststellen en aanpassen van functiebeschrijvingen van het OCMW-personeel
2. Het geven van toestemming voor dienstreizen en de keuze van het meest geschikte
vervoermiddel
3. Het beslissen over het al dan niet toekennen van volgende verloven/loopbaanmaatregelen
 Bevallingsverlof
 Opvangverlof
 Onbetaald verlof als gunst/ als recht
 Verlof voor opdracht
 Omstandigheidsverlof
 Loopbaanonderbreking
 Zorgkrediet
 Politiek verlof
 Vakbondsverlof
4. Het voeren van de procedure inzake opdrachthouderschap:
 De personeelsleden die door de aard van hun functie in aanmerking komen voor
opdrachthouderschap, op de hoogte brengen dat ze zich kandidaat kunnen stellen
 Het toetsen van de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de daarvoor
geldende competentievereisten
 Beslissen over de toewijzing van de opdracht op basis van een vergelijking van de
kandidaten
5. Het vaststellen van de duur van de in aanmerking komende diensten, voor de opbouw van
de geldelijke anciënniteit, die het personeelslid in het onderwijs als interim of als tijdelijk
personeelslid heeft gepresteerd aan de hand van een attest, verstrekt door de bevoegde
autoriteiten
6. Het indienen van een voorstel aan de aanstellende overheid voor de toewijzing van de
waarneming van een hogere functie aan een welbepaald personeelslid
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7. Het indienen van een voorstel tot procedure interne mobiliteit ten aanzien van de
aanstellende overheid
8. Het beslissen over de dienstvrijstellingen
9. De individuele weddevaststelling met inbegrip van de beslissing over de overname van
anciënniteiten, weliswaar binnen de grenzen inzake meerekenbaarheid van anciënniteiten
bepaald door de gemeenteraad(in de rechtspositieregeling) en de grenzen die de aanstellende
overheid (in de vacature) heeft gesteld
10. Het beslissen over het doorschuiven in de functionele loopbaan
11. Het vaststellen van de toelage voor het waarnemen van een hogere functie (statutaire
functie) en van de salarisschaal verbonden aan de hogere functie
12. Het goedkeuren van aanvragen van personeelsleden voor toelagen en vergoedingen
13. Beslissen over het presteren van overuren en de goedkeuring ervan
14. Een personeelslid opdragen om zich buiten de normale diensturen thuis beschikbaar te
houden voor interventies (permanentieplicht)
15. Een personeelslid oproepen, voor een dringend werk buiten de arbeidstijdregeling of
permanentieplicht
16. Het opleggen van een personeelslid van tijdelijk andere arbeid (cfr. arbeidsreglement)
17. Het beslissen over de overdracht van balansuren naar de volgende maand
18. Het beslissen over het toestaan van afwijkingen van de vastgesteld recuperatieregeling in
het kader van uitzonderlijke activiteiten
19. Het verlenen van toestemming om het werk te hervatten na een periode van
ongerechtvaardigde afwezigheid
20. Het verlenen van een afwijking op het reglement van de tijdsregistratie
21. Beslissen over het aantal vakantiedagen (? ) -(vb; bij indiensttreding)
22. Toelating tot overdracht van vakantiedagen naar het volgende vakantiejaar
23. Vastleggen van één of meer collectieve vakantiedagen
24. Organisatie van ziektecontrole, uitgeoefend door het geneeskundig controleorgaan dat is
aangeduid door het bestuur
25. Beslissing over de niet-erkenning van een afwezigheid als ziekteverlof
26. Bepalen van het jaarlijks ziektekrediet
27. Beslissing over het deeltijds opnieuw opnemen van de functie door het statutaire
personeelslid, na een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van gemeen recht
28. Het toezicht op de afspraken van die het leidinggevend personeelslid maakt met het
statutaire op proef aangestelde personeelslid, het contractueel personeelslid tijdens de
inloopperiode of het bevorderde personeelslid voor de actieve inwerking van dit personeelslid
in zijn functie en zijn integratie in de gemeentelijke diensten
29. Controle op de naleving van de beroepsplichten van het personeelslid
30. Controle op de aanwezigheid, afwezigheid, naleving van de arbeids- en pauzetijden.
31. Controle op prestaties en attitude
b) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming
32. Opstellen van een vormingsplan per personeelslid
33. Het behandelen en goedkeuren van de individuele vormingsaanvragen
34. De verplichting opleggen om aan vormingsactiviteiten deel te nemen (inclusief beslissen
over het budgethouderschap, de goedkeuring van de wijze van verplaatsing en goedkeuring
van de gemaakte kosten)
35. Het toekennen van dienstvrijstelling voor de deelname aan verplichte vormingsactiviteiten
36. Het toekennen van vrijstellingen voor de deelname aan een vormingsactiviteit in het
kader van de vormingsplicht
37. Beslissen over welk personeelslid voorrang krijgt wanneer een gelijktijdige deelname aan
een vormingsactiviteit vanwege het dienstbelang niet mogelijk is
38. Het toestemmen of weigeren van de deelname aan niet verplichte vormingsactiviteiten
inclusief beslissen over het budgethouderschap, de goedkeuring van de wijze van verplaatsing
en goedkeuring van de gemaakte kosten) én het toekennen van dienstvrijstelling voor de
deelname aan deze niet verplichte vormingsactiviteiten.
c) Individuele toepassing van de bepalingen met betrekking tot opvolging en
evaluatie
39. Zorgen voor de interne organisatie van de opvolging van de personeelsleden
40. Het aanduiden van de evaluatoren en hun opvolgers voor de verschillende diensten van
de gemeente en dit in overleg met het managementteam
41. Zorgen dat de evaluatoren opgeleid zijn om hun taak als evaluator uit te voeren
42. Waken over de eenduidige toepassing van het opvolgingssysteem binnen de diensten
43. Voor de ongunstig geëvalueerde evaluatoren, al dan niet tijdelijk, een andere evaluator
aanwijzen
44. Naar aanleiding van de evaluatie passende maatregelen nemen met het oog op het
verbeteren van de wijze waarop het betrokken personeelslid functioneert
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45. Met uitzondering van het ontslag wegens beroepsongeschiktheid beslissen over het gevolg
van de evaluatie (op basis van het voorstel van de evaluator), de algemeen directeur
formuleert zelf het gevolg voor de personeelsleden van wie hij evaluator is, en baseert zijn
beslissing daarop
46. Indienen van een gemotiveerd voorstel tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid op
basis van het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie
47. Beslissen over het ontslag wegens beroepsongeschiktheid wanneer de algemeen directeur
de aanstellende overheid is
48. Naar aanleiding van de beroepsprocedure tegen de evaluatie, het schriftelijk advies van
de beroepsinstantie in ontvangst nemen en voor ontvangst tekenen
49. Naar aanleiding van de beroepsprocedure tegen de evaluatie, beslissen over de
bevestiging of aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat en een
gemotiveerde beslissing schriftelijk meedelen aan het personeelslid, aan de voorzitter van de
beroepsinstantie en aan de evaluator
50. Bij het uitblijven van het advies van de beroepsinstantie binnen de vastgestelde termijn
de evaluatie en het evaluatieresultaat in de gunstige zin aanpassen
51. Doorgeven aan de beroepsinstantie van een beroep tegen de evaluatie met een ongunstig
evaluatieresultaat, ingediend door het personeelslid
d) Collectief personeelsbeheer
52. Het opmaken van dienstroosters (in uitvoering van het arbeidsreglement)
53. Het vastleggen van vakantieperiodes binnen de bepalingen van het arbeidsreglement en
de rechtspositieregeling
54. Het toestaan van een uitzondering op de algemene regeling inzake dienstverzekering
55. Het opstellen van dienstnota's
56. Het opstellen van aanvraagformulieren voor allerlei aanvragen (vorming, toelagen;;)
57. Interne communicatie over personeelsaangelegenheden
58. Het nemen van maatregelen inzake werkregeling bij uitzonderlijke temperaturen
e) Andere
59. Het voeren van schriftelijke communicatie in het kader van de spontane sollicitaties
60. Het verstrekken van verklaringen en het ondertekenen van attesten met betrekking tot
personeelsadministratie die geen beslissing van het vast bureau of de raad van
maatschappelijk welzijn inhouden
61. Het voor kennisneming viseren van de berichten van de vakorganisaties die in de lokalen
van de diensten van het personeel waarvan zij de beroepsbelangen behartigen worden
aangeplakt (KB tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel)
62. Aanduiden van de plaatsen waar berichten kunnen worden aangeplakt
63. Beheer van de individuele personeelsdossiers
64. Controle op de naleving van het arbeidsreglement en van de rechtspositieregeling
Artikel 2.
De algemeen directeur rapporteert ieder kwartaal aan het vast bureau over de uitoefening
van de in artikel 1 opgesomde bevoegdheden inzake dagelijks personeelsbeheer.
Artikel 3.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2019.
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst interne zaken en de leden van
het managementteam.
Artikel 5.
Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het
kader van het bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakingsverplichting via de
webtoepassing van de gemeente wordt bekendgemaakt door de voorzitter van het vast
bureau.
7 Kinddien sten
7.2 Organi sato r Gezinso pvang en Groep sopvang

3

Registratiesysteem Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang

Feiten en context
De organisator gezinsopvang en groepsopvang OCMW De Pinte gebruikt momenteel Winkind
Webonthaal. Winkind is het registratiesysteem van Marius-Software dat vanaf 1994 gebruikt
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werd door organisatoren van opvang. Twee jaar geleden werd de firma en dus ook het
programma overgenomen door de firma EasyDayCare.
De ondersteuning van het programma werd verder gewaarborgd zonder veranderingen aan de
voorwaarden.
Eind 2018 kregen wij het bericht dat EasyDayCare op zijn beurt werd overgenomen door
Care4kids.
Deze laatste firma heeft een eigen en ander registratiesysteem waardoor zij de ondersteuning
van ons lopend programma slechts kunnen verzekeren tot het eind van het eerste kwartaal
van 2020 ( in het kader van de fiscale attesten van 2019).
Daardoor moet zo snel mogelijk bekeken worden welk nieuw registratiesysteem voldoet en
kan gebruikt worden, zodat de continuïteit van registratie ten laatste vanaf april 2020 ( en
liefst al vanaf januari 2020) kan verdergezet worden.
Er zijn maar weinig programma’s op de markt die beschikbaar zijn en die beantwoorden aan
de behoeften van een organisator gezinsopvang en groepsopvang.
Wij als verantwoordelijken hebben de mogelijkheid gekregen om een vergelijking te maken,
demo’s te bekijken. Dit online als op de inspiratie dag kinderopvang in april 2019. Het
programma Deona genoot de voorkeur.
Hiernaast heeft VVSG de softwareprogramma’s van verschillende firma’s onderzocht en
beoordeeld. Zij hebben programma’s van volgende firma’s onderzocht; d-care, i-school,
Tactics, ReCreateX, Tjek, Reinaert, Ouderportaal, Platoo, Betopv, IBO online, Bitcare en
Deona.
Hieruit bleek dat het programma van Deona als meest compatibel softwareprogramma werd
beschouwd. Deona is een online tool voor facturatie die zeer gebruiksvriendelijk is.
De vergelijkingstabel van de softwareprogramma's van de VVSG is in bijlage te vinden.
Hogere regelgeving








Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 artikel 285 en 286 alsook artikels 326 tot
en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3,5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is
voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten en concessies, en latere wijzigingen.
De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, d) ii)
mededinging ontbreekt om technische reden van de OO-wet.
Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Vorige beslissingen


Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 mei 2018 betreft het voorstel
tot het uitbreiden van het softwarepakket naar Winkind Webonthaal

Motivering
Gelet op bovenstaande vergelijking en het feit dat Deona reeds in andere diensten
geïmplementeerd zal worden. (OCMW Kruisem, Stad Dendermonde, OCMW Wetteren, OCMW
Aalst, OGG Stekene, OGG Oudenaarde en andere steden en gemeenten).
Gelet ook de vergelijking die werd gemaakt door VVSG in het kader van de functionaliteiten
van de verschillende softwareprogramma’s.
Uit voorgaande blijkt dat Deona de beste ondersteuning biedt voor wat nodig is voor de
Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang.
De aanbieders van goede en bruikbare registratiesystemen voor OGG zijn heel beperkt.
Het is niet onrealistisch dat bepaalde spelers op de markt zoals Deona op termijn een zeker
monopoliepositie zouden verwerven.
Nieuws vanuit het VVSG en toekomstplannen;
VVSG Steunpunt Kinderopvang gaat geen eigen softwareprogramma ontwikkelen.
Zij kozen voor een nieuwe weg: het ontwikkelen van bouwstenen (softwareonderdelen) die
open met elkaar communiceren. Tot op heden zijn organisatoren gebonden aan één
leverancier die een all-in pakket levert. Helaas is de ene leverancier goed in registratie en
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facturatie, maar niet in rapportage aan Kind en Gezin, is de ene goed in gezinsopvang en de
andere in groepsopvang.
De ambitie van VVSG is daarom drieledig:
 het opstellen van een inhoudstafel voor software voor de opvang van baby’s en
peuters en buitenschoolse kinderopvang,
 het omschrijven van de verschillende bouwstenen
 het omschrijven hoe toekomstige software moet werken, met name hoe de
bouwstenen op een open manier met elkaar kunnen communiceren.
Men wenst een softwarepakket voor organisatoren op maat te kunnen samenstellen.
Er zullen aanbestedingen volgen waar de leveranciers kunnen op ingaan.
De bouwstenen zullen ze ten vroegste in 2021 kunnen aanbieden.
Dit is een verhaal voor de toekomst, voor wie binnenkort overstapt naar een nieuwe software
is dit verhaal nog niet aan de orde.
Wij zijn dus nog steeds aangewezen op de bestaande leveranciers.
Om bovenstaande redenen werd er een offerte opgevraagd bij de firma Adeona bvba, Pater
Asteerstraat 56, 3970 Leopoldsburg voor de upgrade van het registratiesysteem Winkind
Webonthaal naar Deona voor de Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang. ( zie bijlagen)
Het eerste jaar na de omschakeling betalen wij dezelfde prijs voor Deona als wat wij aan
Care4kids betalen, € 2236 + 21% btw = € 2705.56 incl. btw.
Ze voorzien een vast budget voor conversie van de gegevens van ouders, kindjes,
kinderbegeleiders, voor de diverse vestigingen en de installatie van de software op 4 pc’s.
Deze eenmalige kosten bedragen € 1020 + 21% = 1234,20 en omvatten:
Diensten, installatie, conversie en activatie, link met web service K&G = € 380 + 21%
btw = € 459.80 incl. btw
Opleiding = € 255 + 21% btw = € 308.55 (opleiding ter plaatse voor administratie
DVO)
Terugkomdag = € 385 + 21% = € 465.85 ( opleiding van van 3 uur ter plaatse
omtrent administratie en aansluitend 1.5 uur opleiding voor onthaalouders.
Kilometervergoeding = 0.36/km excl. btw.
Vanaf het tweede jaar wordt de jaarlijkse bijdrage aangepast naar het tarief dat andere
Deona klanten betalen. Een jaarlicentie kost dan € 4576,5 + 21% = € 5537.57 inclusief
support en huur database server.
Voor de installatie, activatie en opleiding wordt er een eenmalige kost aangerekend van
1234.20 € (incl. btw) en verplaatsingskosten.
De dienst It experts dient nog verder afspraken te maken met de firma.
De omschakeling wordt in onderling overleg in de loop van najaar 2019 uitgevoerd.
Door het digitale heen en weer gedeelte die zal mogelijk zijn in het basispakket van Deona
valt ook de kost voor ons papieren volgboekje weg aan 5.50€/kind.
Plaats in meerjarenplan en budget
Budgetsleutel 2020/0.ICTOGG/0945-01/614531/OCMW/OGG/IP-GEEN
In 2020 en in de komende jaren dient hiervoor het nodige exploitatiebudget voor voorzien te
worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De bestelling voor de upgrade van het registratriesysteem Winkind Webonthaal naar Deona
voor de Organisator Gezins- en Groepsopvang te plaatsen bij de firma Adeona bvba, Pater
Asteerstraat 56, 3970 Leopoldsburg.
Eerste jaar 2020 = gelijkblijvend € 2236 + 21% = 2705,56 € + éénmalige kost voor
installatie, activatie en opleiding van € 1020 + 21% = 1234.20 + verplaatsingskosten te
rekenen aan € 0.36/km excl. btw.
Nadien vanaf 2021 = jaarlicentie kost van € 4576,5 + 21% = 5537,57
Artikel 2.
De upgrade gebeurt in samenspraak met de firma IT experts.
Artikel 3.
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De omschakeling wordt in onderling overleg uitgevoerd in de loop van het najaar 2019 - begin
2020.
8 Soc iale die nst

4

Princiepsbeslissing voor samenwerking met het oog op de realisatie
van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Feiten en context
Gelet op het feit dat een lokaal sociaal beleid een gezamenlijke opdracht is van alle lokale
besturen, dient de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een
princiepsbeslissing te nemen voor het uitbouwen van een samenwerking rond het
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) tussen de lokale besturen van Deinze, De Pinte, Nazareth,
Sint-Martens-Latem, Zulte, de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en het
CAW Oost-Vlaanderen.
Hogere regelgeving





Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Bestuursdecreet van 7 december 2018
Decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018
Besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2018 over het lokaal sociaal beleid

Motivering
Hoofstuk 4 van het decreet lokaal sociaal beleid heeft aan de lokale besturen een duidelijk
opdracht toegekend. Als regisseurs van het lokaal sociaal beleid moet het lokaal bestuur werk
maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor
de bevolking en daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de onderbescherming.
Daartoe bouwt het lokaal bestuur een Sociaal Huis uit. Het Sociaal Huis moet een herkenbaar
lokaal aanspreekpunt zijn voor burgers met betrekking tot het aanbod van lokale sociale hulpen dienstverlening. Vanuit dit Sociaal Huis wordt, onder regie van het lokale bestuur, een
samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal gerealiseerd dat minstens het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk en
de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat (verplichte actoren).
Het decreet lokaal sociaal beleid heeft expliciet vermeld dat het lokaal bestuur
dat geïntegreerd breed onthaal ook mag realiseren in samenwerking met andere lokale
besturen.
Het decreet stelt verder dat de Vlaamse Regering kan bepalen welke functies het
samenwerkings-verband geïntegreerd breed onthaal moet opnemen, maar in elk geval
moeten het minstens de volgende functies zijn:
1° neutrale informatie over het aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening
verstrekken;
2° de rechten verkennen;
3° de rechten realiseren;
4° de hulpvragen verhelderen;
5° neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen.
De decreetgever heeft ook een de volgende werkingsprincipes van een GBO vastgelegd:
1° neutraal, bekend, herkenbaar en zichtbaar zijn voor de burger;
2° generalistisch werken met specialisaties binnen handbereik;
3° outreachend handelen naar kwetsbare doelgroepen;
4° in continuïteit in de hulp- en dienstverlening voorzien;
5° participatief en krachtgericht werken in de hulp- en dienstverlening.
De actoren die verplicht deel moeten uitmaken van het samenwerkingsverband geïntegreerd
breed onthaal wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit opdat aan die gebruikers
verantwoorde hulp- en dienstverlening kan worden verstrekt en opdat de continuïteit van de
hulp- en dienstverlening kan worden gegarandeerd. De verwerking van de onderscheiden
categorieën van persoonsgegevens voorziet in een passend beveiligingsniveau en gebeurt met
de nodige vertrouwelijkheid.
De Huizen van het Kind, vermeld in artikel 7 van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, maken deel uit van een
integraal en afgestemd beleid met betrekking tot toegankelijkheid van de lokale sociale hulpOCMW De Pinte
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en dienstverlening en de aanpak van onderbescherming. De lokale besturen moeten in hun
nieuw meerjarenplan hun actie- punten voorzien voor de lokale uitvoering van het decreet
lokaal sociaal beleid
Met deze uitgangspunten voor ogen is er in onze regio een overleg op gang gekomen met de
5 lokale besturen (gemeenten en OCMW’s), het CAW en de diensten maatschappelijk werk
van de mutualiteiten, allen ook kernleden van de Eerstelijnszone Schelde en Leie. De idee was
dat men best kiest voor een maximale overlapping van werkingsgebieden van verschillende
bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden in de sector van sociale zaken en welzijn. Het
GBO staat los van het verhaal van de Eerstelijnszone maar zal in de toekomst zeker een
belangrijke methodiek aanreiken om ook het verhaal van de eerstelijnszone tot een succes te
maken.
Met vertegenwoordigers van de lokale besturen (schepenen, voorzitters BCSD, ambtenaren
gemeente en OCMW) van Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, een
vertegenwoordiger van alle diensten maatschappelijk werk mutualiteiten en het CAW OostVlaanderen werden 2 voorbereidende vergaderingen belegd in het DC Leiespiegel Deinze.
Daarbij primeerde het idee dat samenwerking en kostendeling de beste optie is voor alle
deelgenoten. De samenwerking opent mogelijk ook Vlaamse subsidies (€ 25.000/jaar –
samen halen we het vereiste minimumaantal inwoners), maar dat is geen verworven recht en
is afhankelijk van de beslissingen van de nieuwe Vlaamse regering; De lokale besturen
moeten een principieel besluit nemen met de volgende inhoud:
a)
Men is bereid verder samen te werken met de lokale besturen van Deinze, De Pinte,
Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten maatschappelijk werk van de
mutualiteiten en het CAW Oost-Vlaanderen voor de realisatie van een Geïntegreerd Breed
Onthaal
b)
Het blijft een feitelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid met een
afgelijnde duurtijd van één legislatuur, maar verlengbaar indien wenselijk. De onderliggende
afspraken zullen geregeld worden met een partnerschapsovereenkomst GBO;
c)
Het GBO vergt een specifieke methodiek en voldoende manuren om deze decretale
verplichting te realiseren. Er wordt aan de raden voorgesteld om 1 VTE contractuele
deskundige GBO (maatschappelijk werker, B1-B3) aan te stellen. Deze deskundige werkt voor
de 5 besturen, elk heeft evenveel baat zodat de elk van de 5 lokale besturen 1/5de van de
loon- en andere kosten dient te dragen.
d)
Elk lokaal bestuur zal in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 het actiepunt GBO
opnemen en de middelen die zij besteden aan dat actiepunt duidelijk vermelden zodat de
kans op een Vlaamse subsidie voor een GBO-samenwerking (maximum € 25.000 per jaar)
wordt gevrijwaard.
e)
Overwegende dat het lokaal sociaal beleid alle lokale besturen overspant wordt het
principieel besluit voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
van het OCMW;
Financiële impact
De princiepsbeslissing bevat een luik over de noodzakelijke personeelsinzet (1 contractuele
VTE, maatschappelijk werker) waarvan de jaarkost kan geraamd worden op € 50.000. De
Vlaamse administratie kondigt een toelage aan van € 25.000 per jaar maar men moet
wachten op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.
Afhankelijk van het wel of niet verwerven van een Vlaamse subsidie wordt de kost per
deelnemend lokaal bestuur geraamd op € 5.000 tot € 10.000 per jaar
Plaats in meerjarenplan en budget
De princiepsbeslissing bevat een luik over de noodzakelijke personeelsinzet (1 contractuele
VTE, maatschappelijk werker) waarvan de jaarkost kan geraamd worden op € 50.000. De
Vlaamse administratie kondigt een toelage aan van € 25.000 per jaar maar men moet
wachten op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.
Afhankelijk van het wel of niet verwerven van een Vlaamse subsidie wordt de kost per
deelnemend lokaal bestuur geraamd op € 5.000 tot € 10.000 per jaar
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad keurt het voorstel van samenwerking met het oog op de realisatie van een
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) principieel goed.
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Artikel 2.
Er wordt gekozen voor een samenwerking tussen de lokale besturen van Deinze, De Pinte,
Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de diensten maatschappelijk werk van de
mutualiteiten en het CAW Oost-Vlaanderen.
Artikel 3.
Er wordt gekozen voor een feitelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid met
een afgelijnde duurtijd van één legislatuur, maar verlengbaar indien wenselijk.
Artikel 4.
De onderliggende afspraken zullen geregeld worden met een partnerschaps-overeenkomst
GBO die moet worden ondertekend door de 5 lokale besturen, een vertegenwoordiger van de
intermutualistische samenwerking diensten maatschappelijk werk en het CAW OostVlaanderen.
Artikel 5.
Het voorstel om 1 VTE contractuele deskundige GBO (maatschappelijk werker, B1-B3) aan te
stellen wordt principieel goedgekeurd, op voorwaarde dat de deskundige zal werken voor elk
van de 5 lokale besturen, en op voorwaarde dat elk van de 5 lokale besturen 1/5de van de
loon- en andere kosten zal dragen en op voorwaarde dat de subsidies vanuit de hogere
overheid effectief gegenereerd worden.
Artikel 6.
Er zal een dossier subsidieaanvraag worden opgemaakt om een Vlaamse subsidie voor een
GBO-samenwerkingsverband in te dienen.
9 ICT

5

Optimalisatie Wifi-netwerk

Feiten en context
Het huidige Wifi-netwerk op de site Scheldevelde voldoet niet meer.
Er werd een voorstel tot optimalisatie opgemaakt door IT Experts.
Aangezien er geen investeringsbudgetten werden voorzien, dient de raad voor
maatschappelijk welzijn dit goed te keuren.
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, evenals artikel
285 en 286

Adviezen


Visum 4/2019 van de financieel directeur

Motivering
De prijzen werden vergeleken met die van online aanbieders. Na onderhandeling verlaagde IT
Experts de prijs van de aangeboden toestellen tot de bedragen zoals in de offerte
opgenomen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De optimalisatie van het Wifi-netwerk voor een maximaal bedrag van 6 842,73 euro wordt
goedgekeurd.
Artikel 2.
Waar mogelijk zal de technische dienst zelf instaan voor de bekabeling.
Artikel 3.
OCMW De Pinte

9/10

Het krediettekort wordt meegenomen bij de eerst volgende meerjarenplanaanpassing.
11 Vragen en me dedeli ngen

6

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen mededelingen.

7

Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn
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