OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van dinsdag 8 oktober 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 10/09/2013

De fractie Open VLD wenst te verduidelijken dat de beslissing om het ontwerp van
‘OCMW-beleidsnota 2013-2019” goed te keuren, wat hen betreft betekent dat er akkoord
gegeven werd om de tekst zoals voorgesteld op de zitting voor advies voor te leggen aan
het College van Burgemeester en Schepenen en niet dat de tekst zelf, inhoudelijk,
goedgekeurd werd.
Voor het overige wordt het verslag van de openbare zitting van 10/09/2013 met
eenparigheid goedgekeurd.
2.

WIJZIGING STATUTEN WOONDIENST JOGI

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
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. 27/09/2004
waarbij toegetreden werd tot Woondienst JOGI, een regionale huisvestingsdienst met als
werkingsgebied Ichtegem, Gistel, Oudenburg en Jabbeke, op te richten onder de vorm
van een OCMW-vereniging, en waarbij de statuten van deze dienst (naderhand
vastgelegd in een notariële akte d.d. 08/04/2005) goedgekeurd werden;
Overwegende dat het nodig was om deze statuten aan te passen (o.a. in functie van het
optimaal benutten van de subsidiëring);

Overwegende de voorliggende tekst van de gewijzigde statuten van Woondienst JOGI,
zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering op
11/09/2013;
Gelet op de toelichting door de voorzitter bij de voornaamste wijzigingen in deze statuten
(formulering doelstellingen, term “lidgelden”, berekening van het aandeel van de
gemeente Jabbeke in de lidgelden);
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De nieuwe statuten van Woondienst JOGI, OCMW-vereniging, worden
goedgekeurd.
ART. 2 – Deze goedkeuring zal schriftelijk worden meegedeeld aan Woondienst JOGI,
t.a.v. mevr. Anneleen Coupé, coördinator, Administratief Centrum Stationsstraat 1 8480
Ichtegem.
3.

NIEUW WZC RIETHOVE – VASTSTELLING VAN DE DAGPRIJS
VOOR DE BEWONERS

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18/12/1991,
zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13/03/2009;
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 Ministerieel Besluit van 09/12/2009 tot bepaling van de samenstelling van
de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend
in de woonzorgcentra;
Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe dagprijs vast te stellen voor het verblijf
in het nieuwe woonzorgcentrum Riethove;
Overwegende dat de huidige dagprijs, aangerekend met ingang van 01/03/2013, 39,22
EUR/dag bedraagt voor niet-inwoners van Oudenburg en 36,72 EUR/dag voor inwoners
van Oudenburg (+ toeslag voor TV-distributie van 7,44 EUR/maand) (bevestiging door
de Prijzendienst van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op 17/01/2013
– kennisgeving aan de raad in zitting van 12/02/2013);
Overwegende dat bij de huidige stand van de werken en de voorziene (bijgestelde)
planning aangenomen wordt dat er zal kunnen verhuisd worden in de laatste week van

maart 2014 zodat het gebouw op 01/04/2014 zal kunnen in gebruik genomen worden;
Overwegende dat met het nieuwe gebouw aan de residenten alle comfort van een
hedendaags woonzorgcentrum zal kunnen worden aangeboden: mooie ruime kamers (27
m²) met sanitaire cel, aangepaste collectieve ruimten en geavanceerde uitrusting en
faciliteiten (interactief oproepsysteem, draadloze communicatie, zorgregistratie aan bed,
enz.);
Overwegende dat de meerkost ingevolge de leningslast (eigen aandeel) van het nieuwe
WZC op 150.000 EUR per jaar geraamd wordt (definitieve kostprijs gebouw nog niet
bekend, interestvoet bij consolidatie van de lening nog niet bekend);
Overwegende dat er een aanzienlijk financieel tekort is bij de exploitatie van het WZC (in
2012 bedroeg het tekort - onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage voor AC 8341 –
372.250 EUR);
Overwegende dat in het licht van het exploitatietekort de vaststelling van de hoogte van
de dagprijs bepaalt in welke mate dit tekort door de resident dient bijgepast te worden en
in welke mate door de (gemeentelijke) belastingbetaler;
Overwegende dat de nieuwe dagprijs en de overgangsmaatregelen inzake de dagprijs
voor residenten die verhuizen van het oude naar het nieuwe gebouw, resp. ter
kennisgeving en voor goedkeuring, dienen voorgelegd te worden aan de Prijzendienst van
de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
Gelet op het voorliggend voorstel voor vaststelling van de dagprijs, de vaststelling van de
inbegrepen en niet inbegrepen kosten en de vaststelling van de spreiding van de
dagprijsverhoging voor residenten die verhuizen van het huidige naar het nieuwe WZC;
Overwegende dat ongeveer 80 %van de WZC-residenten inwoners van Oudenburg zijn
(d.w.z. het verminderde tarief betalen);
Gelet op de toelichting van het voorstel door de voorzitter;
Overwegende dat raadslid mevr. Erna Coene verklaart dat voor de fractie Open VLD-DIS
de dagprijs van 51 EUR (voor Oudenburgnaars) te hoog bevonden wordt en dat de prijs
van 49 EUR voorgesteld wordt;
Overwegende de aangehaalde argumenten m.b.t. het al dan niet aanrekenen, bovenop de
dagprijs, van de kosten voor het wassen van de kledij;
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
Na stemming, met zes stemmen ten gunste van het voorstel (mevr. Rita Meyns, mevr.
Chantal Van Litsenburgh, dhr. Johan Lesaffre, mevr. Dina Verschaeve, mevr. Joanna
Fattizzo en mevr. Tahira Malik) en drie onthoudingen (mevr. Erna Coene, mevr. Lies
Goemaere en dhr. Maarten Boucquez);
BESLIST:
ART. 1 – De dagprijs van het nieuwe WZC wordt vastgesteld op 54 EUR voor bewoners
die niet van Oudenburg zijn (niet in Oudenburg gedomicilieerd op het moment van
inschrijving op de wachtlijst) en op 51 EUR voor bewoners van Oudenburg (d.w.z.
korting van 3 EUR voor inwoners van Oudenburg).

ART.2 – De in art. 1 vermelde prijzen zijn ook van toepassing voor kortverblijf.
ART. 3 – Er wordt geen waarborgsom gevraagd bij opname.
ART. 4 – De bijzondere regelingen blijven ongewijzigd:
- regeling bij vakantie of ziekenhuisverblijf: 2/3de van de dagprijs (vanaf de eerste dag)
- regeling bij overlijden: 5 extra dagen na overlijden aan 2/3de van de dagprijs.
ART. 5 – In de dagprijs zijn inbegrepen:
- wasserijkosten (linnen en kledij)
- incontinentiemateriaal
- vergoeding voor digitale televisie (behalve voor interactieve digitale televisie)
- deelname aan uitstappen, optredens en andere bijzondere animatieactiviteiten
- alle maaltijden, incl. voedingssupplementen op doktersvoorschrift en sondevoeding
- kine voor RVT-bewoners
- logopedie
- drinkwater
ART. 6 – Zijn niet inbegrepen (vooral voorschotten ten gunste van derden):
- dokterskosten
- kine voor ROB-bewoners
- geneesmiddelen
- ziekenvervoer
- hospitalisatiekosten
- kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaten, bril, tandprothesen, rolstoel, rollator, enz.
- kapper
- manicure en pedicure
- telefoon (toestel, aansluitkosten en verbruik)
- TV-toestel (met uitzondering van gemeenschappelijke ruimten en kamers kortverblijf)
- internet (gratis beschikbaar in de stille ruimte)
- droogkuis van de kledij
- individuele bijdragen voor het ziekenfonds en de zorgverzekering
- dranken buiten de maaltijden
- cafetariakosten
- aankopen van bijzondere toiletartikelen (bv. parfum) , bijzondere voedingswaren (bv.
snoep) of andere benodigdheden (bv. batterijen) d.w.z. de “rijdende winkel”.
ART. 7 – Voor de nieuwe opnames in het nieuwe WZC wordt de in art. 1 vastgestelde
dagprijs aangerekend vanaf de opnamedatum.
ART. 8 – Voor de bewoners die verhuizen van het oude naar het nieuwe WZC wordt de
volgende gefaseerde overgang voorzien:
- facturatie van 25 % van het prijsverschil vanaf de verhuizing (01/04/2014)
- facturatie van 50 % van het prijsverschil na zes maanden (01/10/2014)
- facturatie van 75 % van het prijsverschil na één jaar (01/04/2015)
- facturatie van 100 % van het prijsverschil na één jaar en zes maanden (01/10/2015).

ART. 9 – Deze beslissing dient zo snel mogelijk te worden voorgelegd aan de FOD
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Prijzendienst, North Gate III, Koning
Albert II-laan 16 1000 Brussel.
ART. 10. – Zodra de nieuwe dagprijs en de aanrekening ervan is goedgekeurd door de
Prijzencommissie volgt de bekendmaking: brief aan de bewoners, brief aan een gedeelte
van de ingeschrevenen op de wachtlijst, uithanging aan de bekendmakingsborden,
bekendmaking op de website, publicatie in het krantje Riethove en in het
stadsinformatieblad.
4.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE:
AUGUSTUS 2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de bewoners
van woonzorgcentrum Riethove voor de maand augustus 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
86.892,11
1.243,14
32,00
7.514,90
1.335,40
97.017,55
200,63
0,00
97.218,18

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

