OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van dinsdag 07 mei 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 mevr. Mieke Van Poucke - plaatsvervangend 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 11/04/2013

Het verslag van de openbare zitting van 11/04/2013 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;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
11/04/2013 om op voornoemde percelen volkstuinen te realiseren en om te
onderzoeken of de hiervoor noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning kan
worden bekomen;

Overwegende dat gebleken is uit het driepartijenoverleg inzake stedenbouw en
ruimtelijke ordening, waaraan de voorzitter heeft deelgenomen, dat op
genoemde plaats de aanleg van volkstuinen niet kan vergund worden;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Er wordt voorlopig afgezien van het plan 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 – Het dossier zal later eventueel hernomen worden wanneer een
bestemmingsverandering van de genoemde percelen zou doorgevoerd worden
(recreatiezone of bouwzone i.p.v. agrarisch gebied).
3.

PROJECT VERVANGINGSNIEUWBOUW WZC RIETHOVE –
VIERDE AANVRAAG GEBRUIKSTOELAGE VIPA

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 23/02/1994 inzake de infrastructuur voor
persoonsgebonden aangelegenheden, gewijzigd bij decreet van 20/12/1996,
16/03/1999 en 17/03/2006;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/1994 tot regeling van
de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), gewijzigd bij Besluiten van de
Vlaamse Regering van 08/06/1999, 09/03/2001, 19/04/2002, 31/03/2006 en
01/09/2006;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 01/09/2006 tot regeling van
de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
22/12/2003 waarbij de zorgstrategische keuzen van het OCMW vastgelegd
werden (o.a. op basis van het senioren behoefte-onderzoek waarvan het
eindrapport voorgesteld werd op 28/11/2003);
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
26/04/2004 betreffende de hernieuwde aanvraag voor subsidiëring van de
investeringen inzake ouderenvoorzieningen in functie van de gemaakte
zorgstrategische keuzen;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
29/11/2004 waarbij het zorgstrategisch plan van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing d.d. 08/09/2005 van de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, mevr. Inge Vervotte, waarbij, aansluitend op het
gunstig advies van de Zorgstrategische Commissie d.d. 30/05/2005, het
zorgstrategisch plan van het OCMW werd goedgekeurd en groen licht werd
gegeven voor de opmaak van het technisch-financieel plan;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
26/10/2006 waarbij het ontwerp van het nieuw woonzorgcentrum, opgemaakt
door het architectenbureau Boeckx en Partners uit Oostende, goedgekeurd
werd als basis voor de opmaak van het technisch-financieel plan;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
30/07/2007 waarbij het technisch-financieel plan m.b.t. de
vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Riethove werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
25/02/2008 waarbij de opdracht voor de financiering met projectbeheer m.b.t.
de bouw van het nieuw woonzorgcentrum werd toegewezen aan Dexia Bank
nv, Pachecolaan 44 1000 Brussel, volgens de voorwaarden van het bestek R01
d.d. 02/07/2007 en van hun offerte ref. GI 11/11 – 43330700/11 d.d.
21/01/2008;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, mevr. Veerle Heeren, d.d. 24/02/2009, waarbij, op grond van het
gunstig advies van de VIPA-coördinatiecommissie d.d. 21/01/2008, de
goedkeuring van het technisch-financieel plan meegedeeld werd en het
principieel akkoord gegeven werd t.a.v. de VIPA-bouwsubsidie (kennisgeving
in de raadszitting van 03/03/2009);
Overwegende dat het bevel tot aanvang van de werken gegeven werd op
22/12/2009;
Gelet op de brief vanwege het VIPA d.d. 28/01/2010 waarmee de berekening
van het basisbedrag tot bepaling van de gebruikstoelage aangepast aan de
VIPA-index alsmede van de jaarlijkse gebruikstoelage die normaal mag
verwacht worden, werd meegedeeld;
Overwegende dat de regeling van de alternatieve investeringssubsidies
verstrekt door het VIPA een jaarlijkse aanvraag tot het bekomen van de
gebruikstoelage vereist;
Overwegende dat de VIPA-gebruikstoelagen voor 2010, 2011 en 2012 reeds
werden uitbetaald;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De vierde gebruikstoelage m.b.t. de bouw van het woonzorgcentrum
Riethove, investeringsdossier BZ110/1, wordt aangevraagd aan het VIPA. De
voorzitter en de secretaris worden gemachtigd om alle hiervoor vereiste
documenten te tekenen.

ART. 2 – Deze beslissing wordt bij het aanvraagdossier gevoegd en aan het
VIPA, Koning Albert II-laan 35 bus 34 1030 Brussel, overgemaakt.
4.

KWARTAALVERSLAG M.B.T. DE FINANCIËN VAN HET
OCMW – 1STE KWARTAAL 2013

Het verslag van de financieel beheerder over de financiële toestand van het
OCMW in het eerste kwartaal van 2013 wordt overlopen ter kennisgeving.
5.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE:
MAART 2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand maart 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
86.692,43
1.199,68
136,00
7.784,09
1.202,27
97.014,47
221,95
0,00
97.236,42

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

