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Er wordt éénparig akkoord gegaan met het voorstel van de i-voting met als resultaat dat
agendapunt 1 en 3 als goedgekeurd worden beschouwd en niet meer worden behandeld
tijdens de raadszitting.

Openbaar
1 Notulen

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.

2

Coronavirus - telethuiswerk voor personeelsleden - kennisname
beslissing vast bureau van 20 maart 2020 en 17 april 2020

Feiten en context
Telewerken werd voorlopig nog niet wettelijk geregeld voor de lokale besturen. Omwille van
het coronavirus wordt er gesteld dat telewerken de norm moet zijn voor de personeelsleden
voor wie dit mogelijk is.
Er werd aangeraden om een aantal richtlijnen vast te leggen in een interne nota voor het
telewerken.
Het vast bureau heeft op 20 maart 2020 en 17 april 2020 beslist om bepaalde richtlijnen te
bepalen voor de telethuiswerkers. Er werd beslist een uniforme forfaitaire vergoedingsregeling
van 25 euro/maand uit te werken voor alle telethuiswerkers die hun persoonlijk GSM-toestel,
internet en verwarming gebruiken. Deze regeling blijft gelden gedurende de volledige periode
waarbij de federale maatregelen met betrekking tot de Coronacrisis van kracht zijn.
Lokaal bestuur De Pinte
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Vorige beslissingen



Besluit van het vast bureau van 20 maart 2020 in verband met telewerken
Besluit van het vast bureau van 17 april 2020 met aanpassing in verband met
telewerken

Motivering
De personeelsleden dienen zo veel mogelijk thuis te kunnen werken om besmetting tegen te
gaan. Ze krijgen de mogelijkheid om via een VPN-verbinding op een veilige omgeving thuis te
kunnen werken. De personeelsleden moeten via deze verbinding badgen en er wordt met het
diensthoofd afgesproken welke taken ze moeten afhandelen. Daarnaast moeten ze tijdens
deze werkuren telefonisch bereikbaar blijven. De telefoons moeten doorgeschakeld worden
naar de personeelsleden.
Met de diensthoofden werd de afspraak gemaakt om per dienst een fysieke permanentie te
verzekeren van 1 personeelslid (tot max. 2 personeelsleden) per dienst.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de richtlijnen die het vast bureau
heeft gemaakt in verband met het telethuiswerken en van de forfaitaire vergoeding van 25
euro per maand voor deze personeelsleden en dit voor de periode dat de coronamaatregelen
in voege zijn.
Artikel 2.
De vergoeding wordt enkel uitbetaald aan personeelsleden die minstens de helft van deze
periode effectief werk verrichten en het bedrag van 25 euro wordt pro rato toegekend aan de
personeelsleden die deeltijds werken.

3

Coronavirus - lokale aanmoedigingspremie voor personeelsleden die
niet telethuiswerken

Feiten en context
Omwille van het coronavirus wordt er gesteld dat telewerken de norm moet zijn voor de
personeelsleden voor wie dit mogelijk is.
In het kader van de gelijkheid voor diegenen die niet in de mogelijkheid verkeren om van
thuis uit te werken of die een functie uitoefenen, die onverenigbaar is met het thuiswerken of
die instaan voor de permanentie wordt voorgesteld om in een lokale aanmoedigingspremie
van hetzelfde bedrag en voor dezelfde periode te voorzien.
Deze aanmoedigingspremie wordt niet aanzien als loon. Het gaat om een voordeel die de
werkgever spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, in dit geval de
coronacrisis. Er moet aldus geen RSZ of belasting op betaald worden.
Vorige beslissingen



Besluit van het vast bureau van 20 maart 2020 in verband met telewerken
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 in verband met de
kennisname van de beslissing van het vast bureau in verband met het telethuiswerken

Motivering
De personeelsleden dienen zo veel mogelijk thuis te kunnen werken om besmetting tegen te
gaan. Niet alle personeelsleden verkeren in de mogelijkheid om thuis te werken of zorgen
voor de permanentie. Bovendien werken ze momenteel niet in de meest ideale
omstandigheden.
Als dank voor de inzet van alle personeelsleden is het billijk dat er een lokale
aanmoedigingspremie wordt voorzien van 25 euro per maand zolang de maatregelen voor
Corona gelden.
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad van maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de uitbetaling van een forfaitaire
lokale aanmoedigingspremie van 25 euro /maand voor de personeelsleden die een functie
uitoefenen, die onverenigbaar is met het thuiswerken of die instaan voor de permanentie van
de dienst en dit voor de periode dat de coronamaatregelen in voege zijn.
Artikel 2.
Deze lokale aanmoedigingspremie is niet cumuleerbaar met de forfaitaire vergoeding die
wordt uitbetaald aan de telethuiswerkers.
Artikel 3.
Deze lokale aanmoedigingspremie wordt enkel uitbetaald aan personeelsleden die minstens
de helft van deze periode effectief werk verrichten en het bedrag van 25 euro wordt pro rato
toegekend aan de personeelsleden die deeltijds werken.
Artikel 4.
Deze lokale aanmoedigingspremie wordt niet aanzien als loon. Het gaat om een voordeel die
de werkgever spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, in dit geval
de coronacrisis. Er moet aldus geen RSZ of belasting op betaald worden.
2 Kennisname verslagen

4

Rapportering klachtenbehandeling - kennisname

Feiten en context
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de klachten ingediend
tegen de gemeente.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de
klachten ingediend tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 12 februari 2007 waarbij het reglement
klachtenbehandeling werd goedgekeurd

Motivering
De rapportering van klachten aan de gemeente- en OCMW-raad werd voorzien in het Decreet
Lokaal Bestuur. Het reglement van klachtenbehandeling werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 12 februari 2007.
Besluit:
Enig artikel.
Er wordt kennis genomen van de rapportering klachtenbehandeling voor het jaar 2019.
3 Algemene organisatie

5

Onmiddellijke uitvoering van beslissingen van het bijzonder comité
sociale dienst

Feiten en context
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is onder andere bevoegd voor de beslissingen
over de toekenning van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening
Lokaal bestuur De Pinte
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en de maatschappelijke integratie. Op heden kan er pas uitvoering gegeven worden aan deze
beslissingen nadat de betalingen werden goedgekeurd door het vast bureau. Hierdoor gaat er
kostbare tijd verloren en wordt de situatie van de aanvrager vaak nog meer precair.
In het decreet over het lokaal bestuur zijn er geen uitdrukkelijke bepalingen voorzien omtrent
de goedkeuring van te betalen bedragen.
Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt echter wel dat de raad voor maatschappelijk
welzijn bevoegd is om het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem, waar de
goedkeuring van betalingen deel van uitmaakt, vast te stellen. Daarenboven beschikt deze
ook over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn
toevertrouwd.
Gezien de noodzaak van onmiddellijke uitbetaling is het dan ook noodzakelijk de raad voor
maatschappelijk welzijn te laten beslissen dat er onmiddellijke uitvoering kan gegeven worden
aan de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen



Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 betreffende de
vaststelling van het kader voor organisatiebeheersing
Besluit van het vast bureau van 28 juni 2019 betreffende het bepalen van de
financiële procedures in afwachting van uitwerking van het
organisatiebeheersingssysteem

Motivering
In zitting van 28 juni 2019 werd besloten om de bestaande financiële procedures aan te
houden totdat een nieuwe regeling hiervoor kan worden vastgesteld in het
organisatiebeheersingssysteem.
Ingevolge dit besluit is het vast bureau in het kader van het financieel beheer en als
hoofdbudgethouder bevoegd gebleven voor de goedkeuring van de uitbetalingen die dienen te
gebeuren naar aanleiding van de beslissingen inzake individuele steun van het bijzonder
comité voor de sociale dienst.
Voormelde goedkeuringsvereiste van het vast bureau is in kwestie echter onwenselijk gelet op
de dringendheid waarmee deze dossiers vaak gepaard gaan. De vereiste goedkeuring van het
vast bureau leidt immers vaak tot onnodige tijdsverliezen, hetgeen op zijn beurt een
negatieve impact heeft op de reeds precaire situatie van de hulpbehoevenden.
Teneinde aan deze problematiek ten goede te komen is het enigszins noodzakelijk om -in
afwachting van een verdere uitwerking in het organisatiebeheersingssysteem- de goedkeuring
voor de uitbetalingen in de steundossiers van het bijzonder comité voor de sociale dienst te
laten verlenen door de adjunct-algemeen directeur, zodanig dat deze betalingen sneller
uitgevoerd zullen kunnen worden.
Dit zal enerzijds aanleiding geven tot een efficiëntere interne werking en dienstverlening en
zal anderzijds ook leiden tot een betere afscherming van de privacygevoelige dossiers die
onder de bevoegdheid van het bijzonder comité voor de sociale dienst ressorteren.
Gelet op al het voorgaande wordt dan ook besloten om de betalingen in navolging van de
besluitvorming vanwege het bijzonder comité voor de sociale dienst niet langer voorafgaand
aan de uitvoering ervan door het vast bureau goed te keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat de uitbetalingen die betrekking hebben op
de beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst niet langer aan een
goedkeuring van het vast bureau onderworpen zijn.
De adjunct-algemeen directeur wordt belast met de verantwoordelijkheid om de betalingen ingevolge de beslissingen in steundossiers- goed te keuren.

6

Reglement boodschappendienst
Lokaal bestuur De Pinte
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Feiten en context
Het lokaal bestuur De Pinte toont zich graag solidair en wil De Pintenaeren hulp bieden.
Daarom start team9840 met een boodschappendienst - om boodschappen,
levensnoodzakelijke middelen en medicijnen, aan huis te brengen.
De Pinte helpt (vzw) is een bestaand initiatief die de rol van boodschapper kan vervullen
zodat het ondertussen sterk uitgebouwde netwerk van vrijwilligers en prangende hulpvragen
elkaar kan blijven vinden.
 De dienstverlening is gratis;
 De boodschapper schiet de boodschappen voor en wordt hiervoor terugbetaald door
het lokaal bestuur;
 De aanvrager krijgt van het lokaal bestuur een factuur die opgesteld wordt aan de
hand van verantwoordingsstukken (kassatickets).
Deze werkwijze is enkel van toepassing tijdens de coronamaatregelen uitgevaardigd bij
ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Om snel van start te gaan met de boodschappendienst werd het reglement gevalideerd door
het vast bureau en wordt dit nu ter goedkeuring voorgelegd op de raad van maatschappelijk
welzijn.
Hogere regelgeving



Gecoördineerde grondwet
Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 29 april 2019 betreffende
reglement voor het innen van niet-fiscale vorderingen en latere wijzigingen
Besluit van het vast bureau van 20 maart 2020 betreffende het valideren reglement
boodschappendienst
Besluit van het vast bureau van 3 april 2020 betreffende het reglement
boodschappendienst: valideren - aanpassing

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn richt een boodschappendienst in. Deze
boodschappendienst staat open voor iedereen wonende op het grondgebied van De Pinte en
die hierop beroep wenst te doen en die de woning niet mag of kan verlaten ten gevolge van
de dringende maatregelen gericht op de beperking van de verspreiding van het corona virus
COVID-19 (ministerieel besluit van 18 maart 2020 en latere wijzigingen).
Artikel 2.
De hulpaanvrager richt zijn vraag aan een door het lokaal bestuur De Pinte aangeduide
dienstverlener, die de aanvraag beoordeelt en voor een boodschapper zorgt.
Artikel 3.
De boodschapper verricht de boodschappen, schiet het bedrag voor en bezorgt de
boodschappen aan de hulpaanvrager. Er mag geen betaling gebeuren tussen boodschapper en
hulpaanvrager. Van het afleveren van de boodschap aan de deur wordt als bewijs een foto
genomen. Deze foto wordt strikt vertrouwelijk gehouden en enkel aangewend voor de
doelstellingen van dit reglement.
Artikel 4.
De boodschapper bezorgt de originele bewijsstukken (foto, kassaticket, boodschappenlijst)
aan de dienstverlener aangeduid door het lokaal bestuur De Pinte, waarop de dienstverlener
instaat voor de terugbetaling aan de boodschapper. De uitgaven worden vervolgens door het
lokaal bestuur De Pinte terugbetaald aan de dienstverlener aangeduid door het lokaal bestuur
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De Pinte binnen een termijn van 10 dagen. Bewijsstukken met een datum tot en met 30 juni
2020 worden aanvaard en kunnen binnengebracht worden tot en met 15 juli 2020.
Artikel 5.
De hulpaanvrager krijgt een verzoekschrift van het lokaal bestuur De Pinte waarin de
betalingen van de boodschappen teruggevraagd worden.
Artikel 6.
De hulpaanvrager zal bij gebrek aan betaling in der minne burgerrechterlijk ingevorderd
worden voor wat het betwiste deel betreft. Voor de invordering van het niet-betwiste deel kan
bij gebrek aan betaling in der minne ingevorderd worden conform het besluit van de raad van
maatschappelijk welzijn van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van niet-fiscale
vorderingen en haar latere wijzigingen.

Artikel 7.
Dit reglement is van toepassing tot en met 30 juni 2020 en wordt bekendgemaakt conform de
voorwaarden van het decreet over het lokaal bestuur.

7

Boodschappendienst - Overeenkomst De Pinte Helpt (vzw) - Voorschot
- Nominatieve subsidie

Feiten en context
Het lokaal bestuur De Pinte toont zich graag solidair en wil De Pintenaren hulp bieden.
Daarom start team9840 met een boodschappendienst - om boodschappen,
levensnoodzakelijke middelen en medicijnen, aan huis te brengen.
Het vast bureau valideerde het reglement boodschappendienst en wordt ter goedkeuring
voorlegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Met de Pinte helpt (vzw) is er een bestaand initiatief die de rol van boodschapper kan
vervullen zodat het ondertussen sterk uitgebouwde netwerk van vrijwilligers en prangende
hulpvragen elkaar kan blijven vinden.
 De dienstverlening is gratis;
 De boodschapper schiet de boodschappen voor en wordt hiervoor terugbetaald door
het lokaal bestuur;
 De aanvrager krijgt van het lokaal een maandelijkse factuur die opgesteld wordt aan
de hand van originele verantwoordingsstukken (kassaticketten).
Het lokaal bestuur wenst de organisatie van de boodschappendienst uit te besteden aan De
Pinte helpt vzw.
Deze werkwijze is enkel van toepassing tijdens de coronamaatregelen.
Bij het ondertekenen van de overeenkomst werd reeds door het lokaal bestuur De Pinte een
voorschot van 1 500 euro ter beschikking gesteld aan De Pinte Helpt (vzw).
Dit voorschot mag enkel na controle van de originele bewijsstukken aangewend worden om
de vrijwilliger die boodschappen voorschiet terug te betalen en dus niet om als provisie mee
te geven aan de vrijwilliger.
Bij het beëindigen van de opdracht zal dit voorschot integraal terugbetaald worden door De
Pinte Helpt (vzw) aan het lokaal bestuur.
Hogere regelgeving



Gecoördineerde grondwet
Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2019 aangaande
reglement voor het innen van niet-fiscale vorderingen en latere wijzigingen
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 aangaande
toekennen nominatieve subsidies 2020
Besluit van het vast bureau van 20 maart 2020 aangaande valideren reglement
boodschappendienst

Lokaal bestuur De Pinte

6/14




Besluit van het vast bureau van 3 april 2020 aangaande boodschappendienst Overeenkomst De Pinte Helpt (vzw) - Voorschot - Nominatieve subsidie - aanpassing
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 aangaande het
reglement boodschappendienst

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Juridische grondslag
De raad van 27 april 2020 heeft het reglement boodschappendienst goedgekeurd.
Artikel 2.
Opdracht
Het lokaal bestuur De Pinte richt een boodschappendienst in en komt overeen met De Pinte
Helpt (vzw) dat zij de boodschappendienst organiseren:
 De hulpaanvrager richt zijn vraag aan De Pinte Helpt (vzw) via de reeds gekende en
eventueel andere communicatiekanalen die verbonden zijn aan De Pinte Helpt (vzw)
 De Pinte Helpt (vzw)
o ontvangt en beoordeelt de hulpvraag overeenkomstig het reglement
boodschappendienst,
o stuurt een boodschapper, die een vrijwilliger is en aangestuurd wordt door De
Pinte Helpt (vzw),
o zorgt bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, voor steeds dezelfde
boodschapper, zodat de boodschapper en de hulpaanvrager in een 1 op 1
relatie staan.
 De boodschapper:
o verricht de boodschappen volgens de ontvangen boodschappenlijst,
o schiet het bedrag voor,
o bezorgt de boodschappen aan de hulpaanvrager,
o komt niet fysiek in contact met de hulpaanvrager en mag dus ook geen
betaling aanvaarden van de hulpaanvrager,
o neemt, als bewijs, een foto van de boodschappen afgezet aan de deur – deze
foto wordt strikt vertrouwelijk gehouden en enkel aangewend voor de
doelstellingen van deze overeenkomst
o bezorgt de originele bewijsstukken (foto, kassaticket, boodschappenlijst) aan
De Pinte Helpt (vzw).
 De Pinte Helpt (vzw)
o mag onmiddellijk de vrijwilliger terugbetalen op voordracht van alle originele
bewijsstukken,
o noteert chronologisch, elk kassaticket in een register
 een uniek nummer per boodschappenlijst (kan over meerdere
kassatickets hetzelfde zijn), dit nummer wordt ook op de originele
bewijsstukken genoteerd,
 de hulpaanvrager: identiteit, straat, woonplaats,
 kassaticket: datum, winkel, bedrag,
 vrijwilliger: datum terugbetaling aan vrijwilliger en identiteit.
o bezorgt minstens wekelijks aan het lokaal bestuur het digitale register en de
bijhorende bewijsstukken.
 Het lokaal bestuur
o ziet de bewijsstukken na,
o betaalt onbetwistbare uitgaven terug aan De Pinte Helpt (vzw) conform de
bewijsstukken, zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van 10
dagen,
o verstuurt een verzoekschrift tot betaling aan de hulpaanvrager over de
onbetwistbare uitgaven (gestaafd door bewijsstukken) en staat in voor de
verdere afhandeling ervan.
Artikel 3.
Veiligheidszorg
De Pinte Helpt (vzw) en zijn netwerk van vrijwilligers:
 zijn discreet en behandelen alle verkregen informatie vertrouwelijk,
 nemen de nodige voorzorgsmaatregelen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en
registreren zich bij www.vlaanderenvrijwilligt.be,
Lokaal bestuur De Pinte
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passen de beschermingsmaatregelen om het corona virus -covid19 in te dijken toe.

Artikel 4.
Voorschot in kader van de overeenkomst
Bij het ondertekenen van de overeenkomst zal het lokaal bestuur De Pinte een voorschot van
1 500 euro ter beschikking stellen aan De Pinte Helpt (vzw).
Dit voorschot mag enkel na controle van de originele bewijsstukken aangewend worden om
de vrijwilliger die boodschappen voorschiet terug te betalen en dus niet om als provisie mee
te geven aan de vrijwilliger.
Bij het beëindigen van de opdracht zal dit voorschot integraal terugbetaald worden door De
Pinte Helpt (vzw) aan het lokaal bestuur.
Artikel 5.
Duur
De opdracht aan De Pinte Helpt (vzw) om de boodschappendienst te organiseren loopt tot en
met 30 juni 2020.
Bewijsstukken met een datum tot en met 30 juni 2020 worden aanvaard en kunnen
binnengebracht worden tot en met 15 juli 2020.
Artikel 6.
Nominatieve subsidie
De raad van maatschappelijk welzijn kent een nominatieve subsidie voor De Pinte Helpt (vzw)
toe van 1 000 euro voor logistieke en digitale uitgaven.
Elke uitgave wordt gestaafd met verantwoordingsstukken (factuur, kassaticket).
Bij het beëindigen van de opdracht zal de nominatieve subsidie uitbetaald worden aan de
hand van aanvaarde stavingsdocumenten (factuur, kassaticket, ...).

8

Toekennen nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 20200427

Feiten en context
Op 18 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. Het cijfermateriaal
van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 78 17° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het vast bureau toevertrouwd worden: het vaststellen van
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
Met BBC 2020 worden de nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het
vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025.
Om die reden dient de raad van maatschappelijk welzijn de nominatieve subsidies in een
afzonderlijke reglement toe te kennen.
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 KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025, deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 waarbij
nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 20191218 werd goedgekeurd
Besluit van het vast bureau van 20 maart 2020 aangaande valideren reglement
boodschappendienst

Motivering
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Het lokaal bestuur De Pinte toont zich graag solidair en wil de Pintenaren hulp bieden.
Daarom start team9840 met een boodschappendienst - om boodschappen,
levensnoodzakelijke middelen en medicijnen, aan huis te brengen.
Het vast bureau valideerde het reglement boodschappendienst.
Met de Pinte helpt (vzw) is er een bestaand initiatief die de rol van boodschapper kan
vervullen zodat het ondertussen sterk uitgebouwde netwerk van vrijwilligers en prangende
hulpvragen elkaar kan blijven vinden.
 De dienstverlening is gratis;
 De boodschapper schiet de boodschappen voor en wordt hiervoor terugbetaald door
het lokaal bestuur;
 De aanvrager krijgt van het lokaal bestuur een maandelijkse factuur die opgesteld
wordt aan de hand van originele verantwoordingsstukken (kassaticketten).
Het lokaal bestuur wenst de organisatie van de boodschappendienst uit te besteden aan De
Pinte helpt vzw.
Deze werkwijze is enkel van toepassing tijdens de coronamaatregelen.
Er wordt een nominatieve subsidie voor De Pinte Helpt (vzw) gevraagd van 1 000 euro voor
logistieke en digitale uitgaven.
Elke uitgave wordt gestaafd met verantwoordingsstukken (factuur, kassaticket).
Bij het beëindigen van de opdracht zal de nominatieve subsidie uitbetaald worden aan de
hand van aanvaarde stavingsdocumenten (factuur, kassaticket, ...).
Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement 'Toekennen nominatieve subsidies - versie RMW 20191218 wordt opgeheven
vanaf heden.
Artikel 2.
De raad van maatschappelijk welzijn kent de nominatieve subsidies 2020 toe volgens het
document in bijlage gehecht.
Deze kunnen worden aangewend volgens het reglement zoals in artikel 4 van dit besluit
vastgesteld.
Artikel 3.
Voor het verwerken van het tekort bijdrage boodschappendienst wordt het nodige krediet
voorzien bij de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.
Artikel 4.
De raad van maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het vast bureau om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet, rekening houdend met het
kredietvoorstel in artikel 3, per begunstigde zoals opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.
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Reglement voor financiële ondersteuning vanuit het lokaal bestuur De
Pinte ten behoeve van groepsopvanglocaties kinderopvang op het
grondgebied De Pinte-Zevergem

Feiten en context
Lokaal bestuur De Pinte
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De laatste jaren merken heel wat organisatoren van kinderopvang dat het aanbod van het
aantal plaatsen gevoelig is gedaald.
Om trachten hieraan te verhelpen, stellen heel wat lokale besturen ondertussen locaties ter
beschikking van samenwerkende onthaalouders. Op die manier wordt enerzijds het aanbod
van het aantal plaatsen verhoogd, en anderzijds blijft de locatie bestaan zelfs wanneer één
van de samenwerkende onthaalouders besluit om met haar activiteiten te stoppen. Het is
namelijk veel eenvoudiger om een nieuwe onthaalouder te rekruteren, te selecteren en aan te
sluiten, dan om te voorzien in een nieuwe locatie.
De modaliteiten waaronder de locaties ter beschikking worden gesteld, vertonen heel
uiteenlopende verschillen. Dit blijkt heel duidelijk uit een rondvraag bij diverse lokale
besturen.
 Er zijn besturen die één of meerdere eigen locaties inrichten en verhuren ( OCMW De
Pinte, Gemeente Destelbergen, OCMW Zingem,..) , maar er zijn eveneens besturen
die zelf locaties huren van private eigenaars (o.a. OCMW Kalken-Laarne, OCMW
Gavere, OCMW Zingem,.. )
 Een aantal besturen dragen zelf een aantal kosten (brandweerverslag, FAVV,
periodieke controle blustoestellen, periodieke controle verwarmingsinstallatie, keuring
elektrische installatie, …), andere besturen rekenen enkele van deze kosten
(gedeeltelijk of volledig) door aan de gebruikers;
 In sommige locaties zijn de vaste kosten (water, elektriciteit en verwarming)
inbegrepen in de huurprijs, bij anderen gaat het om een forfaitair maandelijks bedrag,
en bij nog anderen wordt het werkelijke verbruik aangerekend (bij aanwezigheid van
tellers);
 Het onderhoud van sommige locaties (en herstellingen) wordt soms volledig ten laste
van het organiserend bestuur genomen, in een aantal andere gevallen wordt dit
verwacht van de gebruikers;
Hogere regelgeving




Decreet van 20 april 2012 ( BS 15 juni 2012) houdende de organisatie van
kinderopvang van baby's en peuters en zijn latere wijzigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 2014)
houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en
groepsopvang van baby’s en peuters
Decreet over het lokaal bestuur

Motivering
Alles varieert enorm naargelang de eigen inbreng van het lokaal bestuur.
Wanneer een locatie de vraag stelt tot financiële ondersteuning mag er zeker geen
woonfunctie zijn op de locatie ( zie algemeen reglement).
Dit om het verschil te maken met groepsopvanglocaties of gezinsopvanglocaties waar ook een
woonfunctie is.
Voor onze eigen opvanglocaties, in woningen eigendom van het lokaal bestuur, zijn de vaste
kosten inbegrepen in de huurprijs. Het bedrag werd vastgesteld op € 120 per voltijds
equivalente kinderbegeleider.
Een algemeen reglement tot mogelijke financiële ondersteuning werd opgemaakt dat ook voor
toekomstige aanvragen geldig kan zijn.
De budgetsleutel zal worden opgemaakt afhankelijk van het besluit van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 27 april 2020.
Raming totale kost op jaarbasis a ratio aantal kinderbegeleiders per locatie, maximum
budgetraming; 4620 €.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement, zoals in bijlage aan dit besluit gehecht, wordt goedgekeurd.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

Lokaal bestuur De Pinte
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Goedkeuring samenstelling beoordelingscommissie Participatief
Project Woonzorgsite Scheldevelde

Feiten en context
Het OCMW van 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).
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 over het lokaal bestuur (hierna DLB afgekort) 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’.
De leidraad bepaalt dat een beoordelingscommissie de ingediende voorstellen aan de hand
van volgende criteria inhoudelijk zal beoordelen:
1. Toekomstvisie woonzorgsite Scheldevelde
1. Woon, leven, zorg- en dienstverlening
2. Visie op organisatie en timing van nieuwbouw en verhuisbewegingen
3. Ontwikkeling van bijkomende aansluitende diensten of initiatieven
4. Personeelsvoorwaarden en -beleid
1. Personeelsbeleid – arbeidsvoorwaarden
2. Waarborgen voor het personeel
3. Organisatie en bestaffing van de verschillende diensten/functies
4. Prijs
1. Financieel meerjarenplan
2. (Dag)prijzen
3. Inbreng van de private partner
4. Verhouding private partner – OCMW De Pinte
1. Verdeling van de stem- en voordrachtsrechten
2. Visie op de overleg- en besluitvormingsstructuur
3. Regionale verankering en netwerk
Op de zitting van 16 december 2019 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn de leidraad
en het infodossier aangaande het participatief project woonzorgsite ‘Scheldevelde’
goedgekeurd.
De leidraad aangaande het participatief project woonzorgsite ‘Scheldevelde’ werd op 20
december 2019 in het Europees Publicatiebald en het Bulletin der Aanbestedingen / enotification gepubliceerd.
Dergelijke opdracht moet met toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur,
transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid worden gevoerd.
Als uiterste datum voor het indienen van de voorstellen werd vrijdag 20 maart 2020 bepaald.
Lokaal bestuur De Pinte
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Het vast bureau heeft echter beslist om deze termijn uit te stellen naar donderdag 30 april
2020 om 10u gezien de Coronacrisis.
De raad voor maatschappelijk welzijn dient wel nog de samenstelling van de
beoordelingscommissie te bepalen.
De twee experten uit de sector van de woonzorgcentra zullen een vergoeding ontvangen, die
zal worden vastgesteld door het vast bureau.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de volgende leden van de
beoordelingscommissie aan te duiden:
Zorg ID BV, als financieel consultant
Johan Wastijn, algemeen directeur van vzw Seniorenzorg H.Familie Deerlijk, als expert
uit de sector van de woonzorgcentra
Gerdy Desmedt, algemeen directeur van vzw Blijvelde WZC Kortemark, vzw Cassiers
WZC Houthulst, vzw WZC Maria’s Rustoord Dadizele, vzw Godtsvelde Kortemark en KDV De
Hoeksteen Diksmuide – Vladslo, als expert uit de sector van de woonzorgcentra
Adjunct-algemeen directeur van het lokaal bestuur De Pinte
Schepen Lieve Van Lancker
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om de algemeen directeur en de
financieel directeur van het lokaal bestuur De Pinte, aan te duiden als deskundigen die de
beoordelingscommissie bijstaan, indien dit nodig zou zijn.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om GD&A advocaten, aangesteld
voor de juridische begeleiding van de marktraadpleging, aan te duiden als juridische
begeleider van de beoordelingscommissie.
Hogere regelgeving







de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, betreffende
de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de aangelegenheden
die aan het OCMW door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd en
voor zover deze aangelegenheden aan geen ander specifiek orgaan toevertrouwd of
gedelegeerd werden
het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en haar uitvoeringsbesluiten
Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 6 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017, 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


het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019 ter
goedkeuring van de leidraad en het infodossier ‘Participatief Project Woonzorgsite
Scheldevelde’

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte stemt tegen omdat niet ingegaan werd op de vraag om dit punt te verdagen
gezien de samenstelling voor ons maar kan gebeuren nadat de termijn om offertes in te
dienen is verstreken. Bovendien moet de samenstelling van de commissie voor ons
objectiever gebeuren, bestaat er onduidelijkheid over de verloning van de experten en is het
dossier niet volledig, voor wat de stukken betreft die gevoegd werden.
Met de fractie van Open Vld vragen wij dit punt te verdagen naar na 30 april gezien de
procedure om in te tekenen nog loopt, waardoor er geen zekerheid is dat geen van deze
partijen zal intekenen en dus betrokken partij is.
Verder kunnen wij ons niet vinden in deze te eenzijdige samenstelling qua regio en te weinig
pluralistisch.
Tot slot hebben wij bedenkingen bij de aanduiding van Lieve Van Lancker binnen de huidige
samenstelling.
Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Lokaal bestuur De Pinte
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Hannes Eechaute), 8 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe,
Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om Zorg ID BV, Satijnstraat 11, 9030 Gent, als
financieel consultant en lid van de beoordelingscommissie voor het participatief project
woonzorgsite Scheldevelde aan te duiden.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de adjunct-algemeen directeur van het lokaal
bestuur De Pinte als lid van de beoordelingscommissie voor het participatief project
woonzorgsite Scheldevelde aan te duiden.
Artikel 3.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de heer Johan Wastijn, algemeen directeur
van vzw Seniorenzorg H. Familie Deerlijk, als lid van de beoordelingscommissie voor het
participatief project woonzorgsite Scheldevelde aan te duiden.
Artikel 4.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de heer Gerdy Desmedt, algemeen directeur
van vzw Blijvelde WZC Kortemark, vzw Cassiers WZC Houthulst, vzw WZC Maria’s Rustoord
Dadizele, vzw Godtsvelde Kortemark en KDV De Hoeksteen Diksmuide – Vladslo, als lid van
de beoordelingscommissie voor het participatief project woonzorgsite Scheldevelde aan te
duiden.
Artikel 5.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om schepen mevrouw Lieve Van Lancker als lid
van de beoordelingscommissie voor het participatief project woonzorgsite Scheldevelde aan te
duiden.
Artikel 6.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de algemeen directeur en de financieel directeur
van het lokaal bestuur De Pinte als deskundigen aan te duiden die de beoordelingscommissie
kunnen bijstaan, indien dit nodig zou zijn.
Artikel 7.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het bureau GD&A Advocaten,
Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen, als juridische begeleider van de
beoordelingscommissie aan te duiden.
Artikel 8.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat het vast bureau de vergoeding voor de twee
experten uit de sector van de woonzorgcentra zal vastleggen en hier verder uitvoering zal aan
geven.
Artikel 9.
Afschrift van huidige beslissing wordt aan GD&A Advocaten, Zorg ID BV, de adjunct-algemeen
directeur van het lokaal bestuur De Pinte, de heer Johan Wastijn, de heer Gerdy Desmedt,
schepen mevrouw Lieve Van Lancker, de algemeen directeur en de financieel directeur van
het lokaal bestuur De Pinte bezorgd.
11 Vragen en mededelingen
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Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

12

Mondelinge vragen

Lokaal bestuur De Pinte
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Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een mondelinge vraag wil stellen,
wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan dit raadslid.
2020/CV/1: Raadslid Verleyen wenst te vernemen of sinds de coronacrisis het aantal
hulpaanvragen is gestegen. Er wordt geantwoord dat dit niet het geval is.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lokaal bestuur De Pinte

Kathleen Ghyselinck
Voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn
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