OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van donderdag 11 april 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
ZITTING VAN 12/03/2013

Het verslag van de openbare zitting van 12/03/2013 wordt met eenparigheid
goedgekeurd.
2.

AANLEG VAN VOLKSTUINEN IN ETTELGEM

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 (OCMW-decreet);
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het OCMW eigenaar is van twee percelen landbouwgrond gelegen te
Oudenburg, 2de afdeling, Ettelgem, sectie C nr. 651a met een oppervlakte van 11 a 71 ca
en 3de afdeling, Roksem, sectie A nr. 358/03a met een oppervlakte van 5 a 40 ca;
Overwegende dat het bestuur van de Middenkustpolder, Brittenlaan 2 8470 Gistel, een
project wenst te realiseren voor de aanleg van een bufferbekken langs de Millebeek;
Overwegende dat het bestuur van de Middenkustpolder hiervoor van mevr. Georgette
Knockaert, Oudekerkstraat 50 8460 Oudenburg, een perceel landbouwgrond heeft
aangekocht gelegen langs de Oudekerkstraat, gekend bij het kadaster onder Oudenburg,
3de afdeling, Roksem, sectie A nr. 358/2, met een oppervlakte van 1 ha 09 a 40 ca;

Overwegende dat het door de Middenkustpolder aangekochte perceel één geheel vormt
met de twee voornoemde percelen van het OCMW gepacht door mevr. Georgette
Knockaert;
Overwegende de brief van mevr. Georgette Knockaert d.d. 15/12/2011 waarbij zij de
pacht opzegt van de twee voornoemde OCMW-percelen omdat deze door de verkoop
van het voornoemde eigen perceel aan de Middenkustpolder niet meer geschikt zijn
voor gebruik als landbouwgrond;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 24/01/2012
waarbij er toelating gegeven wordt aan het bestuur van de Middenkustpolder,
Brittenlaan 2 8470 Gistel, om de voornoemde percelen landbouwgrond van het OCMW
gratis te gebruiken voor de opslag van aarde en ander materiaal, voor de duur van de
werken nodig voor de aanleg van een bufferbekken langs de Millebeek;
Overwegende dat na de aanleg van het bufferbekken het resterende gedeelte van de
betrokken percelen te klein zal zijn om voor landbouwdoeleinden te verpachten;
Overwegende dat de percelen van het OCMW, samen 1.711 m², zouden kunnen
gebruikt worden voor de aanleg van volkstuinen;
Overwegende dat het terrein voldoende groot is voor de aanleg van volkstuinen (maar
ook niet te groot: 15 percelen van 100 m², compostplaats, bergruime voor gereedschap),
zongericht is, dicht bij het centrum van Ettelgem ligt en zeer goed toegankelijk is;
Overwegende dat tot 30/04/2013 een subsidieaanvraag voor de aanleg van volkstuinen
kan ingediend worden bij de Vlaamse Gemeenschap;
Overwegende dat deze subsidie inhoudt dat de aanleg- en inrichtingskosten kunnen
gerecupereerd worden tot maximaal 75 %, met een maximum van 15.000 EUR, indien
het project binnen de drie jaar gerealiseerd wordt;
Overwegende dat de realisatie van volkstuinen afhankelijk is van het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning;
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Er wordt een principebeslissing genomen om op twee percelen
landbouwgrond gelegen te Oudenburg, 2de afdeling, Ettelgem, sectie C nr. 651a met een
oppervlakte van 11 a 71 ca en 3de afdeling, Roksem, sectie A nr. 358/03a met een
oppervlakte van 5 a 40 ca, volkstuinen te realiseren.
ART. 2 – Er zal onderzocht worden of voor deze grond, gelegen in agrarisch gebied,
een stedenbouwkundige vergunning kan worden bekomen voor de aanleg van
volkstuinen.
ART. 3 – Indien een vergunning kan bekomen worden voor de aanleg van volkstuinen
zal de hiervoor voorziene subsidie aangevraagd worden bij de Vlaamse Gemeenschap.
3.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE:
JANUARI EN FEBRUARI 2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand januari 2013.
A.R.
8341/700000
Opbrengsten prestaties t.l.v. cliënt (dagprijs)
8341/701000
Opbrengsten supplementen
8341/703900
Overige opbrengsten diverse diensten
8341/704000
Opbrengsten aangerekende medische, paramedische &
farmaceutische kosten
8341/705000
Opbrengsten aangerekende andere kosten
TOTAAL TEN LASTE RESIDENTEN
8341/700400
TOTAAL TEN LASTE EIGEN OCMW
8341/700200
TOTAAL TEN LASTE VREEMD OCMW
ALGEMEEN TOTAAL

TOTAAL
85.637,08
867,34
348,00
8.912,62
1.157,27
96.922,31
293,62
0,00
97.215,93

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand februari 2013.
A.R.
8341/700000
Opbrengsten prestaties t.l.v. cliënt (dagprijs)
8341/701000
Opbrengsten supplementen
8341/703900
Overige opbrengsten diverse diensten
8341/704000
Opbrengsten aangerekende medische, paramedische &
farmaceutische kosten
8341/705000
Opbrengsten aangerekende andere kosten
TOTAAL TEN LASTE RESIDENTEN
8341/700400
TOTAAL TEN LASTE EIGEN OCMW
8341/700200
TOTAAL TEN LASTE VREEMD OCMW
ALGEMEEN TOTAAL

GEHEIME ZITTING

TOTAAL
78.887,92
961,30
196,00
7.393,04
1.103,22
88.541,48
166,48
0,00
88.707,96

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

De voorzitter,

Bart Vermeulen

Rita Meyns

