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1 Notulen

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Trudo Dejonghe, Leen Gryffroy, Evelyne Gomes,
OCMW-raadsleden
Feiten en context
De notulen en het zittingsverslag 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.
De audio-opname van het zittingsverslag moet niet worden goedgekeurd door de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Met 17 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Wim Vanbiervliet, Guy
Blomme, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte
Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 1
onthouding (Hilde Claeys)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
2 Kennisname verslagen
2.3 Andere verslagen

2

Notulen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering
Zorgband Leie en Schelde - kennisname

Feiten en context
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De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 19 december 2017 beslist om over
te gaan tot de oprichting van en tot deelname samen met de OCMW’s van Destelbergen,
Laarne, Merelbeke en Nazareth en samen met het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge,
aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd “Zorgband Leie en Schelde”.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 25 februari 2019 de
vertegenwoordigers en de plaatsvervangende vertegenwoordigers aangeduid voor de
Zorgband.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Vorige beslissingen



Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 19 december 2017 in verband
met de oprichting van de zorgband
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 in verband met
het aanduiden van de vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers
in de zorgband.

Besluit:
Artikel 1.
Er wordt kennis genomen van de notulen van de raad van bestuur Zorgband Leie en Schelde
van 11 maart 2019.
Artikel 2.
Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemene vergadering van Zorgband Leie en
Schelde van 20 maart 2019.
4 Financiën

3

OCMW - jaarrekening 2017 - goedkeuringsbesluit gouverneur kennisname

Feiten en context
De jaarrekening 2017 bestaat, overeenkomstig artikel 30 van besluit van de Vlaamse
Regering van 25 juni 2010, uit:
 de beleidsnota die de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de
financiële toestand bevat
 de financiële nota die de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening bevat
 de samenvatting van de algemene rekeningen die de balans en de staat van
opbrengsten en kosten bevat
 de toelichting
Hogere regelgeving






Decreet 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
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
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Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni 2018 houdende het
vaststellen van de jaarrekening 2017

Motivering
De toezichthoudende overheid heeft op 5 april 2019 de jaarrekening 2017 goedgekeurd.
Besluit:
Enig artikel.
Het goedkeuringsbesluit van de gouverneur van de jaarrekening 2017 wordt ter kennis
genomen.
4.1 Algemeen

4

Reglement voor het innen van niet-fiscale schuldvordering

Feiten en context
In het kader van decreet lokaal bestuur wordt het reglement herzien.
Onbetwiste schuldvordering
Voor onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel directeur
overeenkomstig art. 177 van het decreet lokaal bestuur een dwangbevel uitvaardigen,
betekend bij deurwaardersexploot.
Voor onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen wordt het deurwaardersexploot
betekend overeenkomstig art. 3.10.3.2.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Een reglement is nodig om te definiëren wanneer een schuldvordering onbetwist is en welke
kosten kunnen aangerekend worden aan de schuldenaar in kader van de invordering.
Het lokaal bestuur is vrij om voor het debiteurenbeheer een procedure op te stellen waarbij er
administratieve -en verzendingskosten worden aangerekend voor het beheer van niet-fiscale
schuldvorderingen.
Betwiste schuldvordering
De betaling van betwiste fiscale en niet-fiscale schuldvordering, vermeerderd met de inningsen administratiekosten, wordt afgedwongen middels de burgerlijke rechtspleging.
Het vast bureau kan overeenkomstig art. 84 § 3, 9° van het decreet lokaal bestuur, ad hoc
een rechtsvordering instellen, een raadsman aanstellen, ter verdediging en vrijwaring van de
(financiële) belangen van het OCMW.
De raad van maatschappelijk welzijn is bevoegd om het reglement vast te stellen.
In het kader van de integratie tussen gemeente en OCMW werd er gewerkt naar een
gelijkvormig reglement voor beide entiteiten.
Hogere regelgeving



Gecoördineerde grondwet
Decreet lokaal bestuur

Vorige beslissingen


MAT-vergadering van 25 maart 2019 waarbij het retributiereglement voor het innen
van fiscale en niet-fiscale vorderingen werd besproken.

Motivering
Een debiteurenbeheer is nodig om een gezonde financiële organisatie te behouden.
Door de nieuwe wetgeving decreet lokaal bestuur wordt er een reglement opgesteld voor het
OCMW.
Hierbij wordt er ingezet op de integratie tussen gemeente en OCMW door een eenzelfde
procedure op te stellen met dezelfde tarieven voor beide entiteiten.
De enige uitzondering hierop is de dienstverlening van de sociale dienst, hiervoor blijft het
debiteurenbeheer kosteloos.
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Op heden is in het OCMW geen specifiek reglement die het innen van niet-fiscale
schuldvorderingen regelt.
Sinds de integratie van de dienst financiën werd medio 2017 de procedure van aanmanen
overgenomen vanuit de gemeente, maar zonder aanrekening van aanmaningskosten gezien
er geen reglement is.
Hierop vormt het huishoudelijk reglement van de gezinsopvang en groepsopvang, vastgesteld
in de OCMW raad van 27 september 2017, een uitzondering.
In dit huishoudelijk reglement werden de tarieven van de gemeente overgenomen:
 aanmaning 1: kosteloos
 aanmaning 2: aangetekend, kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende zending
 aanmaning 3: aangetekend, kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende zending en
een administratiekost van 10 euro
 infobrief en dwangbevel: aangetekend, kosteloos
In 2017 betaalde 95,25% binnen de vervaldatum van de schuldvordering en 97,85 % na de
eerste aanmaning.
In 2018 betaalde 90,54 % binnen de vervaldatum van de schuldvordering en 97,09 % na de
eerste aanmaning.
De voorgestelde procedure van het debiteurenbeheer:
 niet fiscale schuldvorderingen:
o aanmaning 1: kosteloos
o aanmaning 2: aangetekend, kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende
zending
o aangetekende infobrief en dwangbevel: kostprijs van 6,50 euro voor de
aangetekende zending en een administratiekost van 30 euro.
 Tot zolang het huishoudelijk reglement van de organisator van de gezins- en
groepsopvang van 27 september 2017 van toepassing is worden de openstaande
schuldvorderingen vrijgesteld, omdat de aanmaningsprocedure en zijn kosten
eveneens opgenomen zijn in hun afzonderlijk huishoudelijk reglement.
De aangerekende administratieve kost weerspiegelt de reële kostprijs.
Plaats in meerjarenplan en budget
0.FIN/0030-00/700200/OCMW/FIN/IP-GEEN (en verdere wijzigingen)
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt een retributie geheven voor de innings-en aanmaningskosten van openstaande nietfiscale schuldvordering met ingang vanaf 15 mei 2019.
Artikel 2.
De procedure voor het debiteurenbeheer voor opeisbare en niet-betwiste niet-fiscale
schuldvordering:
 versturen van het verzoekschrift met een redelijke betalingstermijn van 30 dagen
volgend op de datum verzoekschrift, betaalbrief.
Op het verzoekschrift wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid tot betwisting,
schriftelijk, redelijk gemotiveerd en binnen dezelfde termijn van 30 dagen;
 na die eerste betalingstermijn (factuurdatum + 30 dagen) wordt een eerste
aanmaning verstuurd waarbij een tweede nieuwe betalingstermijn van 14 dagen
ingaat, per gewone brief en kosteloos;
 na deze tweede betalingstermijn (30 + 14 dagen na factuurdatum) wordt een tweede
en aangetekende aanmaning verstuurd, met overname factuurlijnen van het originele
verzoekschrift en met een aanrekening van de kosten voor de aangetekende zending
en een administratieve kost waarbij de debiteur een laatste termijn van 7 dagen wordt
gegeven om de openstaande schuld te vereffenen.
 in de volgende fase kan de financieel directeur een dwangbevel uitvaardigen bij
deurwaardersexploot.
De openstaande debiteur wordt met een aangetekend schrijven ingelicht dat een
dwangbevel binnen de 14 dagen in uitvoering zal gebracht worden, waarbij een
administratieve kost en de kosten voor de aangetekende zending worden
aangerekend.
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Gezien de beginselen van behoorlijk bestuur wordt aan debiteuren van een niet-fiscale
schuldvordering, bij het verzenden van deze laatste aangetekende aanmaning melding
gegeven dat een dwangbevel zal worden overgemaakt bij deurwaardersexploot
ingeval het totaal openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen de voormelde
termijn of de schuldvordering niet redelijk en gegrond wordt betwist.
Artikel 3.
De kosten worden betaald door diegene die laattijdig de verschuldigde niet-fiscale
schuldvordering betalen.
De tarieven voor elke openstaande schuldvordering:
 de eerste aanmaning: gratis voor het opmaken en verzenden
 de tweede aanmaning: kostprijs voor het verwerken van de aangetekende zending,
6,50 euro
 de opmaak van het dwangbevel:
o kostprijs voor het verwerken van de aangetekende zending, 6,50 euro
o administratiekosten voor de opmaak en verwerking van een aangetekende
infobrief en dwangbevel, 30 euro
De wettelijke nalatigheidsintrest wordt aangerekend vanaf de de eerste van de maand
volgend op de maand waarin de niet-fiscale of fiscale schuldvordering verschuldigd is.
Artikel 4.
Vrijstellingen voor het toepassen van de tarieven op de :
 openstaande schuldvorderingen in kader van sociale dienstverlening;
 openstaande schuldvorderingen op basis van het huishoudelijk reglement van de
organisator van de gezins- en groepsopvang, vastgesteld door de raad van
maatschappelijk welzijn op 27 september 2017, voor zolang dit uitwerking heeft.
Artikel 5.
Bij betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en
administratiekosten) aanzuiveren en vervolgens de openstaande niet-fiscale schuldvordering
(in hoofdsom).
Artikel 6.
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ingezonden via het digitaal loket.
Artikel 7.
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de financieel directeur en alle
diensten.
5 Personeelsaangelegenheden

5

Reglement van orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog
Overlegcomité

Feiten en context
De algemene basisbeginselen voor de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel werden vastgelegd in een kaderwet. Door opeenvolgende wijzigingen bevat
deze wet voor bepaalde zaken gedetailleerde regelingen. Deze regelingen werden werkzaam
door de koninklijke besluiten van 28 september 1984 en 29 augustus 1985.
Het reglement van orde regelt ook de gevallen waarin deze besluiten niet voorzien. Het
reglement van orde werd op 22 maart 2019 voorgelegd aan de aanwezige vakorganisatie. Het
verslag van deze vergadering werd opgestuurd naar de afwezige vakorganisaties. Alle
afgevaardigden dienen akkoord te gaan met dit reglement
Hogere regelgeving




Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 40
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel en de uitvoeringsbesluiten van die wet
Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel
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Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel

Adviezen
De aanwezige vakorganisatie gaat akkoord met het reglement van orde.
De vakorganisatie VSOA geeft het advies om dit geen "huishoudelijk reglement" te noemen,
maar een "reglement van orde". De benaming moet worden aangepast. De raad van
maatschappelijk welzijn volgt dit advies.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
Het reglement van orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité wordt
vastgesteld zoals gehecht in de bijlage.
6 Ouderenzorg
6.4 Woonzorgcentrum

6

WZC - aankoop koelkast personeel

Feiten en context
De huidige koelkast die in de personeelsrefter van het woonzorgcentrum staat, is aan
vervanging toe. De huidige capaciteit van 235 liter voldoet niet voor de voedingsproducten
van het personeel tijdens hun dienst te kunnen bewaren.
Er werden prijzen vergeleken rekening houdend met de capaciteit, energieverbruik en -kost
en het voorziene budget van 1000 euro.
Het voorstel is om een ééndeurskoelkast zonder vriesvak met energieklasse A+++ en het
minste energieverbruik aan te kopen bij Vanden Borre.
Hogere regelgeving


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

Plaats in meerjarenplan en budget
2019/BACT.06.55/0953-01/231000/OCMW/WZC/IP-ROZ-WZC
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De aankoop van een koelkast voor het personeel van het woonzorgcentrum bij Vanden Borre
ten bedrage van 999 euro goed te keuren.

7

WZC - aankoop koelkasten voor verhuur aan bewoners

Feiten en context
In de opnameovereenkomst staat dat bewoners de mogelijkheid hebben om een koelkastje te
huren van het woonzorgcentrum aan 5,00 euro/maand.
Er wordt vastgesteld dat hier steeds meer vraag naar is van bewoners.
Momenteel zijn er 15 bewoners die een koelkastje huren van het woonzorgcentrum. De
voorraad is op heden uitgeput.
Er wordt voorgesteld om 5 stuks aan te kopen bij Van den Borre omdat deze de goedkoopste
aanbieding heeft. Er is gekozen voor een koelkast met grote inhoud en zonder vriesvak gezien
dit meer onderhoud vraagt en weinig tot niet gebruikt wordt.
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Hogere regelgeving


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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De aankoop van 5 koelkasten bij Van den Borre voor een totaalbedrag van 1095 euro goed te
keuren voor verhuur aan bewoners in het WZC.
Artikel 2.
De OCMW-raad vraagt om het krediettekort mee te nemen bij de eerst volgende
meerjarenplanaanpassing.
11 Vragen en mededelingen

8

Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen.

9

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

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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