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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.
2 Kennisna me vers lagen

2

Notulen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering
Zorgband Leie en Schelde van 16 april en 16 mei 2019 - kennisname

Feiten en context
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
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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 16 april 2019.
Artikel 2.
Er wordt kennis genomen van de notulen van de algemene vergadering van Zorgband Leie en
Schelde van 16 mei 2019.

3

Zorgband 'Schelde en Leie' beheersovereenkomst

Feiten en context
Deze overeenkomst heeft tot doel de samenwerking en financiële verhoudingen tussen de
OCMW’s, het APB en de Zorgband Leie en Schelde te regelen, in het bijzonder de modaliteiten
en voorwaarden van de inbreng, de dotatie van de OCMW’s, het APB aan de Zorgband Leie en
Schelde, de overdracht van subsidies door de OCMW’s, het APB, evenals de wijze waarop de
Zorgband Leie en Schelde haar opdracht moet vervullen.
Tegen 30 juni dienen alle deelnemende partijen de overeenkomst te ondertekenen zodat er
op 01/01/2020 effectief kan van start gegaan worden.
Het lokaal bestuur De Pinte heeft uitstel van deze beslissing gevraagd aan de raad van
bestuur van de zorgband.
Een commissie "Zorg" werd opgericht om de verschillende mogelijkheden voor de toekomst te
bekijken. Er was consensus om uitstel van ondertekening van de beheersovereenkomst te
vragen. Het lokaal bestuur De Pinte kan dan eventueel iets later toetreden onder dezelfde
voorwaarden, gezien zij van in het begin aan de oprichting van de vereniging heeft
meegewerkt (stichtend lid).
Hogere regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Motivering
De Zorgband Leie en Schelde, welzijnsvereniging onderworpen aan deel 3, titel IV, hoofdstuk
van het decreet lokaal bestuur, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Kouterlaan
21, en opgericht bij het besluit van de OCMW-raad van
Destelbergen op 20/12/2017
Laarne op 20/12/2017
Merelbeke op 12/12/2017
Nazareth op 05/12/2017
De Pinte op 19/12/2017
bij besluit van de Raad van Bestuur van het APB Zorgcentrum Lemberge van 13/12/2017
en goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding op 10/04/2018
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte wenst zich te onthouden gezien het niet goedkeuren van de
beheersovereenkomst inhoudt dat de gemeente uit de Zorgband treedt.
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Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 8
onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
Uitstel van ondertekening van de beheersovereenkomst tussen de deelnemende besturen te
vragen.
3 Algeme ne orga nisa tie

4

Kader voor organisatiebeheersing - vaststellen

Feiten en context
Zowel het gemeentedecreet als het OCMW-decreet bevatten bepalingen m.b.t. interne
controle. In De Pinte hadden gemeente en OCMW hadden een eigen, verschillend, kader voor
interne controle.
Ook het decreet lokaal bestuur heeft gelijkaardige bepalingen, maar nu wordt de focus meer
gelegd op organisatiebeheersing.
Met de integratie gemeente en OCMW willen we komen tot één gemeenschappelijk kader.
Hogere regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Vorige beslissingen



Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 m.b.t. goedkeuring van het kader
interne controle
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 26 februari 2015 m.b.t.
goedkeuring van het kader interne controle

Adviezen
Bespreking in het MAT van 20 mei 2019.
Motivering
Totdat een regeling wordt uitgewerkt met toepassing van artikel 217 tot en met 219 van het
decreet lokaal bestuur en uiterlijk tot en met 1 juli 2019 blijven de regelingen van toepassing:
• die de gemeenten lokaal hebben uitgewerkt met toepassing van artikel 159 en 162 van
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
• die de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben uitgewerkt met toepassing
van artikel 161 en 164 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Daarom wordt aan de raad gevraagd om het kader voor organisatiebeheersing goed te
keuren, zodat er op korte termijn een aantal beslissingen kunnen worden genomen (o.m. met
betrekking tot budgethouderschap en delegatie van bevoegdheden).
Bij de opmaak van het meerjarenplan is een actieplan m.b.t. organisatiebeheersing voorzien,
waarin de prioriteiten en acties voor de komende jaren zullen worden opgenomen.
Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat in dit kader geen duidelijkheid wordt gegeven omtrent
op welke wijze de rapportering zal gebeuren, meer bepaald of dit zal worden opgenomen in
het meerjarenplan en op welke wijze dit zal gebeuren.
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Met 13 stemmen voor (Kathleen Ghyselinck, Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Lieve Van Lancker, Guy Blomme, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche), 8
onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel
Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het kader voor organisatiebeheersing, zoals
gehecht in de bijlage, goed.

5

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW

Feiten en context
De gemeente en het OCMW willen samen tot een efficiënte en geïntegreerde dienstverlening
voor de bevolking van De Pinte komen. Om de interne werking te optimaliseren, is het
noodzakelijk dat personeelsleden van de besturen zonder grenzen tussen de organisaties
kunnen samenwerken en op elkaars expertise beroep kunnen doen.
Het decreet lokaal bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel
verregaand met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers.
Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en een beroep doen op elkaars
personeel. Daarvoor sluiten ze een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is
nodig bij delegatie van gemeentelijke bevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij
delegatie van OCMW-bevoegdheden aan een gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie).
De beheersovereenkomst bevat bepalingen die de aanstellende overheid en de algemeen
directeur toelaten gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke
werfreserves aan te leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, een beroep te doen op
elkaars personeel en het aan te sturen en te evalueren, en diverse ambtelijke kruiselingse
delegaties mogelijk te maken.
Met het oog op delegatie van bevoegdheden van de algemeen directeur naar de adjunctalgemeen directeur dient er eerst een beheersovereenkomst opgesteld te worden tussen de
gemeente en het OCMW.
Het ontwerp van beheersovereenkomst werd door de algemeen directeur en de adjunctalgemeen directeur besproken en dit aan de hand van het model van VVSG. Het ontwerp
werd tevens besproken in het managementteam van 3 juni 2019.
Hogere regelgeving






Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid:
o artikel 162 dat bepaalt dat er in elke gemeente een algemeen directeur en een
financieel directeur is, die zowel van de gemeente als van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, ten dienste
staan.
o artikel 175 dat bepaalt dat de adjunct-algemeen directeur de algemeen
directeur bijstaat in de vervulling van zijn ambt, overeenkomstig het
organisatiebeheersingssysteem
o artikel 196 m.b.t. samenwerkings- en beheersovereenkomsten
o artikel 277, 283 en 587 m.b.t. bepaalde taken en bevoegdheden van de
algemeen directeur
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG/GD/GDPR))
Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die uitvoering geeft aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit:
Artikel 1.
De OCMW-raad beslist een beheersovereenkomst af te sluiten met de gemeente voor een
geïntegreerd personeelsbeleid.
Artikel 2.
De voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen directeur worden gemachtigd om
onderstaande overeenkomst te ondertekenen.
Artikel 3.
Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd
personeelsbeleid
TUSSEN:
Gemeente De Pinte, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Ghyselinck, voorzitter van de gemeenteraad, en
mevrouw Veerle Goethals, algemeen directeur,
hierna genoemd de gemeente,
EN
OCMW De Pinte, Kasteellaan 41, 9840 De Pinte
vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Ghyselinck, voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn, en mevrouw Veerle Goethals, algemeen directeur,
hierna genoemd het OCMW,
waarbij gemeente en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere
bestuur,
WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten
De gemeente en het OCMW van De Pinte willen samen tot een efficiënte, geïntegreerde
dienstverlening voor de bevolking van de Pinte komen. Om de interne werking te
optimaliseren, is het noodzakelijk dat personeelsleden van de besturen zonder grenzen tussen
de organisatie kunnen samenwerken en op elkaars expertise beroep kunnen doen.
Met toepassing van artikel 196 §2 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de gemeente en het
OCMW samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten.
De ondersteunende diensten die beide besturen gemeenschappelijk hebben, worden hiertoe
maximaal functioneel geïntegreerd tot gezamenlijke diensten. Ook de andere diensten zullen
echter voor het andere bestuur kunnen werken, met uitzondering van de sociale dienst,
gezien haar aparte en specifieke werking.
Artikel 2 – Een beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur
§1. Met toepassing van artikel 196 §2 DLB wensen de gemeente en het OCMW voor het
voorbereiden en realiseren van het beleid een beroep te doen op elkaars personeelsleden voor
de functies aangeduid in het organogram.
Bij de waarneming van een functie bij het ene bestuur door een personeelslid van het andere
bestuur, kan een waarnemingstoelage toegekend worden binnen de regels van de
toepasselijke rechtspositieregeling.
§2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-personeel
dat volgens het organogram tot hun dienst behoort.
§3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een personeelslid van
het OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over
het gemeentepersoneelslid.
Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een personeelslid
van de gemeente op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent
over het OCMW-personeelslid.
De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische
werkgever.
Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid
§1. De algemeen en financieel directeur – en hun eventuele adjuncten – hebben krachtens
de artikelen 162 §1, 175 en 587 derde lid DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor
beide besturen (gemeente en OCMW, samen of afzonderlijk) op te treden.
OCMW De Pinte
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§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB, mogen de
(adjunct-)algemeen en (adjunct-)financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd door dit
Decreet hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een
gemeentelijke bevoegdheid toevertrouwen aan één of meer medewerkers van het OCMW en
hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een OCMW-bevoegdheid
toevertrouwen aan één of meerdere medewerkers van de gemeente.
Mits delegatie vanwege de algemeen directeur overeenkomstig artikel 277 § 3, tweede lid
DLB, kan de adjunct-algemeen directeur of een ander personeelslid van de gemeente de
vergaderingen bijwonen van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de notulen ervan
opstellen en mee ondertekenen. Mits delegatie vanwege de algemeen directeur
overeenkomstig artikel 283 DLB kan de adjunct-algemeen directeur de stukken van het
OCMW en het WZC ondertekenen.
Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en bevorderingsreserves
De aanstellende overheden van de gemeente en van het OCMW kunnen gezamenlijke
sollicitatieprocedures organiseren.
Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een gemeenschappelijke wervings- of
bevorderingsreserve aan te leggen, volgens de bepalingen en binnen de grenzen van de
geïntegreerde rechtspositieregeling.
Artikel 5 – Duurtijd van de overeenkomst
Deze overeenkomst gaat in op 1 augustus 2019 voor onbepaalde duur onverminderd het
bepaalde in artikel 3 §2, tweede lid. Elk van beide partijen kan een einde maken aan deze
overeenkomst mits hij een opzegtermijn van zes maanden respecteert.
Artikel 6 – Juridische werkgever en werkgeversgezag
De gemeente of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de
onder de artikelen 1, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent als enige het
werkgeversgezag uit. Er is geen sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen
personeelsleden overgedragen.
Artikel 7 – Financiële verrekening
Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de
gemeente of vice versa.
De inzet van de onder de artikelen 1, 2 en 3 gevatte personeelsleden wordt niet verrekend via
de gemeentelijke dotatie aan het OCMW.
Artikel 8 – Informatieveiligheid
De onder de artikelen 1, 2 en 3 gevatte personeelsleden moeten in hoofde van de uitvoering
van deze beheersovereenkomst taken uitvoeren voor zowel gemeente als OCMW. Zij zullen in
bepaalde gevallen ook als back-up fungeren bij afwezigheid van hun collega’s van het andere
bestuur. Hierdoor krijgen zij in de praktijk toegang tot een aantal vertrouwelijke en
bestuursspecifieke gegevens, zowel van de gemeente als het OCMW. Deze toegang is ook
noodzakelijk om de personeelsleden toe te laten hun opdrachten gecoördineerd en adequaat
uit te voeren.
Wetgeving, regelgeving en procedures die betrekking hebben op informatieveiligheid voor
zowel gemeente als OCMW blijven onverkort van toepassing op de personeelsleden bij het
uitoefenen van hun functie. Dit omvat onder andere beroepsgeheim, ambtsgeheim,
deontologische code, reglementen en procedures rond informatieveiligheid en paswoorden,
regelgeving omtrent toegang tot KSZ enzovoort.
Informatieveiligheidscel gemeente en informatieveiligheidscel OCMW vormen 1
gemeenschappelijke cel om informatieveiligheid verder te implementeren in de gedeelde
omgeving.
Artikel 9 – Overgangsbepalingen
Bepalingen van deze beheersovereenkomst die ingevolge latere aanpassingen van het DLB en
andere toepasselijke decretale, wettelijke of reglementaire bepalingen niet meer van kracht
zouden zijn of dienen te worden aangepast, worden verondersteld als zijnde automatisch
opgeheven of aangepast.
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Deontologische code voor lokale mandatarissen - vaststellen

Feiten en context
OCMW De Pinte
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Artikel 74, 83 en 112 van het decreet over het lokaal bestuur schrijft net zoals het OCMWdecreet voor dat er voor de mandatarissen van het OCMW een deontologische code dient te
zijn.
De nieuwe code is gebaseerd op het model van de VVSG.
De code werd tevens voorgelegd worden aan de fractieleiders op dinsdag 23 april 2019 en
woensdag 5 juni 2019.
Zowel mondeling als schriftelijk advies werd ingewonnen bij de VVSG ter verduidelijking van
een aantal artikelen. Hun aanbevelingen en opmerkingen werden verwerkt in de versie dat ter
goedkeuring voorligt van de raad.
Hogere regelgeving



Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De deontologische code voor lokale mandatarissen, zoals in de bijlage gehecht, aan te nemen
en ze van toepassing te verklaren vanaf 1 juli 2019.
4 Financië n

7

Centralisatie inkomsten gemeentefonds

Feiten en context
De gemeente en het OCMW kunnen onderling bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds
rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort.
Hogere regelgeving




Decreet lokaal bestuur
Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling
van het Vlaams Gemeentefonds
Decreet van 2 december 2016 over integratie Stedenfonds in Gemeentefonds

Motivering
Als er geen eensluidende beslissing is, krijgt het OCMW 8% en de gemeente 92%. Een
wijziging van de verdeelsleutel voor het aandeel uit het Gemeentefonds voor een bepaald jaar
X moet aan ABB worden meegedeeld voor 30 juni van het jaar X-1.
Het is aangewezen om in kader van de integratie van de gemeente en het OCMW om de
liquide middelen van inkomende subsidies te centraliseren bij de gemeente.
Dit draagt bij tot een meer accurate cash-planning en heeft geen gevolgen voor gemeente en
OCMW.
Het decreet lokaal bestuur zorgt er immers voor dat de gemeente ervoor zorgt dat het OCMW
altijd zijn financiële verplichtingen kan nakomen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad van Maatschappelijk Welzijn verklaart zich akkoord met de centralisatie van de
ontvangsten uit het Gemeentefonds bij de gemeente met ingang van het boekjaar 2020.
Artikel 2.
Deze beslissing zal voor 30 juni 2019 overgemaakt worden aan ABB. Het besluit wordt ook
elektronisch verstuurd naar fondsen@vlaanderen.be
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Meerjarenplan - kredietverschuiving 1/2019 - kennisname

Feiten en context
De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan
wordt vooropgesteld.
De toestand van de kredieten kunnen we aflezen uit het schema M3 van ons éénjarig
meerjarenplan.
Binnen de geldende regels van onze kredietbewaking kunnen we kredieten limitatief binnen
het meerjarenplan verschuiven binnen het totaal van de:
 exploitatie-uitgaven;
 investeringsuitgaven;
 financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel;
 financieringsontvangsten voor de leningen en de leasings.
Het decreet lokaal bestuur bevat geen bepalingen voor de kredietbewaking.
In afwachting van het organisatiebeheersingssysteem wordt de huidige procedure
aangehouden: het college burgemeester en schepenen stelt de verschuiving vast en brengt
ter kennisname op de gemeenteraad.
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
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 OCMW-raad van 12 december 2018 waarbij éénjarig meerjarenplan
deel OCMW werd vastgesteld
Besluit van het Vast bureau van 3 mei 2019 waarbij de
meerjarenplankredietverschuiving 2019/1 - deel OCMW werd vastgesteld

Motivering
Op basis van het nazicht kwartaal 1 van 2019, de standopgave en de input vanuit de diensten
werd de meerjarenplankredietverschuiving 2019/1 opgesteld (zie bijlage).
De voorgestelde verschuivingen bleven beperkt tot exploitatie-uitgaven en
investeringsuitgaven.
Deze zijn limitatief wat betekent dat het totaalbedrag uit het éénjarig meerjarenplan van het
toegekende exploitatie -en investeringskrediet niet wijzigt.
Daarom worden de wettelijke schema's niet opnieuw afgedrukt.
Besluit:
Enig artikel.
De meerjarenplankredietverschuiving 2019/1 - deel OCMW wordt door de OCMW-raad ter
kennis genomen.
4.1 Algemeen

9

Toekennen van nominatieve subsidies 2019

Feiten en context

OCMW De Pinte
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Op 17 december 2018 werd het eenjarig meerjarenplan 2019 vastgesteld. Het cijfermateriaal
van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 41 23° 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 éénjarig meerjarenplan 2019.
Daarom dient de raad voor 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 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





Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de OCMW-raad van 16 mei 2018 waarbij beslist werd om vanaf 2019 te
starten met de nieuwe BBC-regelgeving
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2018 waarbij het
eenjarig meerjarenplan 2019 werd vastgesteld
Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij het eenjarig
meerjarenplan 2019 werd vastgesteld

Plaats in meerjarenplan en budget


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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn kent de nominatieve subsidies 2019 toe volgens het
document in bijlage gehecht.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het vast bureau en schepenen
om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde
zoals opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een dotatiebesluit of 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.
Artikel 3.
De raad van maatschappelijk welzijn vraagt het vast bureau om de nodige kredieten te
voorzien bij de eerstvolgende kredietverschuiving.
4.3 Meerjare nplan e n budge t
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OCMW - Jaarrekening 2018

Feiten en context
De jaarrekening 2018 bestaat, overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit 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, de staat van
opbrengsten en kosten en proef- en saldibalans bevat
 de toelichting
Hogere regelgeving




Decreet Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

Vorige beslissingen




Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2018 houdende
vaststelling van de meerjarenplanaanpassing 2018-2020/5
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2018 houdende
vaststelling van budgetwijziging 2018-1
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2012 houdende
vaststelling van de waarderingsregels

Motivering
De jaarrekening 2018 heeft een:
 gecumuleerd budgettaire resultaat van 3 243 929,54 euro;
 overgedragen overschot van 356 068,92 euro dat bestaat uit een operationeel tekort
van 340 493,28 euro, een financieel overschot van 15 325,64 euro en een
uitzonderlijk overschot van 250 euro;
 balansresultaat op 31 december 2018 van 8 437 050,14 euro in activa en van 8 437
050,14 euro in passiva.
Het decreet lokaal bestuur dat in werking treedt vanaf 01 januari 2019 stipuleert dat de
gemeente er voor zorgt dat het OCMW dat de gemeente bedient steeds zijn financiële
verplichtingen kan nakomen.
Het lokaal bestuur De Pinte stapte per 01/01/2019 als piloot in op BBC2020 wat betekent dat
er technisch vanuit de gemeente geen dotatie meer gegeven wordt aan het OCMW.
Het is daarom niet meer aangewezen om het overschot uit de jaarrekening 2018 over te
maken aan de gemeente.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
Artikel 2.
Het overschot uit de jaarrekening 2018 wordt niet teruggegeven aan de gemeente.
6 Oude renzo rg
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Woonzorgcentrum. Levering en plaatsing, bij hoogdringendheid, van
een nieuwe gasbrander

Feiten en context
Sinds enkele jaren werkt er slechts één brander meer in het woonzorgcentrum. De tweede
brander is defect en kan niet hersteld worden aangezien er geen wisselstukken voor deze
branders meer gemaakt worden. Op 5 maart 2019 heeft de firma Omer Deloof NV, die het
onderhoud van de branders voor zijn rekening neemt, na een defect gewaarschuwd dat de
brander een hoog risico had om ook definitief uit te vallen.
Op 27 mei 2019 heeft de dienst Grondzaken rond 16 uur vernomen dat de tweede brander in
het woonzorgcentrum het definitief begeven had. De firma Deloof NV was opnieuw ter plaatse
geweest en had vastgesteld dat de fotocel, transformator en bekabeling waren doorgebrand
waardoor de brander niet meer hersteld kon worden. Bijgevolg was er geen warm water voor
sanitair en verwarming in het volledige gebouw. De firma heeft voorgesteld om de brander te
vervangen. Zij hadden een leverancier in Antwerpen die de ketel de dag nadien kon leveren
zodat deze woensdag 29 mei 2019 reeds geïnstalleerd kon worden.
De kostprijs van de ketel bedraagt 7.579 euro (excl btw) of 9.170,59 euro (incl. btw). De
werkuren werden gerekend aan 58 euro/uur (excl. btw). De nieuwe brander zou opnieuw voor
meerdere jaren goed moeten zijn (afhankelijk van de resterende levensduur van de ketel, die
dezelfde leeftijd heeft als de brander).
Het alternatief was om een installatie te huren die buiten op de parking zou staan en met
flexibels tot in de kelder verbonden is met de ketel. De huurprijs hiervan is echter ook al
meerdere duizenden euro’s en daarbovenop komt dan nog de prijs van mazout bij, voor de
duur van deze tijdelijke oplossing. Bovendien was deze oplossing niet direct voorhanden.
Gelet op het feit dat een basiscomfort aan de bewoners van het woonzorgcentrum moet
gegeven worden en een interventie bijgevolg hoogdringend en noodzakelijk was werd beslist
om de nieuwe gasbrander via de firma Omer Deloof NV aan te kopen.
Hogere regelgeving





Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016
Besluit van de van 17 december 2018 van de raad van maatschappelijk welzijn
betreffende de definiëring van dagelijks bestuur per dringende spoed
Besluit van de van 17 december 2018 van de raad van maatschappelijk welzijn
betreffende de vrijgestelde verrichtingen visumverplichting
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Motivering
Gelet op de hoogdringendheid werd beslist om de nieuwe gasbrander via de firma Omer
Deloof NV aan te kopen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing, genomen bij
hoogdringendheid, om een gasbrander aan te kopen ter vervanging van de defecte brander
van het woonzorgcentrum.
Artikel 2.
De raad van maatschappelijk welzijn geeft toestemming om in een volgende budgetwijziging
2019 15.000 euro te voorzien.
6.3 Se rvicef lats

12

Serviceflats - indexering dagprijs

Feiten en context
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Jaarlijks wordt de dagprijs van de serviceflats geïndexeerd. Een dergelijke indexering verloopt
via het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
De vorige indexering van de dagprijzen van de serviceflats gebeurde op basis van de index
van de consumptieprijzen van mei 2018 (index: 130,86) en worden toegepast sinds 1
augustus 2018.
Hogere regelgeving





Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Besluit van de Vlaamse regering van 9 januari 2015 betreffende wijziging diverse
bepalingen van het MB van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake
prijzen voor de instellingen voor bejaardenzorg
Omzendbrief van 16 december 2015 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
m.b.t. evaluatie van de aanvragen tot prijsverhoging in de ouderenvoorzieningen;
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen


Indexering van de dagprijzen van de serviceflats door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn in zitting van 26 juni 2018

Motivering
In 2019 kan een indexering van 1,89 % worden toegepast vanaf 1 augustus 2019 op basis
van het indexcijfer van de consumptieprijzen mei 2019 (index: 133,33).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Keurt het voorstel goed om de dagprijzen van de serviceflats te verhogen op basis van het
indexcijfer van de consumptieprijzen van mei 2019. De nieuwe prijzen zijn als volgt: voor een
flat met 1 slaapkamer € 25,24 (oude prijs: € 24,77) en voor een flat met 2 slaapkamers €
31,06 (oude prijs: € 30,48 ).
Artikel 2.
De nieuwe, geïndexeerde dagprijzen worden meegedeeld aan het Vlaams Agentschap Zorg en
gezondheid en aan de bewoners van Serviceflats Herfstdroom. De nieuwe prijzen zullen
worden toegepast vanaf 1 augustus 2019.
6.4 Woon zorg cent rum

13

Woonzorgcentrum - Reglement maaltijden familieleden bewoners
woonzorgcentrum Scheldevelde

Feiten en context
Momenteel kunnen enkel de partners van bewoners van het Woonzorgcentrum een
middagmaal gebruiken volgens de afspraken die in het reglement hiervoor werden
vastgelegd.
In de voorbije maanden werd reeds enkele malen de vraag van familieleden van bewoners
gesteld of men ook een middagmaal kon reserveren.
Nu kan dit enkel als de familieleden van De Pinte en senioren zijn zodat ze onder het
reglement van het seniorenrestaurant vallen.
Op heden is het middagmaal voor de bewoners en de senioren in dezelfde ruimte en rond
hetzelfde tijdstip, waarbij dinsdag en donderdag de meest gereserveerde dagen voor het
seniorenrestaurant zijn. Daarom is het voorstel om aan de familieleden de mogelijkheid te
bieden om een middagmaal te gebruiken op maandag, woensdag en vrijdag, dit met een
maximum van 10 personen per dag. De reservatie dient drie werkdagen op voorhand te
gebeuren zodoende de maaltijden kunnen voorzien worden door de keuken. Deze afspraken
kunnen in een reglement voor de familieleden worden vastgelegd.
OCMW De Pinte
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Hogere regelgeving



Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur

Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Dit agendapunt wordt verdaagd en opnieuw geagendeerd op de raad voor maatschappelijk
welzijn van augustus 2019.
7 Kinddien sten
7.2 Organi sato r Gezinso pvang en Groep sopvang
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Wijziging huishoudelijk reglement Organisator Gezinsopvang en
Groepsopvang

Feiten en context
Er is een wijziging in de niet-fiscale schuldvordering conform het besluit van de Raad van
Maatschappelijk Welzijn van 29/04/2019 en haar latere wijzigingen.
In het huishoudelijk reglement van de Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang OCMW De
Pinte werden de kosten aangepast bij wanbetaling.
Dit op vraag van de financiële dienst.
Onder rubriek 3.6. Betaal je te laat?
Oude regeling:
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
Nieuw opgenomen in het HHR:
Aanmaning 1: kosteloos
Aanmaning 2: aangetekend, kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende zending.
Aangetekende infobrief en dwangbevel: kostprijs van 6,50 euro voor de aangetekende
zending en een administratiekost van 30 euro.
Adviezen
Alle ouders werden schriftelijk, via mail, minstens 2 maanden voor de aanpassing op de
hoogte gebracht.
Alle ouders hebben het recht om 2 maanden na de kennisname van een aanpassing in hun
nadeel, de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding.
Alle ouders ondertekenden voor ontvangst en kennisname via formulier in hun kinderopvang.
Plaats in meerjarenplan en budget
Goedkeuren van wijziging in kosten bij niet betaling.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel. 1.
Het bestaande huishoudelijk reglement van 27 september 2019 wordt opgeheven.
Artikel. 2.
Het nieuwe huishoudelijk reglement van 24 juni 2019 van de Organisator gezins- en
groepsopvang wordt goedgekeurd.
8 Soc iale die nst
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Wijzigingen huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief

Feiten en context
In december 2018 is de laatste versie van het huishoudelijk reglement voor het lokaal
opvanginitiatief goedgekeurd op het BCSD.
Fedasil vraagt om opnieuw wijzigingen aan te brengen aan dit reglement en dan voornamelijk
in het kader van de specifieke werking van het LOI van De Pinte.
Hogere regelgeving
Organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en latere wijzigingen.
Vorige beslissingen
Advies BCSD van 23/05/2019 zie notulen in bijlagen
Motivering
In december 2018 is de laatste versie van het nieuw huishoudelijk reglement voor het lokaal
opvanginitiatief goedgekeurd op het BCSD. Fedasil had nieuwe instructies gegeven rond de
inhoud en opmaak hiervan. De grootste wijzigingen waren voornamelijk de instructies voor
het controleren van de slaapkamers.
Er dienen opnieuw wijzigingen aangebracht te worden aan dit reglement en dan voornamelijk
in het kader van de specifieke werking van het LOI van De Pinte.
De zwarte tekst is het basis huishoudelijk reglement van fedasil, de blauwe tekst de specifieke
regeling van ons werking. In het nieuw reglement zijn de aanpassingen met gele markering
aangeduid.
Beloningssysteem:
Het leefgeld van de bewoners is al een lange tijd ongewijzigd gebleven. Volgens de instructies
is het minimum leefgeld € 61 per week en het maximum € 70. Het leefgeld dat momenteel
wordt uitbetaald bedraagt €65. We stellen voor om het bedrag aan te passen aan de stijging
van de levensduurte maar ook om de bewoners aan te moedigen om de woning te
onderhouden.
Volgende regeling wordt voorgesteld:
Wekelijks wordt de woning gecontroleerd. Elke bewoner heeft zijn eigen taak in de woning en
dient zijn eigen kamer te onderhouden. Momenteel wordt dit reeds toegepast. Om de
bewoners meer aan te moedigen deze taken uit te voeren zal er elke week door de
maatschappelijk werker beoordeeld worden of deze taken al dan niet goed uitgevoerd zijn.
Wekelijk kunnen ze dan € 5 extra verdienen door deze taken correct uit te voeren. Om dit
administratief eenvoudig te maken zal de uitbetaling gebeuren om de 4 weken.
Fietsen:
De dienst heeft al een lange tijd moeilijkheden met het beheer van de fietsen van het lokaal
opvanginitiatief. De bewoners ontvangen opgeknapte oude fietsen die ze kunnen gebruiken
samen met losse lichten en een slot. Een medewerker van het OCMW knapt deze fietsen
regelmatig op maar dit is een heel tijdrovende taak. Niet alle fietsen zijn hetzelfde dus voor
elke fiets is er ander materiaal nodig. Door het tijdsgebrek duurt het soms lang voordat er
een fiets beschikbaar is. De bewoners dragen ook niet altijd voldoende zorg voor de fietsen en
de overdracht van de fiets (bij verhuis) van de ene bewoner naar de andere gaat niet altijd
vlot.
Het openbaar vervoer is voor de bewoners soms moeilijk waardoor een fiets van groot belang
is.
Om een antwoord te bieden op deze moeilijkheden wordt het volgende voorgesteld:
Er is een mogelijkheid om via de kringwinkel in Gent met betalingsbelofte van het OCMW een
tweedehands fiets aan te kopen. De bewoners heeft dan zelf ook beslissingsrecht over welke
fiets hij kan kiezen. Met een maximumbedrag van € 100 kan er een degelijke
tweedehandsfiets aangekocht worden. Deze fiets is dan eigendom van de bewoner en zal er
misschien meer zorg voor gedragen worden.
We willen echter wel voorzien in een goed slot, er wordt voorgesteld om dan via het BCSD
een aanvraag te doen voor het toekennen van een terugvorderbare steun voor het aankopen
van een slot. Deze zal rechtstreeks betaald worden. De bewoner dient hiermee mee akkoord
te gaan. Indien hij niet akkoord gaat wordt er ook geen fiets gegeven.
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Er wordt geschat dat een degelijk fietsslot ongeveer € 50 zal kosten. Via het leefgeld zal deze
steun terugbetaald worden.
In het huishoudelijk reglement staan er nog verschillende voorwaarden. Zoals als deze fiets
dan toch gestolen zou worden dat het de verantwoordelijkheid is van de persoon zelf.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement goed te keuren, hierbij rekening te houden
met de opmerkingen zoals geformuleerd tijdens de behandeling van dit punt.
11 Vragen en me dedeli ngen

16

Mondelinge vragen

Feiten en context
Er zijn geen mondelinge vragen.

17

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
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
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