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Antwoorden op de mondelinge vragen van de vorige raadszitting


2019/MVDA/1: Op de vraag van raadslid Van Den Abbeele of er ook in onze
gemeente sprake is van een wooncrisis bij vluchtelingen en of daar cijfers over gekend
zijn wordt geantwoord dat als er gesproken wordt over het vinden van betaalbare
woningen conform aan de huurwetgeving, dit niet alleen een probleem is voor
vluchtelingen maar voor alle sociaal zwakkeren. Om het over de begeleiding te hebben
over vluchtelingen voegen wij hier aan toe dat eens Lokaal opvanginitiatief (LOI)bewoners erkend zijn krijgen ze van fedasil 2 maanden de tijd om een woning te
vinden. Het is mogelijk om 2 maal een verlenging aan te vragen van een maand. Dus
in totaal hebben we 4 maanden de tijd om een woning te zoeken. Indien de bewoners
niets gevonden hebben, mits voldoende inspanning van de bewoner zelf, bestaat de
optie om een plaats te schorsen en leefloon toe te kennen om de bewoner meer tijd te
geven. Dit is een noodoplossing, die we in 2019 niet vaak hebben moeten gebruiken.
Wegens wijzigingen in het opvangsysteem zijn er momenteel niet veel LOI-bewoners
die een woning moeten zoeken. In 2019 waren dit 2 bewoners.
Het zoeken naar een woning gebeurt voornamelijk samen met de maatschappelijk
werker. Er wordt wekelijks afgesproken om bezichtigingen aan te vragen. De bewoner
zelf dient op zoek te gaan naar de woningen. De vrijwilligers nemen soms spontaan de
taak op om mee te helpen zoeken maar dit is afhankelijk van het contact met de
desbetreffende vrijwilliger en de bewoner. Één vrijwilliger om te zoeken naar
woningen hebben we niet.
Externe organisaties die helpen bij het zoeken naar een woning zijn er quasi niet. In
het verleden, met de vluchtelingencrisis, was dit wel het geval maar de subsidies zijn
daarvoor stopgezet. Zo was er het buddy systeem van het Centrum Algemeen
Welzijnswerk (CAW). Deze hulp bestaat nog maar enkel indien de cliënt reeds een
woning heeft gevonden en puur om te helpen bij de installatie en een goede start in
de nieuwe woonplaats. Housing cafe is ook stopgezet. Bij jongeren kan het jeugd
advies centrum (JAC) wel nog helpen maar zij doen hetzelfde als ons. De bewoner
dient de nummers en woningen te zoeken en er wordt samen gebeld. Indien er een
vermoeden is dat er kans is dat betrokkene de woning kan krijgen maar de eigenaar
iets meer overtuiging nodig heeft wordt er soms meegegaan voor de bezichtiging.
Een woning vinden is niet gemakkelijk vooral voor mensen die het financieel moeilijk
hebben.
Vaak huren zij dan ook woningen die niet voldoen aan de normen. Mensen met een
migratieachtergrond hebben vaak een bijkomend probleem in het kader van hun
achtergrond.
OCMW De Pinte

1/7

Het moeilijk vinden van een woning is niet nieuw maar we merken wel dat de
woningmarkt alsmaar meer verzadigd wordt.
Wij kunnen betaalbare woningen proberen promoten door regelmatig een oproep te
doen in de infokrant om mensen uit onze gemeente te sensibiliseren om hun woning
te verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Zodanig dat de mensen die op de
wachtlijst bij staan, sneller aan een woning geraken.

Openbaar
1 Notule n

1

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.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
4 Financië n
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Meerjarenplan 2019 - Semestriële opvolgingsrapportering kennisname

Feiten en context
Het decreet lokaal bestuur legt de verplichting op om tussentijds een opvolgingsrapportering
voor te leggen aan de raad. Dit moet minstens één keer per jaar gebeuren over de toestand
per 30/06.
De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het
geplande. Ze geeft de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van
de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zoals opgenomen in het éénjarig
meerjarenplan 2019. De rapportering maakt ook melding van de financiële risico's.
Daarnaast moet de opvolgingsrapportering melding maken van de eventuele wijzigingen in de
grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft bij de opmaak van het
planningsrapport waarover het tussentijds rapporteert. Dit is voor deze
opvolgingsrapportering nihil.
De tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar
moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het
lopende jaar op te volgen.
De opvolgingsrapportering bestaat uit een stand van zaken prioritaire acties, een vergelijking
gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven lopend jaar en aanvullende informatie,
waarbij het presentatieniveau gebeurt op actie.
Hogere regelgeving





Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige
meerjarenplannen 2019
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Ministerieel besluit van 20 november 2018 betreffende de gemeenten, OCMW's, AGB's
en welzijnsverenigingen die beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen toepassen en dit vanaf 1 januari 2019

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019, deel OCMW werd goedgekeurd



Besluit van het vast bureau van 29 november 2019 waarbij kennis werd genomen van
de semestriële opvolgingsrapportering 2019/1

Besluit:
Enig artikel.
De semestriële opvolgingsrapportering 2019 wordt ter kennis genomen.
5 Personee lsaange legenhe den
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Gedragscode voor personeelsleden van het lokaal bestuur De Pinte

Feiten en context
De deontologische code van het personeel dateert van 2007 en is bijgevolg verouderd.
Er werd een nieuwe code opgesteld op basis van de vijf gemeenschappelijke waarden (open
en positief, ambitieus en een tikkeltje gedurfd, in partnerschap met anderen, respectvol en
klantgericht).
De gedragscode werd besproken met het personeel en er werden praktijkvoorbeelden in
verwerkt.
Op 8 november 2019 werd de gedragscode voor personeelsleden besproken tijdens het
syndicaal overleg. Enkel de heer Peter Wieme van het ACV was aanwezig als afgevaardigde
van de vakorganisatie. Er was een protocol van akkoord.
Hogere regelgeving


Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De OCMW-raad keurt de gedragscode voor het personeel, zoals gevoegd als bijlage, goed.
Artikel 2.
De bepalingen van de gedragscode gaan in op 1 januari 2020.
Artikel 3.
Aan ieder personeelslid zal de gedragscode overhandigd worden.
6 Oude renzo rg
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Goedkeuring leidraad ‘Participatief Project Woonzorgsite
Scheldevelde’, inclusief 2 annexen – Machtiging GD&A Advocaten om
over te gaan tot publicatie van de leidraad ‘Participatief Project
Woonzorgsite Scheldevelde’, inclusief 2 annexen – Kennisname
infodossier ‘Participatief Project Woonzorgsite Scheldevelde’

Feiten en context
Het OCMW De Pinte is eigenaar en uitbater van het woonzorgcentrum Scheldevelde, met een
erkenning voor 59 woongelegenheden, waarvan 32 woongelegenheden erkend zijn als RVT
(bouwjaar 1953-1956 / renovatie 1980).
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De infrastructuur van het huidig woonzorgcentrum is evenwel aan vernieuwing toe. Ook de
serviceflats gelegen aan de Bommelstraat 33 zijn verouderd. De realisatie van nieuwe
assistentiewoningen op site Scheldevelde, is dan ook wenselijk.
Het OCMW De Pinte beschikt echter noch over de expertise noch over de (financiële) middelen
om zelf een nieuwbouw woonzorgcentrum met assistentiewoningen te realiseren. De
noodzaak bestaat dan ook om een marktraadpleging te organiseren waarbij het OCMW op
zoek gaat naar een private partner, die beschikt over een ruime ervaring in de
woonzorgsector alsook over de knowhow die vereist is om een nieuwbouwproject op een
doelmatige en efficiënte wijze te realiseren.
Nieuwe bijkomende en aansluitende initiatieven, zoals een dagverzorgingscentrum, een
centrum voor kortverblijf, een ontmoetingscentrum, etc zouden tevens een verrijking vormen
voor het woonzorgcentrum en de assistentiewoning, alsook voor de site ‘Scheldevelde’ in zijn
geheel.
Voormelde samenwerking tussen het OCMW De Pinte en de private partner zal
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur de structuur aannemen van een
woonzorgvereniging. Overeenkomstig artikel 513 DLB kan een OCMW voor de exploitatie van
woon- en zorgcentra, immers een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), op grond van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, oprichten samen met minstens één of meer
private rechtspersonen die geen winst nastreven. De deelname van rechtspersonen met
winstoogmerk wordt op grond van voormelde decretale bepaling dan ook uitdrukkelijk
uitgesloten.
Teneinde één of meerdere private partners zonder winstoogmerk te selecteren om voormelde
woonzorgvereniging op te richten, heeft het aangesteld advocatenkantoor, GD&A Advocaten,
een procedure uitgeschreven overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur, in het
bijzonder het principe inzake transparantie, gelijkheid en vrije mededinging. Deze procedure,
evenals de voorwaarden waaraan de partner(s) dient te voldoen en de criteria waaraan de
voorstellen zullen worden beoordeeld, zijn uitgeschreven in de ‘Leidraad aangaande het
participatief project woonzorgsite Scheldevelde’, zoals in bijlage aan dit besluit is toegevoegd.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de leidraad ‘Participatief
project woonzorgsite Scheldevelde’, inclusief 2 annexen, goed te keuren en GD&A Advocaten
te machtigen om over te gaan tot publicatie van deze leidraad met annexen in het Bulletin der
Aanbestedingen.
Tevens wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om kennis te nemen van
het infodossier ‘Participatief project woonzorgsite Scheldevelde’, zoals de geïnteresseerde
kandidaten dit vóór indiening van hun voorstel bij het OCMW kunnen opvragen.
Hogere regelgeving






De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Artikel 77 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en haar uitvoeringsbesluiten
Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 6 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, betreffende verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woon- en
zorgcentra
De beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het principe van transparantie,
het gelijkheidsbeginsel en de vrije mededinging

Vorige beslissingen


Besluit van het vast bureau van 18 oktober 2019 betreffende de aanstelling van een
advocaat voor de begeleiding bij de opstart van een woonzorgvereniging.

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het besluit en waarbij wordt
voorgesteld om volgend artikel ter stemming voor te leggen:
"Artikel 3:
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het infodossier 'Participatief project woonzorgsite
Scheldevelde', ter kennis te nemen."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
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Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de leidraad aangaande het ‘Participatief project
woonzorgsite Scheldevelde’, inclusief twee annexen, goed te keuren.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om GD&A Advocaten machtiging te geven om
over te gaan tot publicatie van de in artikel 1 goedgekeurde leidraad, inclusief twee annexen,
in het Bulletin der Aanbesteding.
Artikel 3.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist het infodossier ‘Participatief project woonzorgsite
Scheldevelde’, ter kennis te nemen.
8 Soc iale die nst
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Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage

Feiten en context
Sinds 1 januari 2018 is de huidige reglementering inzake de toekenning van de sociaalpedagogische toelage van toepassing.
Het goedkeuren van een reglement is de bevoegdheid van de OCMW-raad.
Het nieuwe reglement bevat geen inhoudelijke wijzigingen.
Het huidige reglement loopt tot en met 31 december 2019. De termijn wordt verlengd voor
een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Plaats in meerjarenplan en budget


0-PREMIE/0919-03/649112/OCMW/SDN/IP-GEEN

Gelet op het ter zitting aangebracht voorstel tot aanpassing van het reglement en waarbij
wordt voorgesteld om volgende toevoeging ter stemming voor te leggen:
"Voorstel wijziging:
Art. 2
Voor het hulpbehoevend kind
- ...minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in de 3 pijlers samen...
- Ontvangt geen persoonlijk assistentiebudget van....
Voor de aanvrager:
de ouder of persoon die bewijst rechthebbende te zijn op de zorgtoeslag voor kinderen met
een specifieke ondersteuningsbehoefte vanuit het groeipakket, gedomicilieerd....
Art. 3 §1
deze persoon is eveneens rechthebbend op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte vanuit het groeipakket."
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement voor toekenning van de sociaal- pedagogische toelage, zoals gehecht in
bijlage, treedt in werking op 1 januari 2020 voor de periode tot en met 31 december 2025.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Reglement toekennen mantelzorgpremie

Feiten en context
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Meer inwoners van De Pinte zo lang mogelijk thuis te laten wonen is een doelstelling. In
zware zorgsituaties is professionele hulp vaak nog ontoereikend. Mantelzorg biedt dan een
mogelijke uitkomst. Een mantelzorgpremie vanuit het lokaal bestuur is daarbij een instrument
om mantelzorgers op een passende wijze te waarderen voor hun engagement.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Motivering
Sinds 1 januari 2018 is de huidige reglementering inzake de toekenning van de
mantelzorgpremie van toepassing.
Het goedkeuren van een reglement is de bevoegdheid van de OCMW- raad.
Er wordt voorgesteld het reglement op een aantal punten bij te sturen, dit gezien de
praktijkervaring en de administratieve afhandeling.
Volgens het huidige reglement vervalt het recht op de mantelzorgpremie in de maand waarin
de zorgbehoevende recht heeft op een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve
thuiszorgpatiënten van het RIZIV.
Er wordt voorgesteld om deze passage op te heffen gezien de palliatieve premie niet kan
gezien worden als een vervanging van de mantelzorgpremie. Dit gebeurt ook niet vanuit de
Vlaamse zorgverzekering.
De term gemeentelijke mantelzorgpremie wordt gewijzigd naar mantelzorgpremie vanuit het
lokaal bestuur.
Volgens het huidige reglement moet de mantelzorger zich registreren bij zijn/haar zorgkas.
Wij ondervinden dat heel veel mensen dit aan ons vragen wat heel veel extra registratie
meebrengt. Niet alle zorgkassen houden dit ook bij zodat het opportuun is dat deze vraag
verdwijnt.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-PREMIE/0959-03/649115/OCMW/SDN/IP-GEEN
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement voor toekenning van de mantelzorgpremie, zoals aangehecht in bijlage, treedt
in werking op 1 januari 2020 voor de periode tot en met 31 december 2025.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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Reglement toekennen van een palliatieve premie voor thuispatiënten

Feiten en context
Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op
genezing gerichte behandeling. Palliatieve thuiszorg is dan de zorg voor de 'hele' mens en zijn
omgeving om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden in het laatste deel van de patiënt zijn
leven binnen de thuisomgeving. De palliatieve thuiszorgpremie vanuit het lokaal bestuur is
bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die het 'thuis ziek zijn' met zich meebrengt
eenmaal de palliatieve thuiszorgpremie vanuit het RIZIV werd toegekend.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Motivering
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Ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 wordt de individuele
toekenning van sociale premies enz. een bevoegdheid van het Vast Bureau.
Het goedkeuren van een reglement is echter de bevoegdheid van de gemeente/OCMW- raad.
Het reglement dient inhoudelijk niet te worden gewijzigd.
Plaats in meerjarenplan en budget
0-PREMIE/0919-03/649113/OCMW/SDN/IP-GEEN
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Dit reglement voor toekenning van de palliatieve premie vanuit het lokaal bestuur, zoals
aangehecht in bijlage, heeft uitwerking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
11 Vragen en me dedeli ngen
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Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

9

Mondelinge vragen

Feiten en context
Er zijn geen mondelinge vragen.
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