OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van dinsdag 11 juni 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.
Op uitnodiging van de voorzitter is ook de financieel beheerder, dhr. Hans
Verplancke, aanwezig om toelichting te geven bij de jaarrekening 2012.
De zitting vangt aan om 20.00 u.
De voorzitter opent de vergadering.
----------------DAGORDE
----------------OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE OPENBARE
ZITTING VAN 07/05/2013

Het verslag van de openbare zitting van 07/05/2013 wordt met eenparigheid
goedgekeurd.
2.

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2012

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 14/12/1997 houdende wijziging van 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 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 17/12/1997 betreffende de
boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

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
OCMW-beleidsinstrumenten voor het OCMW Oudenburg vastgesteld werd op
01/01/2001;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
26/02/2003 m.b.t. de vaststelling van de beginbalans 01/01/2001 en van de
waarderingsregels;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
31/07/2006 m.b.t. de wijziging van de waarderingsregels;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
27/10/2009 m.b.t. de bestemming van het saldo van de dienstjaarrekening van
het OCMW;
Gelet op de voorliggende documenten “jaarrekening 2012” en “jaarverslag
2012”;
Gelet op het feit dat een afschrift van de jaarrekening veertien vrije dagen voor
de zitting van heden werd bezorgd aan elk raadslid;
Gelet op de toelichting vanwege de financieel beheerder m.b.t. de volgende
elementen:
− de berekening van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de
aflossingen 2012
− de toenemende afwijking tussen de effectieve onttrekking van de
gemeentelijke bijdrage n.a.v. jaarrekening en de bekomen
gemeentelijke bijdrage n.a.v. budget
− de daaruit voortvloeiende fors dalende evolutie van de balansrekening
130 ‘gemeentelijke bijdrage’ naar een zeer laag niveau per 31/12/2013
− de budgettair strengere evenwichtsvoorwaarden voortvloeiend uit de
BBC (Beleids- en Beheerscyclus)-regelgeving m.i.v. 01/01/2014
− het feit dat de gemeentelijke bijdrage, op basis van de cijfers van 2012
en zonder groeivoet, voor 2013, volgens BBC-evenwichtsvoorwaarden
ong. 1.077.000 EUR zou bedragen
− de enorme impact van al het voorgaande op de te budgetteren
gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan 2014-2019
− de andere belangrijke gegevens van de jaarrekening 2012 en van het
financieel gedeelte van het jaarverslag 2012;
Gelet op het antwoord vanwege de financieel beheerder m.b.t. de gestelde
vragen;
De financieel beheerder verlaat na de toelichting en het beantwoorden van de
vragen de vergadering.
Gelet op de toelichting van de secretaris over de belangrijkste elementen van
het beschrijvend gedeelte van het jaarverslag 2012;

Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 − De jaarrekening 2012 wordt vastgesteld, als volgt samengevat:
BALANS PER 31/12/2012
ACTIVA
Boekjaar OCMW
VASTE ACTIVA

2.386.872

I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa

0
23.011
2.363.861

IV. Financiële vaste activa

0

VLOTTENDE ACTIVA

5.498.152

V. Vorderingen op meer dan
één jaar

0

VI. Voorraden

0

VII. Vorderingen op ten
hoogste één jaar

673.794

VIII. Geldbeleggingen

3.017.613

IX. Liquide middelen

1.785.425

X. Overlopende rekeningen

21.321

TOTAAL DER ACTIVA

7.885.024

PASSIVA
Boekjaar OCMW
EIGEN VERMOGEN

4.554.673

I. Kapitaal

3.836.348

III. Herwaarderingsmeerwaarden

0

IV. Gemeentelijke bijdrage in de
werking en de aflossingen

402.040

V. Gecumuleerd resultaat

287.928

VI. Investeringssubsidies en
schenkingen met specifiek
doel

28.357

VOORZIENINGEN VOOR
RISICO’S EN KOSTEN

315.127

VII. Voorzieningen voor risico's
en kosten

315.127

SCHULDEN

3.015.224

VIII. Schulden op meer
dan één jaar

2.129.391

IX. Schulden op ten hoogste
één jaar

846.991

X. Overlopende rekeningen

38.842

TOTAAL DER PASSIVA

7.885.024

RESULTATENREKENING
Boekjaar OCMW
I. Werkingsopbrengsten en
geproduceerde vaste activa

4.486.686

II. Werkingskosten

5.543.918

III. Werkingsresultaat
IV. Financiële opbrengsten
V. Financiële kosten
VI. Resultaat van de gewone
activiteiten
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
VIII. Uitzonderlijke kosten
IX. Resultaat van het boekjaar
A Te bestemmen positief resultaat
(+)
Te verwerken negatief resultaat
(-)
1. Positief resultaat van het
boekjaar (+)
Negatief resultaat van het
boekjaar (-)
2. Overgedragen resultaat
a Gecumuleerd overschot van
het vorige boekjaar (+)
b. Gecumuleerd tekort van
het vorige boekjaar (-)
B. Onttrekking aan het kapitaal, de
reserves en de gemeentelijke
bijdrage
1. Onttrekking aan het kapitaal
2. Onttrekking aan de reserves
3. Onttrekking aan de
gemeentelijke bijdrage
C. Toevoeging aan het kapitaal, de
reserves en de gemeentelijke
bijdrage
1. Toevoeging aan het kapitaal
2. Toevoeging aan de reserves
3. Toevoeging aan de
gemeentelijke bijdrage
D. Over te dragen resultaat

-1.057.232
101.305
34.760
-990.687
94.012
-896.675

896.675

235.117

953.405

1.
2.

Over te dragen
positief resultaat (-)
Over te dragen
negatief resultaat (+)

291.847

ART. 2 – Een afschrift van de jaarrekening 2012 en van het jaarverslag over
2012 zal voor goedkeuring worden verstuurd aan de Gouverneur van de
provincie.
ART. 3 – Gelijktijdig zal een afschrift van de jaarrekening 2012 en van het
jaarverslag over 2012 verstuurd worden aan het College van Burgemeester en
Schepenen om voor te leggen aan de Gemeenteraad.
3.

VERTEGENWOORDIGING VAN HET OCMW 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 (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;
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 wordt goedgekeurd en het OCMW
toetreedt tot de vereniging;
Gelet op het feit dat in de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van 12/02/2013 beslist werd dat het OCMW in de Raad van Bestuur van
Woondienst JOGI en in het beheerscomité van Woonpunt vertegenwoordigd
wordt door de voorzitter, mevr. Rita Meyns, en in de Algemene Vergadering
van Woondienst JOGI door raadslid mevr. Chantal Van Litsenburgh;
Overwegende dat OCMW-voorzitter mevr. Rita Meyns inmiddels binnen
Woondienst JOGI verkozen werd tot voorzitter van de Raad van Bestuur;
Overwegende dat de voorzitter van de Raad van Bestuur van Woondienst JOGI
ook ambtshalve als vertegenwoordiger van Woondienst JOGI deel uitmaakt
van het beheerscomité van Woonpunt;
Overwegende dat het dus aangewezen is dat iemand anders dan de voorzitter,
mevr. Rita Meyns, verkozen wordt om het OCMW Oudenburg te
vertegenwoordigen in het beheerscomité van Woonpunt;
Na beraad;
Bij geheime stemming, waarbij 9 stemmen worden uitgebracht: raadslid mevr.

Chantal Van Litsenburgh bekomt 6 stemmen en raadslid mevr. Lies Goemaere
bekomt 3 stemmen;
BESLIST:
ART. 1 – Het OCMW wordt in het beheerscomité van Woonpunt
vertegenwoordigd door raadslid mevr. Chantal Van Litsenburgh.
ART. 2 – Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan Woonpunt,
Stationsstraat 1 8460 Ichtegem, t.a.v. de coördinator, mevr. Karen
Vandenbussche.
4.

INFORMATIEVEILIGHEID IN HET KADER VAN DE
KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ)
– VASTSTELLING VAN HET VEILIGHEIDSPLAN EN
KENNISGEVING VAN HET JAARVERSLAG

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;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12/08/1993 houdende de organisatie van
de informatieveiligheid bij de instellingen van de sociale zekerheid;
Overwegende dat bij het verlenen van toegang tot een aantal onderdelen van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan de OCMW’s
minimumnormen werden opgelegd om de informatie te beschermen en een
expliciet en formeel informatieveiligheidsbeleid geëist werd van de
aangesloten OCMW’s;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
23/06/2011 houdende “aanstelling van een veiligheidsconsulent in het kader
van het informatieveiligheidsbeleid voor organisaties aangesloten op het
netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
21/12/2011 houdende “Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) –
informatieveiligheid – vaststelling risico-analyse”;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
26/03/2012 houdende “veiligheidsbeleid m.b.t. aansluiting op de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
12/03/2013 houdende “aanstelling van een nieuwe veiligheidsconsulent in het
kader van het informatieveiligheidsbeleid voor de organisaties aangesloten op
het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid”;

Overwegende dat, na de vaststelling van de risico-analyse (cfr. voornoemde
raadsbeslissing van 21/12/2011) en van het veiligheidsbeleid (cfr. voornoemde
raadsbeslissing van 26/03/2012), een (driejaarlijks) veiligheidplan dient te
worden opgemaakt in het kader van het informatieveiligheidsbeleid;
Overwegende het voorliggend driejaarlijks veiligheidsplan m.b.t. de
informatieveiligheid, opgemaakt door de veiligheidsconsulente, mevr. Barbara
Mylle;
Overwegende de jaarlijkse veiligheidsverslagen, over 2011 en 2012,
opgemaakt door de vroegere veiligheidsconsulente, mevr. Lut Vandecasteele;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Het driejaarlijks veiligheidsplan, opgemaakt in het kader van het
informatieveiligheidsbeleid voor de organisaties aangesloten op het netwerk
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, wordt vastgesteld.
ART. 2 - Er wordt kennis genomen van de jaarverslagen m.b.t. het
informatieveiligheidsbeleid over 2011 en 2012.
5.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE:
APRIL 2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand april 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
82.769,34
991,52
0,00
7.422,33
1.453,52
92.636,71
189,11
0,00
92.825,82

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

