OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van woensdag 17 december 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, mevr. Sarah Vanmullem, mevr. Melissa Deseyn –
maatschappelijk werkers 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 13/11/2013

Het verslag van de openbare zitting van 13/11/2013 wordt met eenparigheid
goedgekeurd.
2.

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS(BBC) – VASTSTELLING
BELEIDSDOMEINEN

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 (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 Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010, zoals gewijzigd
op 23/11/2012, betreffende de Beleids- en Beheerscyclusvan de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BBC-besluit);
Gelet op het Ministerieel Besluit van 01/10/2010, zoals gewijzigd op
26/11/2012, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat in de BBC de verdeling in activiteitencentra van de NOB
(Nieuwe OCMW-boekhouding) vervangen wordt door een verdeling in

beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems;
Overwegende dat in art. 1 van voornoemd BBC-besluit een beleidsveld
omschreven wordt als “een verzameling van producten, activiteiten en
middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar
en samenhangend geheel vormen”;
Overwegende dat in art. 1 van voornoemd BBC-besluit een beleidsdomein
omschreven wordt als “een verzameling beleidsvelden die een herkenbaar en
samenhangend geheel vormen”;
Overwegend dat de beleidsvelden dienen gekozen te worden uit een
genormaliseerd stelsel van beleidsvelden opgemaakt door de Vlaamse
overheid;
Overwegende dat beleidsdomeinen (samenvoeging van beleidsvelden tot een
coherent geheel) vrij kunnen gekozen worden door het bestuur, met
uitzondering van het beleidsdomein “algemene financiering” dat verplicht
dient te worden opgenomen;
Overwegende dat kredietoverschrijdingen binnen een beleidsdomein kunnen
opgevangen worden met interne kredietaanpassingen;
Overwegende dat beleidsitems, een verdere opsplitsing van de beleidsvelden,
vrij kunnen gekozen worden door het bestuur;
Gelet op het voorliggend voorstel van de financieel beheerder m.b.t. de
vaststelling van de beleidsdomeinen en beleidsitems en de keuze van de
beleidsvelden;
Gelet op het advies van de secretaris;
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Voor het OCMW Oudenburg worden twee beleidsdomeinen
voorzien nl. “algemene financiering” (00) en “OCMW-dienstverlening”(01).
ART. 2 – Onder deze beleidsdomeinen worden de hierna opgenomen
beleidsvelden (BV) en beleidsitems (BI) voorzien:
BV code
00
0010
0030
0040
0050
0090
01
010
0100
011
0110
0111

BI code
00
01000
00300
00400
00500
00900
01
010
01000
011
01100
01110

Omschrijving BI
Algemene financiering
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algemene financiering
OCMW dienstverlening
Politieke organen
Politieke organen
Algemene en ondersteunende diensten
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten

0112
0113
0119

01120
01130
01190
01191
01900
090
09000
09010
09030
09040
093
09300
094
09460
09480
09490
095
09500
09510
09530
09590

0190
090
0900
0901
0903
0904
093
0930
094
0946
0948
0949
095
0950
0951
0953
0959

3.

Personeelsdienst en vorming
Archief
Centrale technische dienst
Overige centrale algemene diensten
Overig algemeen bestuur
Sociaal beleid
Sociale bijstand
Voorschotten
Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (KP-LOI)
Activering van tewerkstelling
Sociale huisvesting
Sociale huisvesting
Gezin en kinderen
Thuisbezorgde maaltijden
Poetsdienst
Overige gezinshulp
Ouderen
Ouderenwoningen
Dienstencentra
Woon- en zorgcentra (KP-RIETHOVE)
Overige verrichtingen betreffende ouderen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS(BBC) – HERZIENING VAN
DE WAARDERINGSREGELS

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 (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 Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010, zoals gewijzigd
op 23/11/2012, betreffende de Beleids- en Beheerscyclusvan de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 01/10/2010, zoals gewijzigd op
26/11/2012, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
18/12/2000 betreffende de NOB (budgethouderschap, activiteitencentra,
waarderingsregels en rekeningenstelsel);
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
26/02/2003 houdende “definitieve vaststelling van de waarderingsregels en van
de beginbalans 01/01/2001”;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
31/07/2006 houdende “aanpassing van de boekhoudkundige
waarderingsregels”;

Overwegende dat de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus(BBC) een
aanpassing van de waarderingsregels wenselijk maakt;
Overwegende het voorliggend voorstel voor wijziging van de
waarderingsregels opgemaakt door de financieel beheerder;
Gelet op het advies van de secretaris;
Gelet op de toelichting door de voorzitter;
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ENIG ART. – De waarderingsregels die momenteel van toepassing zijn
worden met ingang van 01/01/2014 vervangen door wat hier opgenomen is:
Algemene waarderingsregels
De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid,
oprechtheid en goede trouw; ze mogen niet afhangen van het resultaat van het
boekjaar.
Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.
De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van de
activiteiten (principe van going-concern).
De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere identiek
blijven en stelselmatig worden toegepast.
Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder
aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: hetzij de aanschaffingsprijs of de
vervaardigingsprijs of de schenkingswaarde.
• De aanschaffingsprijs omvat de aankoopprijs verhoogd met de
bijkomende kosten (niet-terugbetaalbare belastingen,
vervoerskosten en studiekosten).
• De vervaardigingsprijs omvat naast de aanschaffingskosten van
de grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de
productiekosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn; de indirecte
productiekosten maken geen deel uit van de vervaardigingsprijs.
• De schenkingswaarde omvat de waarde van goederen die aan het
OCMW geschonken worden of in de nalatenschap aan het
centrum toegewezen worden en de ermee samenhangende
belastingen en kosten.
Bijzondere waarderingsregels
Oprichtingskosten
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW worden op het actief
opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.
Immateriële vaste activa
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW per investeringsproject worden
op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW per investeringsproject worden
op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 33 jaar; verbeteringswerken
worden afgeschreven over een looptijd van 15 jaar.
Medische installaties, machines en uitrusting
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW per investeringsproject worden
op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.
Niet-medische installaties, machines en uitrusting
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW per investeringsproject worden
op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar.
Informatica
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW per investeringsproject worden
op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.
Meubilair en kantooruitrusting
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW per investeringsproject worden
op het actief opgenomen.
Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar.
Rollend materieel
Bedragen vanaf 2.500,00 EUR exclusief BTW per investeringsproject worden
op het actief opgenomen.
Ze wordt afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.
Financiële vaste activa
De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs.
De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.
Geldbeleggingen en liquide middelen
De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale
waarde; de vastrentende effecten worden gewaardeerd aan
aanschaffingswaarde.

Voorzieningen
In functie van het getrouwe beeld van de jaarrekening zullen de vereiste
voorzieningen worden aangelegd.
Schulden
De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.
4.

STOPZETTING TOELAGE AAN DIENSTEN VOOR
GEZINSZORG

De raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 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 sedert 1980 tussenkomt in de kosten voor
gezins- en bejaardenhulp (in principe uitsluitend voor hulp aan bejaarden) in
verhouding tot de geleverde prestaties en dit voor de hierna vermelde
organisaties:
- Familiehulp, Dr. L. Colensstraat 7 8400 Oostende
- Solidariteit voor het Gezin, Tentoonstellingslaan 76 9000 Gent
- Familiezorg West-Vlaanderen, Wellingtonstraat 70 8400 Oostende
- Thuiszorg Bond Moyson, Zilverstraat 43 8000 Brugge;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
23/06/2003 waarbij als tussenkomst voor de diensten voor bejaardenhulp een
vast bedrag per jaar werd voorzien – voor het meerjarenplan 2003-2006
vastgesteld op 10.000 EUR – te verdelen a rato van het aantal door de
betrokken organisaties gepresteerde uren bij inwoners van Oudenburg;
Overwegende dat het voorziene bedrag van 10.000 EUR behouden bleef in de
opeenvolgende budgetten van 2004 t.e.m. 2013;
Overwegende dat de beperkte financiële ruimte voor de opmaak van het
meerjarenplan 2014 - 2019 en het budget 2014 besparingen noodzakelijk
maakt;
Overwegende dat het wegvallen van de tussenkomst van de voornoemde
diensten voor gezins- en bejaardenhulp geen directe negatieve impact heeft op
de eigen dienstverlening van het OCMW;
Overwegende dat de voornoemde diensten voor gezins- en bejaardenhulp
gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid;
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;

BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De toelage aan de diensten voor gezins- en bejaardenhulp zoals
voorzien met de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
23/06/2003 wordt met ingang van 01/01/2014 stopgezet.
ART. 2 – De betrokken organisaties, namelijk Familiehulp, Solidariteit voor
het Gezin, Familiezorg en Thuiszorg Bond Moyson, worden per brief
geïnformeerd over deze beslissing.
5.

NIEUWE TARIEVEN POETSDIENST – DATUM EN
MODALITEITEN VAN UITVOERING RAADSBESLISSING

De raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 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.
21/01/1983 waarmee de Poetsdienst werd opgericht;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
13/11/2013 waarbij de tarieven en de inkomensbarema’s inzake poetshulp
werden aangepast;
Overwegende dat deze aangepaste tarieven enkel toegepast kunnen worden
wanneer de noodzakelijke sociale onderzoeken afgerond zijn;
Overwegende dat bepaalde klanten terughoudend zijn om de nodige financiële
gegevens te bezorgen aan de Sociale Dienst;
Overwegende dat de nodige gegevens schriftelijk werden opgevraagd;
Overwegende dat er brieven verstuurd werden waarbij de gegevens nogmaals
opgevraagd werden zonder dat evenwel alle noodzakelijk informatie bekomen
werd;
Overwegende dat bij nieuwe klanten deze financiële gegevens bekomen
worden in het kader van het sociaal onderzoek;
Gelet op het advies van de secretaris;
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:

ART. 1 – De nieuwe tarieven hebben uitwerking na het afronden van de
noodzakelijke sociale onderzoeken, ten laatste vanaf 01/03/2014.
ART. 2 – Aan de klanten die hun financiële gegevens niet bezorgen vóór
28/02/2014, na twee brieven en een huisbezoek of ander persoonlijk contact,
waardoor het sociaal onderzoek niet kan afgerond worden, zal het
maximumtarief aangerekend worden nadat zij hierover schriftelijk ingelicht
werden.
ART. 3 – Nieuwe klanten tekenen de nieuwe overeenkomst en aan hen worden
met onmiddellijke ingang de nieuwe tarieven aangerekend.
6.

WZC RIETHOVE – VASTSTELLING VAN BIJKOMENDE
TARIEVEN

De raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 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.
28/01/2008 houdende “WZC Riethove – aanpassing prijs koffietafels en
nachtopvang”;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
25/02/2008 houdende “WZC Riethove – aanpassing prijs maaltijden en
bijkomende tarieven”;
Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn alle prijzen en
tarieven dient vast te stellen;
Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de vorige zitting
verschillende “hoofdtarieven” (dagprijs WZC Riethove, prijzen warme
maaltijden, tarieven Poetsdienst) aanzienlijk verhoogd heeft in het kader van
het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014;
Overwegende dat het wenselijk geacht wordt om ook enkele “bijkomende
tarieven” (occasioneel aan te rekenen) te verhogen;
Overwegende de voorliggende bijkomende tarieven, zoals toegelicht door de
voorzitter;
Overwegende dat soep voor de door stad Oudenburg georganiseerde
sportkampen en kinderopvang verder – zoals dit reeds enkele jaren van
toepassing is – niet zal worden aangerekend;
Overwegende de voorliggende lijst van de in de cafetaria aangerekende prijzen;

Overwegende dat in de lijst van de cafetariatarieven een onderscheid gemaakt
wordt tussen de gewone tarieven en het verhoogde tarief dat aangerekend
wordt bij enkele festiviteiten als een vorm van “financiële ondersteuning”
(Familiedag, kaarting seniorenweek, kerst- en hobbybeurs Place du Tertre);
Op voorstel van de voorzitter;
Na beraad;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De prijs voor nachtopvang wordt verhoogd van 10 EUR tot 15 EUR
(exclusief eventueel gebruikte maaltijden).
ART. 2 – De prijs voor soep en maaltijden buiten het middagmaal wordt
vastgesteld als volgt:
- soep: verhoging van 1,20 EUR/liter tot 2 EUR/liter (wanneer niet gratis)
- ontbijt: verhoging van 2,25 EUR tot 3 EUR
- vieruurtje: verhoging van 1,75 EUR tot 2 EUR
- avondmaal: gewoon: verhoging van 2,25 EUR tot 3 EUR en “speciaal”
(naar aanleiding van feestelijkheden): verhoging van 3,50 EUR tot 4 EUR.
ART. 3 – De prijs voor deelname aan het jaarlijks optreden voor de senioren
van Oudenburg in het kader van de Week van de Derde Leeftijd wordt
verhoogd van 5 EUR tot 7 EUR.
ART. 4 – De voorgestelde verhoging van de cafetariatarieven, de voorliggende
“prijslijst cafetaria”, wordt goedgekeurd.
ART. 5 – De nieuwe prijzen en tarieven worden op passende wijze
bekendgemaakt en zullen worden toegepast met ingang van 01/01/2014.
7.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE:
OKTOBER 2013

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand oktober 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
88.070,86
1.184,64
148,00
9.103,99
1.349,55
99.857,04
240,53
0,00

TOTAAL TEN LASTE VREEMD OCMW
ALGEMEEN TOTAAL

100.097,57

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

