OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van maandag 5 augustus 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 – leden, mevr. Sarah Vanmullem – maatschappelijk werker en
dhr. Bart Vermeulen – secretaris.
De raadsleden dhr. Maarten Boucquez en mevr. Tahira Malik worden verontschuldigd.
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 11/06/2013 EN 08/07/2013

Het verslag van de openbare zittingen van 11/06/2013 en 08/07/2013 wordt met
eenparigheid goedgekeurd.
2.

VASTSTELLING VAN EEN REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING
VAN KLACHTEN

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 01/06/2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten
aanzien van bestuursinstellingen, zoals gewijzigd met het decreet van 20/02/2004;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13/03/2009, Bijlage XII Woonzorgcentra;
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 omzendbrief VR 2005/20: Leidraad voor de organisatie van het
klachtenmanagement, ter uitvoering van het decreet van 01/06/2001 houdende
toekenning van een klachtrecht ten aanzien van de bestuursinstellingen;

Overwegende dat art. 203 van het voornoemd OCMW-decreet het OCMW oplegt om
bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren;
Overwegende dat het voornoemd decreet van 01/06/2001 en de voornoemde
omzendbrief VR 2005/20 een aantal modaliteiten vastleggen van het systeem van
klachtenbehandeling;
Overwegende dat voornoemd woonzorgdecreet (art. 26 § 2) een systeem van
klachtenbehandeling (inclusief opmerkingen en suggesties) voorziet voor de
woonzorgcentra;
Gelet op het voorliggend reglement “Algemene klachtenprocedure voor OCMW
Oudenburg”, opgemaakt door mevr. Barbara Mylle, stafmedewerker;
Overwegende dat deze procedure van toepassing zou zijn voor alle diensten van het
OCMW, inclusief WZC Riethove;
Overwegende dat voor WZC Riethove t.a.v. meldingen, opmerkingen en suggesties (en
alles wat niet als eigenlijke “klacht” beschouwd wordt) de bestaande procedure
“collectieve inspraak” werd aangepast;
Gelet op de voorliggende aangepaste procedure “collectieve inspraak”, die deel
uitmaakt van het Kwaliteitshandboek van WZC Riethove en opgemaakt werd door dhr.
Wim Desoete, kwaliteitscoördinator;
Gelet op het advies van de WZC-directeur a.i.;
Gelet op het advies van de secretaris;
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Het reglement “Algemene klachtenprocedure voor OCMW Oudenburg”
wordt goedgekeurd.
ART. 2 – De wijziging van de procedure “collectieve inspraak”, deel uitmakend van het
Kwaliteitshandboek van WZC Riethove, wordt goedgekeurd. De in art. 1 vermelde
“Algemene klachtenprocedure voor OCMW Oudenburg” wordt ook opgenomen in het
Kwaliteitshandboek van WZC Riethove.
ART. 3 – Het klachtenreglement zal worden bekendgemaakt zoals voorzien in art. 187
van het OCMW-decreet.
ART. 4 – Een afschrift van de klachtenprocedure zal worden verstuurd aan de Vlaamse
Ombudsdienst, met mededeling van de namen van de klachtenbehandelaars en de
klachtencoördinator.
ART. 5 – Vóór 10 februari van elk jaar zal schriftelijk verslag worden uitgebracht bij de
Vlaamse Ombudsdienst, via de Vlaamse Regering, over de klachtenbehandeling. Dit
verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van het OCMW.
ART. 6 – Bij de afhandeling van elke klacht (gemotiveerde antwoordbrief) zal volgende
standaardformulering worden toegevoegd: “Wanneer u niet tevreden bent met de wijze

waarop u in dit dossier werd behandeld, kunt u hiertegen schriftelijk of mondeling
klacht indienen. U kunt hierover informatie krijgen bij de Vlaamse Infolijn – bel gratis
1700 – of bij de Vlaamse Ombudsdient – bel gratis 0800/240 50 – ”.
3.

AANPASSING VAN HET REGLEMENT M.B.T. DE KOFFIETAFELS

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 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 de residenten van WZC Riethove voor hun familieleden een
koffietafel kunnen (laten) organiseren in het WZC;
Overwegende dat de laatste jaren in sterk toenemende mate gebruik gemaakt wordt van
deze dienstverlening (vooral rond Nieuwjaar zijn er heel veel aanvragen voor dergelijke
koffietafels);
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 01/10/2012
waarmee een reglement voor de organisatie van koffietafels in Riethove werd
goedgekeurd;
Overwegende dat er 4 EUR dient betaald te worden voor de koffietafel voor alle
personen vanaf twaalf jaar behalve residenten van WZC Riethove en niet enkel voor de
voornoemde personen die ook effectief koffie drinken;
Overwegende dat het huidige reglement hieromtrent verkeerd kan geïnterpreteerd
worden;
Gelet op de voorgestelde wijziging van het reglement;
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Er wordt een nieuwe versie van het “Reglement koffietafels Riethove”
goedgekeurd waarbij de tekst van art. 5 gewijzigd wordt tot: “De prijs bedraagt 4 EUR
per persoon. Voor de residenten en alle kinderen jonger dan 12 jaar wordt dit niet
aangerekend. Koffie wordt onbeperkt aangeboden, frisdranken en water zijn aan
cafetariatarieven beschikbaar.”
ART. 2 - Het “Reglement koffietafels Riethove” zal worden bekendgemaakt zoals
voorzien in art. 187 van het OCMW-decreet.
4.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE: JUNI 2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand juni 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
84.363,45
1.177,54
254,80
7.881,17
1.413,67
95.090,63
165,79
0,00
95.256,42

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

