OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van maandag 30 december 2013
Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter, mevr. Chantal Van Litsenburgh, dhr.
Johan Lesaffre, mevr. Dina Verschaeve, mevr. Erna Coene, mevr. Lies Goemaere, dhr.
Maarten Boucquez - leden, en dhr. Bart Vermeulen - secretaris.
De raadsleden mevr. Joanna Fattizzo en mevr. Tahira Malik worden verontschuldigd.
De zitting vangt aan om 19.00 u.
De voorzitter opent de vergadering.
----------------DAGORDE
----------------OPENBARE ZITTING
1.

VASTSTELLING VAN HET MEERJARENPLAN 2014 - 2019 EN VAN
HET BUDGET 2014

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 beheerscyclus van 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. 10/09/2013
waarmee het ontwerp van OCMW-beleidsplan 2013-2019 vastgesteld werd;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 17/12/2013
houdende “Beleids- en Beheerscyclus (BBC) – vaststelling van de beleidsdomeinen”;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 17/12/2013
houdende “Beleids- en Beheerscyclus (BBC) – herziening van de waarderingsregels”;

Gelet op het voorliggend ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 en het ontwerp van
budget 2014 van het OCMW van Oudenburg, veertien dagen voor de zitting van heden
elektronisch en op papier bezorgd aan de raadsleden;
Gelet op het negatief advies van het College van Burgemeester en Schepenen d.d.
08/10/2013 over het ontwerp van OCMW-beleidsplan 2013-2019;
Gelet op de aanpassingen aan het ontwerp van OCMW-beleidsplan om tegemoet te
komen aan de opmerkingen geformuleerd in het advies van het College van
Burgemeester en Schepenen van 08/10/2013;
Overwegende dat het aangepaste ontwerp van OCMW-beleidsplan 2013-2019 integraal
is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW;
Overwegende dat het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 van het OCMW,
met de aangepaste versie van het beleidsplan 2013-2019, op 28/11/2013 ingediend werd
bij het stadsbestuur voor het bekomen van het vereiste advies van het College van
Burgemeester en Schepenen;
Overwegende dat er talrijke overlegmomenten en onderhandelingen geweest zijn tussen
het stadsbestuur en het OCMW vanaf de indiening van het ontwerp vanOCMWbeleidsplan in september tot en met 12 december 2013;
Overwegende dat er bij de opmaak van het voorontwerp van meerjarenplan 2014-2019
en budget 2014 reeds rekening gehouden werd met het vooraf gegeven duidelijke
signaal dat er bijzonder weinig financiële ruimte was en dat er daarom al belangrijke
besparingen en meeropbrengsten voorzien werden, waaronder als voornaamste:
- vaststelling dagprijs van het nieuwe WZC op 54 EUR voor niet-inwoners en 51
EUR voor inwoners (raadsbeslissing van 13/11/2013) wat neerkomt op een
prijsverhoging van meer dan 14 EUR t.a.v. de huidige dagprijs en dit om naast
het dragen van de leningslast van de nieuwbouw ook het exploitatietekort tot een
minimum te beperken
- verhoging van de prijs van de warme maaltijden van 5 EUR tot 6,5 EUR voor
aan huis bezorgde maaltijden en van 4 EUR tot 5 EUR voor in WZC Riethove
gebruikte maaltijden (raadsbeslissing van 13/11/2013)
- aanpassing van zowel de inkomensbarema’s als van de tarieven voor poetshulp
(raadsbeslissingen van 13/11/2013 en 17/12/2013)
- schrappen van de tegemoetkoming voor de diensten die gezinszorg leveren;
Overwegende dat ingevolge de onderhandelingen en de pogingen om tot een vergelijk te
komen er bij de opmaak van ontwerp van meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 nog
verschillende bijkomende en ingrijpende besparingsmaatregelen doorgevoerd werden
waardoor het tekort op de gemeentelijke bijdrage als volgt gereduceerd werd:
voorontwerp meerjarenplan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.460.844
1.456.942
1.518.727
1.617.220
1.727.714
1.783.889
ontwerp meerjarenplan
20014
2015
2016
2017
2018
2019
1.295.000
1.254.000
1.301.688;
1.391.025
1.494.129
1.539.924;
Overwegende dat als ultieme poging om een onderhandelde oplossing rond de
vaststelling van de gemeentelijk bijdrage in het meerjarenplan te bekomen de bedragen
op 12/12/2012 nog verminderd werden tot deze van voorliggend ontwerp:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.245.000
1.209.300
1.265.298
1.321.204
1.347.628
1.465.181;

Overwegende dat op 13/12/2013 duidelijk geworden was dat voor stad Oudenburg het
OCMW niet meer was dan een (gemakkelijke) uitweg om besparingen af te wentelen en
dat een gemeentelijke bijdrage die realistisch was t.a.v. de normale werking van het
OCMW niet zou aanvaard worden (het in de gemeentebegroting voorziene bedrag voor
2014, nl. 1.000.000 EUR, is lager dan het tekort op de jaarrekening 2012, nl. 1.050.000
EUR -wanneer abstractie gemaakt wordt van een eenmalige terugbetaling van de
bouwmaatschappij De Mandel van door het OCMW voorgeschoten kosten voor de
archeologische opgravingen tussen 2007 en 2010-);
Overwegende dat het opgemaakte meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 tot op de
limiet gaat van wat inzake het beperken van de aan stad Oudenburg gevraagde bijdrage
mogelijk is;
Overwegende dat het indienen van een niet realistisch en derhalve onuitvoerbaar
meerjarenplan en budget niet enkel onwettig is (in strijd met het BBC-besluit) maar ook
niet zinvol (wanneer er geen krediet meer is om de verplichte kosten te betalen moet het
OCMW bijkomende middelen vragen via een budgetwijziging);
Gelet op het negatief advies van het College van Burgemeester en Schepenen d.d.
17/12/2013 over het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 en over het budget voor
het boekjaar 2014 van het OCMW, ontvangen op 26/12/2013 (verzendingsdatum
24/12/2013);
Overwegende dat in dit advies de bedragen die in het ontwerp van gemeentelijk
meerjarenplan 2014-2019 opgenomen zijn als gemeentelijke bijdrage aan het OCMW
worden vermeld, namelijk 1.000.000 EUR voor 2014 en een procentuele verhoging van
3 % voor de volgende jaren, of concreet:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.000.000
1.030.000
1.060.900
1.092.727
1.125.509
1.159.275;
Overwegende dat de in het genoemde advies van 17/12/2013 opgenomen overweging
dat “de suggestie om de poetsdienst op te doeken zelfs niet wordt overwogen” afwijkt van het
feit dat er een overeenkomst was dat er geen “naakte ontslagen” zouden doorgevoerd
worden om puur budgettaire redenen (afgezien van het feit dat het OCMW deze
ontslagen inderdaad nooit overwogen heeft is er ook geen krediet voorzien om de
ontslagvergoedingen voor de 14 personeelsleden van de Poetsdienst – en rekening
houdend met de gemiddelde anciënniteit gaat het om aanzienlijke bedragen – te
betalen);
Overwegende dat t.a.v. het personeelseffectief het standpunt van het OCMW duidelijk
verwoord wordt in het meerjarenplan 2014-2019 (p. 49): “ Er is dus gebudgetteerd
uitgaande van een aanwervingsstop. Er zal ook geen vervanging meer voorzien worden voor
personeelsleden die wegvallen (ziekte, pensioen, ontslag) in de Poetsdienst. Voor het overige zal
alleen vervanging voorzien worden wanneer de continuïteit van de dienstverlening dit absoluut
noodzakelijk maakt.”;

Overwegende dat op 13/12/2013 de onderhandelingen stad-OCMW zonder resultaat op
te leveren stopgezet werden en er dus geen bij consensus vastgestelde gemeentelijke
bijdrage voor het OCMW van Oudenburg bestaat;
Gelet op het advies van het Managementteam d.d.09/12/2013 t.a.v. het meerjarenplan
2014-2019 en het budget 2014 (1ste ontwerp);
Gelet op het advies van het Managementteam d.d. 18/12/2013 t.a.v. het meerjarenplan
2014-2019 en het budget 2014 (2de ontwerp) waarin enig voorbehoud gemaakt wordt
t.a.v. de uitvoerbaarheid van het meerjarenplan en het budget (“Zonder dat formeel
beweerd wordt dat het meerjarenplan en het budget niet langer “realistisch” zijn wordt de

haalbaarheid ervan als bijzonder moeilijk ingeschat.”) en twee opmerkingen worden

geformuleerd:
- er is geen “marge” meer om een antwoord te kunnen geven aan onvoorziene
omstandigheden (onvoorziene omstandigheden met een financiële impact van
enige omvang zullen dus budgetwijzigingen waarbij bijkomende middelen
gevraagd worden noodzakelijk maken)
- het is onmogelijk om de impact van de ingebruikname van het nieuwe
woonzorgcentrum Riethove vooraf volledig in te schatten, diverse bijkomende
kosten zijn mogelijk (afhankelijk van onbekende factoren zoals datum
ingebruikname, intrestvoet bij consolidatie lening, totale kostprijs van het
project, noodzakelijke aanvullende werken, uitvoerbaarheid van de voorziene
taakverdeling en werklijsten, enz.);
Overwegende de toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 door
de voorzitter en de secretaris;
Overwegende de gestelde vragen en de verstrekte antwoorden;
Na beraad;
Overwegende dat raadslid mevr. Erna Coene toelicht dat de fractie Open VLD zich bij
de stemming zal onthouden omdat het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 te
veel onduidelijkheden bevatten en te weinig concreet zijn voor wat betreft de realisatie
van de beoogde doelstellingen en de beoogde besparingen;
Op voorstel van de voorzitter;
Bij stemming van de zeven aanwezige raadsleden waarbij er vier “voor”stemmen (mevr.
Dina Verschaeve, dhr. Johan Lesaffre, mevr. Chantal Van Litsenburgh en mevr. Rita
Meyns) en drie zich onthouden (dhr. Maarten Boucquez, mevr. Lies Goemaere en mevr.
Erna Coene);
BESLIST:
ART. 1 – Het voorliggend meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Oudenburg wordt
vastgesteld.
De staat van het financieel evenwicht is als volgt:

ART. 2 – Het voorliggend budget 2014 van het OCMW Oudenburg wordt vastgesteld.
De financiële toestand stemt overeen met de gegevens voor 2014 van de in artikel 1
opgenomen staat van het financieel evenwicht.
ART. 3 – Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 zullen, samen met een
uittreksel van deze beslissing en de voorziene adviezen, verstuurd worden aan de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in het kader van het administratief
toezicht en aan het College van Burgemeester en Schepenen om ter goedkeuring voor te
leggen aan de Gemeenteraad.
2.

BUDGET 2014 – INSTELLING VAN VOORLOPIGE TWAALFDEN

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 beheerscyclus van de gemeenten, de provincies
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden waarbij het
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW en het budget 2014 van het OCMW werden
vastgesteld;
Overwegende dat het meerjarenplan onderworpen is aan een goedkeuringstoezicht
vanwege de Gemeenteraad (art. 148, § 1 van voornoemd OCMW-decreet);
Overwegende dat het budget 2014 slechts onderworpen is aan een goedkeuringstoezicht
vanwege de Gemeenteraad voor zover het niet past binnen een goedgekeurd
meerjarenplan;
Overwegende dat het OCMW-budget voor het jaar 2014 volledig overeenstemt met de
gegevens voor 2014 van het OCMW-meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de Gemeenteraad maar kennis kan nemen van het budget 2014 voor
zover het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd werd en de goedkeuring van het
meerjarenplan zodoende ook feitelijk de goedkeuring van het budget 2014 inhoudt;
Overwegende dat het OCMW derhalve op 01/01/2014 niet zal beschikken over een
uitvoerbaar meerjarenplan 2014-2019 en een uitvoerbaar budget voor het jaar 2014;
Overwegende dat art. 154 van voornoemd OCMW-decreet de mogelijkheid voorziet
voor het OCMW om te beschikken over voorlopige kredieten onder de voorwaarden en
binnen de grenzen bepaald door de Vlaamse Regering;
Overwegende de noodzaak voor het OCMW om te beschikken over voorlopige
twaalfden om continuïteit in de werking te kunnen verzekeren;
Overwegende dat in het kader van de beleids- en beheerscyclus maar drie voorlopige
twaalfden kunnen worden voorzien (Omzendbrief BB2013 van het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur);
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ENIG ART. – Er worden voorlopige twaalfden ingesteld voor een periode van drie
maanden, namelijk van januari tot en met maart 2014.

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

