OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van dinsdag 12 februari 2013

Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter, mevr. Chantal Van Litsenburgh, dhr.
Johan Lesaffre, mevr. Dina Verschaeve, mevr. Joanna Fattizzo, mevr. Erna Coene,
mevr. Lies Goemaere, dhr. Maarten Boucquez, mevr. Tahira Malik - leden, en dhr. Bart
Vermeulen - secretaris.
De zitting vangt aan om 19.30 u.
De voorzitter opent de vergadering.
----------------DAGORDE
----------------OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE OPENBARE
ZITTINGEN VAN 18/12/2012, 27/12/2012 EN 07/01/2013

Het verslag van de openbare zittingen van 18/12/2012, 27/12/2012 en 07/01/2013 wordt
met eenparigheid goedgekeurd.
2.

KENNISGEVING VAN DE AANDUIDING VAN EEN
PLAATSVERVANGEND VOORZITTER

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 54, 2de alinea, van voornoemd OCMW-decreet waarin is bepaald: “De
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is verplicht … een vervanger aan te wijzen.
Hij kan meerdere vervangers aanwijzen. In dat geval stelt hij een rangorde van de vervangers
op….”;

Gelet op het feit dat de voorzitter schriftelijk (nota van 03/02/2013) raadslid mevr.
Chantal Van Litsenburgh aangewezen heeft als eerste vervanger en raadslid dhr. Johan
Lesaffre als tweede vervanger;
NEEMT AKTE
van het feit dat de raadsleden mevr. Chantal Van Litsenburgh en dhr. Johan Lesaffre
resp. eerste en tweede vervanger zijn van de voorzitter.

3.

VASTSTELLING VAN DE RANGORDE VAN DE RAADSLEDEN

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 waarbij de werkende leden
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werden verkozen;
Gelet op de eedaflegging en aanstelling van deze leden van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 07/01/2013;
Overwegende dat de rangorde van de raadsleden dient vastgesteld te worden;
Overwegende dat deze rangorde als volgt bepaald wordt:
1.
voorzitter
2.
plaatsvervangend(e) voorzitter(s) (in rangorde zoals aangegeven door voorzitter
indien meerdere)
3.
uittredende raadsleden:
−
volgens anciënniteit als raadslid
−
volgens leeftijd bij gelijke anciënniteit (van jong naar ouder)
4.
vroeger raadslid geweest
−
volgens anciënniteit als raadslid
−
bij gelijke anciënniteit, laatst afgetreden
5.
nieuwe raadsleden
volgens anciënniteit als raadslid
bij gelijke anciënniteit: volgens leeftijd (van jong naar ouder);
BESLIST EENPARIG:
ENIG ART. – De rangorde van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
wordt als volgt bepaald :
1.
mevr. Rita Meyns, voorzitter
2.
mevr. Chantal Van Litsenburgh, eerste plaatsvervangend voorzitter
3.
dhr. Johan Lesaffre, tweede plaatsvervangend voorzitter
4.
mevr. Dina Verschaeve, raadslid sedert 06/01/2007
5.
mevr. Joanna Fattizzo, raadslid sedert 25/01/2011
6.
mevr. Erna Coene, raadslid van 01/04/1989 tot 01/04/2001
7.
mevr. Lies Goemaere, raadslid van 06/01/2007 tot 18/02/2007
8.
dhr. Maarten Boucquez, raadslid sedert 07/01/2013, geboren op 29/06/1990
9.
mevr. Tahira Malik, raadslid sedert 07/01/2013, geboren op 08/05/1981.
4.

VERTEGENWOORDIGING VAN HET OCMW IN HET SYNDICAAL
OVERLEG (HET HOOG OVERLEGCOMITÉ, HET
BASISOVERLEGCOMITÉ OCMW EN HET COMITÉ VOOR
PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK)

De raad,
Gelet op de wet van 19/12/1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel en de Koninklijke Besluiten tot uitvoering van deze
wet;

Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het feit dat de voorzitter van rechtswege het OCMW vertegenwoordigt in het
vakbondsoverleg;
Overwegende dat de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de leden van
de syndicale comités aanduidt en naargelang de noodwendigheden kan aanvullen met
andere leden;
Gelet op de nota d.d. 03/02/2013 vanwege de voorzitter waarbij de raadsleden mevr.
Dina Verschaeve en dhr. Johan Lesaffre worden aangeduid als vertegenwoordigers van
het OCMW in het vakbondsoverleg (Basisoverlegcomité OCMW -BOC-, Hoog
Overlegcomité -HOC- en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
-CPBW-);
Overwegende dat de voorzitter zich kan laten vergezellen door de secretaris;
Overwegende dat de voorzitter het wenselijk acht dat de secretaris en mevr. Mieke Van
Poucke, preventieadviseur en personeelsverantwoordelijke, het vakbondsoverleg
bijwonen als raadgever (zowel de werkgever als de syndicale organisaties mogen
deskundigen -zonder beslissingsrecht- uitnodigen op het syndicaal overleg);
NEEMT AKTE
van het feit dat het OCMW in het vakbondsoverleg zal vertegenwoordigd worden door:
mevr. Rita Meyns, voorzitter
mevr. Dina Verschaeve, raadslid
dhr. Johan Lesaffre, raadslid
dhr. Bart Vermeulen, secretaris
mevr. Mieke Van Poucke, preventieadviseur/verantwoordelijke personeelszaken.
5.

VERTEGENWOORDIGING VAN HET OCMW IN DE ALGEMENE
VERGADERING EN IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN WOONDIENST
(SVK) JOGI EN IN HET BEHEERSCOMITÉ VAN WOONPUNT

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het OCMW medeoprichter en deelgenoot is in Woondienst JOGI,
woondienst en regionaal sociaal verhuurkantoor van de gemeentebesturen en OCMW’s
(en andere relevante actoren zoals het provinciebestuur, sociale
huisvestingsmaatschappijen, RISO) van Jabbeke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem,
opgericht als een OCMW-vereniging (raadsbeslissing tot toetreding d.d. 27/09/2004);

Overwegende dat volgens de statuten van JOGI d.d. 08/04/2005 het OCMW aanspraak
kan maken op twee vertegenwoordigers, één in de Algemene Vergadering van de
vereniging en één in de Raad van Bestuur;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 03/03/2009
waarbij de overeenkomst betreffende de oprichting van de intergemeentelijke
vereniging Woonpunt werd goedgekeurd en het OCMW toetrad tot de vereniging;
Overwegende dat in het beheerscomité van Woonpunt één vertegenwoordiger zetelt per
deelnemend OCMW;
Gelet op de brief d.d. 15/01/2013 vanwege Woondienst JOGI waarin gevraagd wordt
om nieuwe vertegenwoordigers van het bestuur aan te duiden in de Algemene
Vergadering en in de Raad van Bestuur;
Gelet op de brief d.d. 17/01/2013 vanwege Woonpunt waarin gevraagd wordt om een
nieuwe vertegenwoordiger van het bestuur aan te duiden in het beheerscomité;
Overwegende dat in voornoemde brief van Woonpunt voorgesteld wordt om – gezien
de nauwe samenwerking tussen beide organisaties – dezelfde vertegenwoordigers aan te
stellen voor het beheerscomité van Woonpunt en de bestuursorganen van JOGI;
Overwegende dat het ter bevordering van de eenheid in het woonbeleid aangewezen
wordt geacht om in te gaan op het voorstel van Woonpunt en derhalve één
vertegenwoordiger aan te duiden voor de Raad van Bestuur van Woondienst JOGI en
het beheerscomité van Woonpunt en één vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergadering van Woondienst JOGI;
Overwegende dat voor de Raad van Bestuur van JOGI en het beheerscomité van
Woonpunt volgende kandidaten worden voorgedragen:
voor de fractie Open VLD, mevr. Lies Goemaere
voor de fracties CD&V en sp.a, mevr. Rita Meyns;
Bij geheime stemming waarbij 9 stemmen worden uitgebracht: mevr. Rita Meyns
bekomt 6 stemmen en mevr. Lies Goemaere bekomt 3 stemmen;
Overwegende dat voor de Algemene Vergadering van Woonpunt de volgende
kandidaten worden voorgedragen:
voor de fractie Open VLD, dhr. Maarten Boucquez
voor de fracties CD&V en sp.a, mevr. Chantal Van Litsenburgh;
Bij geheime stemming waarbij 9 stemmen worden uitgebracht: mevr. Chantal Van
Litsenburgh bekomt 6 stemmen en dhr. Maarten Boucquez bekomt 3 stemmen;
BESLIST:
ART. 1 – Het OCMW wordt in de Raad van Bestuur van Woondienst JOGI en in het
beheerscomité van Woonpunt vertegenwoordigd door de voorzitter mevr. Rita Meyns.
ART. 2 – Het OCMW wordt in de Algemene Vergadering van Woondienst JOGI
vertegenwoordigd door raadslid mevr. Chantal Van Litsenburgh.
ART. 3 – Deze beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld aan Woondienst JOGI,
Stationsstraat 1 8480 Ichtegem en aan Woonpunt, Stationsstraat 1 8480 Ichtegem.

6.

VERTEGENWOORDIGING VAN HET OCMW IN DE BELEIDSGROEP
VAN DE WVI (WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE) ALS LOKALE
ENTITEIT IN HET KADER VAN DE WERKING VAN HET FONDS TER
REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 09/03/2006 tot vaststelling van de statuten van het
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost;
Overwegende dat het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) is
opgericht met als doel het ter beschikking stellen van goedkope leningen ter
financiering van investeringen die de energiekost van gezinnen (en onder bepaalde
voorwaarden van rechtspersonen met sociaal doel) kunnen reduceren;
Overwegende dat de sociaal zwaksten voor het FRGE een bijzondere doelgroep
vormen;
Overwegende dat deze fondsen aan de inwoners ter beschikking kunnen worden gesteld
via een Lokale Entiteit die door het FRGE wordt erkend;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 26/10/2010
waarbij, enerzijds een gunstig advies gegeven werd t.a.v. het ontwerp van
gemeenteraadsbeslissing om de WVI voor te stellen als Lokale Entiteit voor het
vervullen van de opdracht en het realiseren van de doelstellingen van het FRGE en
anderzijds de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen het WVI, de gemeente
en het OCMW goedgekeurd werd;
Overwegende dat door de Lokale Entiteit een beleidsgroep werd opgericht die
ondermeer de toewijzingscriteria en voorwaarden van de procedure bepalen m.b.t. de
behandeling van de kredietaanvragen;
Overwegende dat de beleidsgroep is samengesteld uit twee afgevaardigden en
plaatsvervangers per deelnemende gemeente, namelijk één afgevaardigde en
plaatsvervanger vanuit de gemeente en één afgevaardigde en plaatsvervanger vanuit het
OCMW;
Gelet op de brief d.d. 17/01/2013 vanwege de WVI waarin gevraagd wordt om één
afgevaardigde en één plaatsvervanger aan te duiden om namens het OCMW deel uit te
maken van voornoemde beleidsgroep;
Overwegende dat voor de beleidsgroep van de Lokale Entiteit WVI volgende
kandidaten worden voorgedragen als afgevaardigde:
voor de fractie Open VLD, mevr. Erna Coene
voor de fracties CD&V en sp.a, mevr. Rita Meyns;
Bij geheime stemming waarbij 9 stemmen worden uitgebracht: mevr. Rita Meyns
bekomt 6 stemmen en mevr. Erna Coene bekomt 3 stemmen;

Overwegende dat voor de beleidsgroep van de Lokale Entiteit WVI volgende
kandidaten worden voorgedragen als plaatsvervanger:
voor de fractie Open VLD, mevr. Erna Coene
voor de fracties CD&V en sp.a, mevr. Tahira Malik;
Bij geheime stemming waarbij 9 stemmen worden uitgebracht: mevr. Tahira Malik
bekomt 6 stemmen en mevr. Erna Coene bekomt 3 stemmen;
BESLIST:
ART. 1 – Het OCMW wordt in de beleidsgroep van de Lokale Entiteit WVI
vertegenwoordigd als afgevaardigde door de voorzitter mevr. Rita Meyns.
ART. 2 – Het OCMW wordt in de beleidsgroep van de Lokale Entiteit WVI
vertegenwoordigd als plaatsvervangend afgevaardigde door raadslid mevr. Tahira
Malik.
ART. 3 – Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de WVI, Baron
Ruzettelaan 35 8310 Brugge.
7.

VERTEGENWOORDIGING VAN HET OCMW IN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN HET LOGO (LOKAAL
GEZONDHEIDSOVERLEG) VZW

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat om te komen tot een betere afstemming en coördinatie inzake
preventieve gezondheidszorg door de Vlaamse Gemeenschap (via het Vlaams Instituut
voor Gezondheidspromotie, vzw, als overkoepelende overheidsinstelling) lokale
gezondheidsnetwerken opgericht werden in heel Vlaanderen nl. de Logo’s (Lokaal
gezondheidsoverleg);
Overwegende dat het accent hierbij ligt op lokaal gerichte projecten en netwerkvorming
rond een aantal concrete doelstellingen: vermindering tabaksgebruik, promotie gezonde
voeding, ongevallenpreventie (o.a. valpreventie), vaccinaties (cfr. de jaarlijkse actie
rond griepvaccinatie), vroegtijdig ontdekken van borstkanker, enz.;
Overwegende dat alle actoren die een rol kunnen spelen in de lokale
gezondheidspreventie vertegenwoordigd zijn in deze Logo’s;
Overwegende dat Oudenburg deel uitmaakt van het Logo Brugge-Oostende;
Overwegende dat OCMW Oudenburg door één persoon vertegenwoordigd wordt bij
voornoemd Logo;
Overwegende dat om het OCMW te vertegenwoordigen in het Logo volgende
kandidaten worden voorgedragen:
voor de fractie Open VLD, mevr. Erna Coene
voor de fracties CD&V en sp.a, mevr. Joanna Fattizzo;

Bij geheime stemming waarbij 9 stemmen worden uitgebracht: mevr. Joanna Fattizzo
bekomt 6 stemmen en mevr. Erna Coene bekomt 3 stemmen;
BESLIST :
ART. 1 – Het OCMW wordt in het Lokaal gezondheidsoverleg (Logo) OostendeBrugge vertegenwoordigd door raadslid mevr. Joanna Fattizzo.
ART. 2 – Deze beslissing zal schriftelijk worden meegedeeld aan het Logo OostendeBrugge, Ruddershove 4 8000 Brugge.
8.

KENNISGEVING VAN DE GOEDKEURING DOOR DE GOUVERNEUR
VAN DE JAARREKENING 2011 VAN HET OCMW

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17/12/1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van het OCMW, zoals gewijzigd tot op
heden;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 22/05/2000 om
de nieuwe OCMW-boekhouding in te voeren vanaf 01/01/2001;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 13/10/2000 waarbij de datum van
inwerkingtreding van de regelgeving betreffende de nieuwe OCMWbeleidsinstrumenten voor het OCMW Oudenburg vastgesteld wordt op 01/01/2001;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 26/06/2012
waarbij de jaarrekening 2011 werd aangenomen;
NEEMT KENNIS
-

van het besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen d.d.
17/12/2012 waarbij de jaarrekening van het OCMW Oudenburg over het boekjaar
2011 definitief wordt vastgesteld volgens de bedragen vermeld op de keerzijde
van het besluit;

-

van de bijlage aan voornoemd besluit van de gouverneur “opmerkingen en
aanbevelingen”;
EN BESLIST EENPARIG:

ART. 1 – Er dient passend gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen en
aanbevelingen vermeld in de bijlage van het besluit van de gouverneur d.d. 17/12/2012
betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2011 van het OCMW.
ART. 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel beheerder,
dhr. Hans Verplancke.

9.

KWARTAALVERSLAG M.B.T. DE FINANCIËN VAN HET OCMW – 4DE
KWARTAAL 2012

Het verslag van de financieel beheerder over de financiële toestand van het OCMW in
het vierde kwartaal van 2012 wordt overlopen ter kennisgeving.
10.

KENNISGEVING VAN EEN AANPASSING VAN DE DAGPRIJS VOOR
VERBLIJF IN WZC RIETHOVE

Op 07/01/2013 werd, in uitvoering van de raadsbeslissing d.d. 26/09/1995, een
aanpassing van de dagprijs aangevraagd aan de FOD Economie, Prijzendienst,
aansluitend bij de indexering van de pensioenen en uitkeringen. Deze mogelijkheid
wordt voorzien met het Ministerieel Besluit van 12/08/2005 houdende bijzondere
bepalingen inzake prijzen voor de sector van de bejaardenzorg. Op 17/01/2013 werd de
prijsaanpassing bevestigd door de Prijzendienst van de FOD Economie. De prijs wordt
verhoogd van 36,48 EUR/dag tot 36,72 EUR per dag. De toeslag voor TV-distributie
(7,44 EUR/maand) en voor niet-inwoners van Oudenburg (2,50 EUR/dag) blijft
ongewijzigd. De nieuwe dagprijs zal worden aangerekend met ingang van 01/03/2013.
11.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE: NOVEMBER
2012

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand november 2012:

Opbrengsten prestaties t.l.v. cliënt
(dagprijs)
A.R. 8341/700000
Opbrengsten supplementen
A.R. 8341/701000
Overige opbrengsten diverse diensten
A.R. 8341/703900
Opbrengsten aangerekende medische,
paramedische & farmaceutische
kosten
A.R. 8341/704000
Opbrengsten aangerekende andere
kosten
A.R. 8341/705000
TOTAAL TEN LASTE
RESIDENTEN
TOTAAL TEN LASTE
EIGEN OCMW
A.R. 8341/700400
TOTAAL TEN LASTE
VREEMD OCMW
A.R. 8341/700200
ALGEMEEN TOTAAL

ROB
26.005,02

RVT
TOTAAL
56.896,95 82.901,97

280,52

647,06

927,58

0,00

69,00

69,00

2.698,13

4.004,85

6.702,98

307,95

922,57

1.230,52

29.291,62

62.540,43

91.832,05

220,61

0,00

220,61

0,00

0,00

0,00

29.512,23

62.540,43

92.052,66

GEHEIME ZITTING

En niets meer aan de dagorde zijnde, wordt de zitting geheven.

Aldus vastgesteld in de hiervoor vermelde zitting,
Namens het OCMW,
Op bevel:
De secretaris,

De voorzitter,

Bart Vermeulen

Rita Meyns

