NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2018
Provincie

_____________

OOST-VLAANDEREN
_____________

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn

Aanwezig: Rik Laureys
Filip Bruggheman, Sigrid De Ridder, Carina De
Man, Vincent Dierickx, Kevin Uytterhaegher,
Karel Van Bever, Debbie De Vleesschauwer.
en Christine Coone

9060 Zelzate

_____________

Frank Bruggeman
Verontschuldigd: Sofie De Vilder

, voorzitter
, leden

, wnd. algemeen directeur
, burgemeester
, leden

_____________

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.

Halfuurtje van de burger

Er zijn 3 burgers aanwezig die gebruik maken van het spreekrecht zoals voorzien in artikel 15 van het huishoudelijk reglement van
de beraadslagende organen bij het OCMW van Zelzate.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

TOE TE VOEGEN PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID
Het mapje dat aan elk raadslid werd bezorgd, bevat 2 ontwerpbeslissingen en de bijlagen:
1.
2.

Afschaffing van de sluitingsperiode van het IBO in de zomervakantie. (namens de PvdA+-fractie)
Aanstellen van advocatenkantoor GD&A voor dossier LDC De Kastanje

De voorzitter vraagt de raadsleden het akkoord om beide punten toe te voegen aan de dagorde. Dit akkoord wordt gestemd met
algemene stemmen. De voorzitter vraagt de raadsleden het akkoord om deze punten als eerste en tweede punt op de dagorde te
behandelen. Dit akkoord wordt tevens gestemd met algemene stemmen.
De voorzitter gaat over tot de behandeling van de dagorde, waarbij hij eerst de toegevoegde punten behandeld.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 1:

Afschaffing van de sluitingsperiode van het IBO in de zomervakantie. (namens de PvdA+-fractie)

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 32
Rechtsgrond:
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende Goedkeuring van het voorstel met betrekking tot
diverse aspecten van de organisatie van het initiatief buitenschoolse opvang (na principebeslissing van 22 januari 2014)
Motivatie:
Raadslid Van Bever verzocht tijdig bij mail om voorliggende aangelegenheid te agenderen op deze vergadering van de raad
voor maatschappelijk welzijn:
Verschillende ouders kregen begin juni te horen dat er geen plaats meer was voor hun kinderen in de kinderopvang van h et
OCMW op de dagen die zij wensten tijdens de zomervakantie. De voorzitter van het OCMW bevestigde dat er ten opzichte van
vorig jaar meer aanvragen waren en dat meer kinderen moesten geweigerd worden. Vooral voor werkende ouders is dit vaak
een groot probleem.
Alternatieven als sportkampen of speelplein lossen het opvangprobleem niet steeds op.

Om te voorkomen dat dit probleem zich volgend jaar herhaalt stellen wij voor om de IBO's (buitenschoolse opvang) opnieuw
de hele zomervakantie open te houden.
Eind 2013 besliste het OCMW bestuur om de buitenschoolse opvang voortaan 2 weken te sluiten in de zomervakantie, dit paste
in één van de vele besparingsrondes die het OCMW de voorbije jaren heeft gekend.
Door die 2 weken in juli de opvang opnieuw open te stellen zal de druk op de andere weken van de vakantie afnemen en zullen
meer kinderen aan bod kunnen komen.
Voor het personeel van de kinderopvang heeft dit als bijkomend voordeel dat er een grotere vrijheid is in de keuze van hun
verlofperiode.
Voorstel:
De sluitingsperiode van het Initiatief Buitenschoolse Opvang in de zomervakantie wordt afgeschaft.
De voorzitter stelt voor om hierover voorlopig niet te beslissen omwille van budgettaire redenen en om dit punt opnieuw te
agenderen in 2019, zodat dit door het nieuwe bestuur kan behandeld worden.
Hij legt het voorstel ter stemming voor: 5 JA-STEMMEN (Laureys, De Man, Dierickx, De Ridder, Bruggheman) EN 3 NEESTEMMEN (Van Bever, De Vleesschauwer, Uytterhaegher).
Raadslid Karel Van Bever wenst na deze stemming nog een amendement ter stemming voor te leggen:
“Er wordt vandaag principieel beslist om de zomersluiting in vraag te stellen en om de afschaffing van de sluitingsperiode van
de IBO’s tijdens de zomervakantie op de agenda te plaatsen door het nieuwe bestuur.’
De voorzitter legt alsnog het amendement ter stemming voor:
De voorzitter vraagt te stemmen over het amendement, aangebracht door raadslid Karel Van Bever, met name: “Er wordt
vandaag principieel beslist om de zomersluiting in vraag te stellen en om de afschaffing van de sluitingsperiode van de IBO’s
tijdens de zomervakantie op de agenda te plaatsen door het nieuwe bestuur ”
De voorzitter formuleert de stemming als volgt: wie niet akkoord is met dit amendement steekt de hand op (en st emt JA,
stemt tegen het amendement), wie wel akkoord is met dit amendement steekt vervolgens de hand op (en stemt NEE, stemt
voor het amendement).
Het amendement wordt met volgende stemmen gestemd: 5 JA-STEMMEN (Laureys, De Man, Dierickx, De Ridder, Bruggheman) EN 3 NEE-STEMMEN (Van Bever, De Vleesschauwer, Uytterhaegher). Het amendement wordt derhalve niet aanvaard.
BESLUIT:
Artikel 1 - Er wordt voorlopig om budgettaire redenen niet beslist over de afschaffing van de sluitingsperiode van het IBO in de
zomervakantie.
Art 2 -

Het agendapunt zal opnieuw worden op de agenda geplaatst worden door het nieuwe bestuur.

Art 3 -

Van voorliggend besluit wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst die in het kader van het bestuurlijk
toezicht gelijktijdig wordt verzonden (binnen twintig dagen nadat het besluit werd genomen) aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 2:

Aanstellen van advocatenkantoor GD&A voor dossier LDC De Kastanje

DE RAAD
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51 en
artikel 200, §1.
Rechtsgrond:
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2017 betreffende juridische ondersteuning algemene werking
en aanstellen van een raadsman voor zaken waarbij het OCMW optreedt als verweerder.
Het verslag van het Agentschap Zorg en Gezondheid van het LDC De Kastanje van 28 november 2017.
De brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 24 april 2018 betreffende voornemen tot intrekking van de erkenning van het
lokaal dienstencentrum De Kastanje en voornemen tot stopzetting en terugvordering van de subsidie.
De kennisname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 juni 2018 van het verslag van het Agentschap Zorg en Gezondheid
betreffende het lokaal dienstencentrum De Kastanje en van de brieven betreffende intrekking van de erkenning van het LDC De
Kastanje en voornemen tot stopzetting en terugvordering van de subsidie.
Het besluit van het vast bureau van 24 augustus 2018 betreffende aanstellen van advocatenkantoor Strada Legale voor dossier LDC
De Kastanje.
Motivatie:
E-mail d.d. 2 augustus 2018 van het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, afdeling Beleidsontwikkeling waarin meegedeeld wordt dat de Adviserende Commissie Welzijn het bezwaardossier betreffende de intrekking van de erkenning van LDC De

Kastanje zal behandelen op 17 september 2018 in de namiddag en waarin gevraagd wordt of het OCMW zich door een advocaat
zal laten vertegenwoordigen.
E-mail d.d. 30 augustus 2018 van de Adviescommissie voorzieningen, Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin waarin meegedeeld wordt dat omwille van organisatorische redenen de behandeling van het dossier zou verdaagd worden naar een zitting van
1 of 2 oktober 2018. In de vakantiemaanden werden immers beduidend meer dossiers ontvangen dan de behandelcapaciteit op de
voorziene namiddag van 17 september 2018 toelaat.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2017 stelt dat bij juridische aangelegenheden waarbij het
advies van een advocaat moet worden ingewonnen of waarbij een advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een
rechtszaak waarbij het OCMW optreedt als verweerder het vast bureau over de aanstelling van een raadsman beslist: hetzij advocatenkantoor van Strada Legale te hetzij advocatenkantoor Ryckaert & Gaudius te 9060 Zelzate .
In zitting van 24 augustus 2018 werd door het vast bureau beslist om advocatenkantoor Strada Legale aan te stellen voor het
dossier ‘intrekken erkenning LDC De Kastanje’.
Strada Legale heeft echter te kennen gegeven dat zij het dossier niet wensen te behandelen; het advocatenkantoor stelt voor om
het dossier te laten behandelen door advocatenkantoor GD&A, Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen.
Door de voorzitter wordt voorgesteld om een raadsman aan te stellen die ervaring heeft met onderhandelingen met de hogere
overheid in kwesties zoals een erkenning, e.d. In dit geval is het dan ook opportuun om het voorstel van Strada Legale te volgen en
het advocatenkantoor GD&A aan te stellen en niet advocatenkantoor Ryckaert & Ryckaert omwille van die ervaring.
De wnd. algemeen directeur herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET 6 JA-STEMMEN (Laureys, Bruggheman, De Ridder, De Man, Dierickx, Uytterhaegher) EN 2 ONTHOUDINGEN (Van
Bever, De Vleesschauwer):
Artikel 1 - Het besluit van het vast bureau van 24 augustus 2018 betreffende de aanstelling van advocatenkantoor Strada Legale
voor dossier LDC De Kastanje wordt ingetrokken.
Art 2 -

Advocatenkantoor GD&A, Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen wordt aangesteld om het dossier ‘intrekken erkenning LDC De Kastanje’ te behandelen.

Art 3 -

Van voorliggend besluit wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst die in het kader van het bestuurlijk
toezicht gelijktijdig wordt verzonden (binnen twintig dagen nadat het besluit werd genomen) aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 3:

Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juli 2018.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 44, 181
en 182.
Motivatie:
Artikel 44 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
bepaalt dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn onder de verantwoordelijkheid van de secretaris
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden opgesteld overeenkomstig artikelen 181 en 182.
Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze
waarop de notulen ter beschikking worden gesteld. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.
Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als
er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd
en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
BESLUIT MET 7 JA-STEMMEN (Laureys, Bruggheman, De Ridder, De Man, Dierickx, Uytterhaegher, De Vleesschauwer) EN 1 ONTHOUDING (Van Bever):
Artikel 1

-

De notulen van de openbare zitting van de raad van 3 juli 2018 worden als goedgekeurd beschouwd.

Art 2

-

Deze beslissing wordt onderworpen aan het bestuurlijk toezicht overeenkomstig de geldende regelgeving.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 4:

Rapportering van de aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheden

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52, 85
en 86.
KENNISNAME:
De raad neemt kennis van de door de algemeen directeur voorgelegde rapportering over de uitoefening van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden:
DATUM

DIENST - AANVRAGER

OMSCHRIJVING

PRIJS

5/07/2018

LDC De Kastanje

Aankoop van een seniorenbed voor in LDC De
Kastanje

510 euro (incl BTW)

5/07/2018

sociale kruidenier

Aankoop van 20 winkelmandjes voor de sociale
kruidenier

145 euro (excl BTW)

30/07/2018

sociale dienst

Aanvraag voor seminarie 'vrijwillige terugkeer'

verplaatsingskosten

1/08/2018

sociale dienst

Aanduiden van 'kassaverantwoordelijken Ticket S', volmacht
personen die toegang hebben tot de kluis in het
S&AC
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 5:

Terugkoppeling van vraag gesteld aan Welzijnsband betreffende structurele verhoging van het inkomen van
leefloongerechtigden.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51 §2.
Rechtsgrond:
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2017 betreffende Structurele verhoging van het inkomen van
leefloongerechtigden (namens PVDA+-fractie).
De kennisname van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 maart 2018 betreffende Terugkoppeling van vraag gesteld aan Welzijnsband betreffende structurele verhoging van het inkomen van leefloongerechtigden.
KENNISNAME:
Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2017 werd beslist om aan Welzijnsband Meetjesland te vragen om
de vraag te stellen aan de Federale overheid om het leefloon op te trekken tot aan de Europese armoedegrens, evenwel niet op
kosten van de gemeente. Het aandeel van de Federale Overheid zou meer mogen zijn.
De voorzitter zou het antwoord van Welzijnsband Meetjesland naar de OCMW-raad terugkoppelen.
Er werd vanuit OCMW Maldegem de bijkomende vraag gesteld naar een actueel overzicht van wat ieder OCMW uit de regio bijkomend bijdraagt boven het leefloon.
Overzicht aanvullende steun Meetjeslandse OCMW's (2018/07/03):
OCMW Maldegem

In Maldegem hebben ze op heden nog drie eigen
steunreglementen

Zorgeloze kindertijd

Aanvullende steun (waarin alle vroegere
vormen van steun zoals huurtoelage, medische steun, …opgenomen werden

Socio-culturele participatie (omdat we nu
eenmaal niet anders kunnen om gebruik te
kunnen blijven maken van de middelen socio-culturele van de POD)

Ze staan allebei in de huidige versie op onze website.
https://www.ocmwmaldegem.be/files/uploads/document/aanvullende-steun-reglement.pdf
https://www.ocmwmaldegem.be/files/uploads/document/schoolcheque-en-schooltussenkomst_3.pdf
Opm.: momenteel bezig zijn met het bijwerken van volgende reglementen:

Zorgeloze kindertijd: versoepeling van de
voorwaarden om er gebruik te kunnen van
maken (standaard onderzoek bij eender
welke steunaanvraag)

Aanvullende steun: optrekken van de forfaitaire kost voor huishuur en energie (wat zal
resulteren in het feit dat enerzijds meer men-

OCMW Eeklo

-

Farmaceutische kaart
Babykaart
Sociale kruidenier (met afgeleid recht op luiers,
1EUR-maaltijden)
Energietoelage
Kindertoelage

Aanvullende steun niet enkel voor (equivalent) leefloon, maar op basis van sociaal onderzoek (referentienorm) met uitzondering van kindertoelage die enkel voor leefloners is.
OCMW Aalter
In Aalter hebben we de sociale-culturele participatie
en een aantal steunreglementen (huurtoelage, medische kosten, begrafeniskosten, voedselbedeling en
opname wzc). Indien nodig, kan er per individueel
dossier aanvullende steun gegeven worden die niet
onder één van deze reglementen valt.
OCMW Sint-Laureins 4 steunreglementen:
Welzijnskorf: schoolfacturen
Socio-culturele participatie
Hulpfonds Gas en Elektriciteit
Brandstoftoelage OCMW
OCMW Assenede
In Assenede hebben we nog volgende eigen steunreglementen:

reglement socio-culturele participatie

reglement bijdrage in de huurkosten
Het reglement tot tussenkomst in de medische-en
farmaceutische kosten werd ingetrokken. Voortaan
kan iedereen dergelijke tussenkomst aanvragen aan
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Daarnaast worden nog contante steunen toegekend
voor energiekosten. Daarvoor is geen reglement, aanvragen komen voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
OCMW Zelzate
-Aanvullende steun
-Ticket S (maaltijdcheques)
-tussenkomst in medische & hospitalisatie kosten, ziekenfondsbijdragen
-tussenkomst schoolkosten
-tussenkomst in speelplein;
OCMW Evergem
In Evergem voorzien we volgende steun bovenop het
LL:

AFS

SCP

Mantelzorgpremie

Tussenkomst begrafeniskosten
Tussenkomst in de verblijfskosten in een WZC

sen recht zullen openen en dat voor een aantal rechthebbenden het bedrag van de tussenkomst zal stijgen)
Reglementen staan niet online

http://www.ocmwaalter.be/product.aspx?id=726.

De reglementen kunnen geraadpleegd worden op de
website van het OCMW: (rechtstreekse link naar onderdeel reglementen)
http://www.sint-laureins.be/ocmw/3774-www.html
Reglementen staan niet online

-Voor de bepaling of iemand in aanmerking komt voor
een financiële steun gebruiken we een steunfilter.
(De steun kan eenmalig zijn maar ook vast maandelijks.)
(-de opgesomde steunen, worden naast de gesubsidieerde uitgaven toegepast.)

Reglement AFS omvat onder ander volgende
steunmaatregelen:
o energiesteun (ten laste name facturen/deel van jaarlijkse afrekening, energietussenkomst, ten laste name bepaald
bedrag oplading budgetmeter)
o tussenkomst huishuur
o tussenkomst medischek aart
o ten laste name van ziekenhuisfactuur/ziekenfondsbijdragen/zorgkas
o ten laste name van facturen gezins- of
bejaardenhulp
o verlenen van leefgeld
Dit reglement is terug te vinden op onze website:
https://www.evergem.be/file_uploads/156553.pdf?sc=CA585B4AC1A2A
36E6840E30CC32B09C5






Het reglement betreffende de tussenkomsten in
het kader van socio-culturele participatie:
https://www.evergem.be/file_uploads/176500.pdf?sc=5CF728D1D
4BBA80C3EBF4E3B04376514
Het reglement betreffende de mantelzorgpremie:
https://www.evergem.be/file_uploads/147487.pdf?sc=D786989725
50201EDC9A913A89E5396C
Het reglement betreffende de tussenkomst in begrafeniskosten

OCMW Kaprijke

OCMW Knesselare

OCMW Wachtebeke

OCMW Nevele

OCMW Lovendegem

OCMW Zomergem

OCMW Waarschoot

-

Toelage participatie en sociale activering
Toegang tot sociale kruidenier Wijkcentrum
’t Wijkske
Mantelzorgtoelage
Toelage gehandicapten

Tussenkomst in de kosten eersteleeftijdsmelk bij
kansarmen i.s.m. Kind en Gezin

Ten laste name begrafeniskosten

Ten laste name huurwaarborg en eerste maand
huur

Ten laste name farmaceutische kosten en medische apparatuur

Toekenning verwarmingstoelage OCMW

Ten laste name verblijfskosten in WZC

Tegemoetkoming socio-culturele participatie

Tegemoetkoming tussenkomst CREG Fonds
In Wachtebeke is er geen reglement i.v.m. aanvullende steun bij het leefloon.

Er is geen reglement voor aanvullende steun
(tussenkomst in de huur, medische kosten, …). Elke
aanvraag wordt geval per geval beoordeeld.
-subsidie ter bevordering van participatie en sociale
activering
Tussenkomst huurwaarborg en/of eerste
huishuur (geen reglement)
Tussenkomst in apotheek (geen reglement,
op individuele vraag 80% tussenkomst in
medicatie op doktersvoorschrift)
Gezinstoeslag (50 euro of 100 euro per kind
per jaar)
Subsidie socio-culturele (max. 50 euro /
pers) en subsidie sport (max. 80 euro /
pers)
Tussenkomst energiekosten (Fonds CREG) :
geen reglement
Tussenkomst in begrafeniskosten : geen reglement, wel enkele richtlijnen
Tussenkomst in opleg WZC : geen reglement
In Zomergem voorzien we volgende steun : de socialeculturele participatie ,huurtoelage, tussenkomst in
oplegkosten medicatie, begrafeniskosten, voedselbedeling en opname wzc, huurwaarborg, verwarmingstoelage en tussenkomst in de hospitalisatieverzekering. Deze steun wordt toegekend op basis van een
sociaal onderzoek.
KB socioculturele participatie:
voor o.a. ten laste name eersteleeftijdsmelk, oplegkosten logo en kine voor kinderen, tussenkomst
schoolkosten, lidgeld sportclub/kamp/jeugdbeweging, uniformen…
Sociaal Pedagogische Premie:
voor ouders die kinderen met een handicap opvangen
Rap Op Stapkantoor: reisbemiddelingskantoor voor
mensen met beperkt budget (via subsidies Provincie
Oost-Vlaanderen)
 zoekt reisaanbod op maat voor mensen met
een beperkt budget.
 zowel over toeristische uitstappen, als over
sport- of cultuuractiviteiten of over langere
reizen.
Aanbod i.s.m. Gemeentebestuur:

https://www.evergem.be/file_uploads/154953.pdf
De 2 laatste reglementen staan op www.kaprijke.be

https://www.knesselare.be/financiele-hulp/

Mogelijke toekenning van bijkomende steun gebeurt altijd obv sociaal onderzoek en individuele beslissing. Tussenkomst is hoofdzakelijk onder de vorm van tussenkomst energiekosten (ten laste nemen energiefactuur,
oplading budgetmeter) en /of toekenning van een huishuurtoelage.
Reglement participatie – en sociale activering

Reglementen staan niet online.

Netwerk vrijetijdsparticipatie:
= 75% korting met een maximum van 150 euro op
jaarbasis voor:
deelnameprijs bij gemeentelijke jeugd-,
sport- en culturele activiteiten (sportkampen, speelpleinwerking Makss, …)
lidgeld en deelnameprijs bij deelnemende
jeugd-, sport en cultuurvereniging (vereniging neemt 20% voor haar rekening, de gemeente 55%)
Sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang:
Sociaal tarief = 50% van de totale prijs betalen
Voor wie?
Recht op verhoogde tegemoetkoming = automatisch recht
Inwoners van Waarschoot met financiële
problemen (Toekenning na sociaal en financieel onderzoek door OCMW =>beslissing
bcsd)
Aanbod ism andere organisaties:
Wijkcentrum De Kring:
Inwoners van Waarschoot kunnen gebruik maken van
de sociale kruidenier, verse groente- en fruitpakketten en goedkopere luiers na sociaal en financieel onderzoek + beslissing bcsd
=> Op die manier leert men ook de werking van het
Wijkcentrum kennen en kan men ook gebruik maken
van hun aanbod: o.a. babybazaar, speelbazaar, opgroeibabbels, zitdag Kind en Gezin,…
VZW Feestvarken
Bezorgt kinderen die in armoede leven een fijne verjaardag door het bezorgen van een leuk verjaardag
pakket:
Een mooi, nieuw en recent verjaardagscadeau, geen gift uit een overstock. FEESTVARKEN vzw gaat voor niets minder dan het
wauw-gevoel bij de kinderen!
Een traktatie waarmee ze op ‘hun’ dag de
klasgenootjes kunnen verrassen.
Benodigdheden om thuis een feestje te
kunnen organiseren: slingers, ballonnen,
maar ook een zelf te bakken cake en versiering.
 Sociale dienst bezorgt geslacht en geboortedatum aan VZW Feestvarken
 Feestvarken levert pakketten bij sociale dienst
De Katrol :
huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning
aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen via studenten met pedagogische opleiding (1 gezin)
Andere tussenkomsten:
Tussenkomst huurwaarborg en/of eerste
huishuur (geen regl)
Tussenkomst in apotheekkosten (geen reglement, beslissing BCSD)
Minimale aardgaslevering (Fonds CREG)
Tussenkomst in begrafeniskosten
Brandstoftoelage OCMW
Tussenkomst in opleg WZC
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 6:

Kennisname nieuw bedrag kilometervergoeding na indexatie, voor dienstverplaatsingen personeel
voor de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 – administratieve rechtzetting.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 156.
De wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, artikel 3bis.
De kennisname van de raad van 3 juli 2018 betreffende Kennisname nieuw bedrag kilometervergoeding na indexatie, voor dienstverplaatsingen personeel voor de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
KENNISNAME:
Vorige raad werd kennis genomen van de aanpassing van het nieuw bedrag van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen
voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Door een administratieve fout werd hiervoor verwezen en gerefereerd naar
de ministeriële omzendbrief nr 666. Hierdoor waren de bedragen en de periode in het vorige besluit onjuist.
Hieronder de correcte bedragen van de aanpassing van het nieuw bedrag kilometervergoeding na indexatie, voor dienstverplaatsingen voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2018.
Van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 is het nieuwe bedrag 0,3539 euro per kilometer.
Bij carpooling wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1770 euro per kilometer.
Het personeelslid dat voor dienstverplaatsingen van de eigen fiets gebruikmaakt, ontvangt 0,1806 euro per kilometer.
Samengevat zijn vanaf 1 juli 2018 de volgende bedragen van toepassing:
Dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig (auto, mototfiets of bromfiets)

0,3539 euro/km

Bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met

0,1770 euro/km

Dienstverplaatsingen met de fiets

0,1806 euro/km
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 7:

Hernemen van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2018: Verlenen van erfdienstbaarheid voor ondergrondse leidingen tussen OCMW en Iveg op het terrein gelegen aan de Burg. J.
Chalmetlaan/Bloemenboslaan.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52
§2,18°.
Rechtsgrond:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2018 betreffende Verlenen van erfdienstbaarheid voor ondergrondse leidingen tussen OCMW en Iveg op het terrein gelegen aan de te bouwen serviceflats van vzw Zilverbos en de Bloemenboslaan – goedkeuren van de notariële akte.
De overeenkomst tussen Iveg en OCMW Zelzate voor vestiging van erfdienstbaarheid voor uitbating van ondergrondse leidingen op
privéterrein.
Motivatie:
De intercommunale voor energie, kortweg Iveg, vraagt aan het OCMW een vestiging van erfdienstbaarheid voor de uitbating van
ondergrondse leidingen op de terreinen gelegen aan de Burg. J. Chalmetlaan / Bloemenboslaan.
De raad van 30 maart 2018 verleende al goedkeuring voor erfdienstbaarheid aan Iveg voor ondergrondse leidingen op een aantal
percelen. Na het verder uitdiepen in dit zeer complex dossier blijkt dat niet alle percelen waren opgenomen, en dat ook de polikliniek Sint-Lucas en de Medische Beeldvorming betrokken partij zijn in deze erfdienstbaarheid voor ondergrondse leidingen. Bij
deze percelen is OCMW Zelzate eigenaar, en zijn Sint-Lucas en de Medische Beeldvorming erfpachter.
Concreet vraagt Iveg om erfdienstbaarheid te verlenen voor ondergrondse leidingen bij volgende percelen (zie plan, kleuren geel,
grijs, blauw, oranje en cyaan) met kadastraal nummer 307Z2, 309B3, 484A, 307W2 en 307B3.

Voor de erfdienstbaarheid zullen we aldus met alle betrokken partijen, nl. OCMW Zelzate, Wzc Zilverbos, Veilige Have, St-Lucas en
Medische Beeldvorming een overeenkomst moeten afsluiten.
Dit is een kosteloze registratie, vermits het vestigen van de erfdienstbaarheid geschiedt voor openbaar nut.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedkeuring gevraagd over het ontwerp van overeenkomst van vestiging van erfdienstbaarheid voor uitbating van ondergrondse leidingen op privéterrein, en over de aanstelling van de voorzitter en algemeen
directeur als vertegenwoordigers om namens de raad voor maatschappelijk welzijn de overeenkomst te ondertekenen.
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Artikel 1 - Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2018 wordt hernomen:
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van overeenkomst van vestiging van erfdienstbaarheid voor uitbating van
ondergrondse leidingen op privéterrein om erfdienstbaarheid te verlenen aan Iveg voor de ondergrondse leidingen op
de percelen in eigendom van OCMW Zelzate (zie plan).
Art 2 Art 3

De voorzitter en de algemeen directeur worden aangesteld als vertegenwoordigers om namens de raad voor maatschappelijk welzijn bij het OCMW van Zelzate de betreffende overeenkomst te ondertekenen.
-

Van voorliggend besluit wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst die in het kader van het bestuurlijk
toezicht gelijktijdig wordt verzonden (binnen twintig dagen nadat het besluit werd genomen) aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 8:

Kantoorruimte in Zelzate voor huisvesting FOD Justitie

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
Het besluit van het vast bureau van 26 september 2017 betreffende Aanvraag van Bond Moyson voor het gebruik van een ruimte in
het S&AC voor het consultatiebureau van Kind en Gezin.
De brief van 9 mei 2018 van Regie der gebouwen betreffende het zoeken van een nieuwe kantoorruimte in Zelzate.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2018 betreffende kantoorruimte in Zelzate voor FOD Justitie.
Het besluit van het vast bureau van 6 juli 2018 betreffende kantoorruimte in Zelzate voor FOD Justitie.
Motivatie:
De Regie der Gebouwen zoekt voor haar klant de FOD Justitie een nieuwe huisvesting te Zelzate.
Het gezochte gebouw moet aan enkele voorwaarden voldoen:




Gelegen op grondgebied Zelzate
Nuttige oppervlakte hebben van ongeveer 330m²
Bevinden in een bestaand gebouw, dan wel in opbouw zijn





Over 1 tot 3 parkeerplaatsen beschikken
Gescheiden sanitaire voorzieningen hebben voor publiek en personeel
Toegankelijk voor minder validen

De evaluatie zal gebeuren op volgende criteria:






Huurprijs
Geschiktheid tot inrichting van de ruimte(s) volgens het functioneel organigram en de kostprijs van deze inrichtingswerkzaamheden
De kwaliteit van het gebouw en de technische installaties
Energieprestaties
Uitstraling en omgeving die overeen stemt met de functie van rechtspraak

Er wordt gevraagd een voorstel te doen voor 30 juni 2018. Na contact door het gemeentebestuur wordt deze termijn verlengd.
De vraag werd in het college van burgemeester en schepenen van 27 juni 2018 behandeld. Het gemeentebestuur ziet in het sociaal
en administratief centrum van het OCMW een gebouw dat in aanmerking zou komen voor de huisvesting van FOD Justitie, en gaf
principieel akkoord. Het college van burgemeester en schepen vraagt dan ook aan de OCMW-raad om deze vraag verder te behandelen en om een definitieve beslissing te nemen.
Voor de bespreking van dit punt moet rekening gehouden worden met de beslissing genomen in september 2017 waarbij goedkeuring werd gegeven aan Bond-Moyson – Reddy Teddy om het consultatiebureau van Kind en Gezin onder te brengen in het S&AC,
wanneer er voldoende ruimte vrijgekomen is in het S&AC.
De voorzitter stelt dat het op dit moment niet mogelijk is om aan de Regie der Gebouwen het S&AC voor te stellen, aangezien onze
diensten er nog gehuisvest zijn. Naar de verre toekomst toe kan dit eventueel een mogelijkheid zijn, maar op heden kan dit nog niet
ingepland worden. Gezien de huidige omstandigheden is er geen duidelijk zicht op de evolutie van het gebouw.
Het vast bureau van 6 juli 2018 nam dan ook al de principiële beslissing om het S&AC niet voor te stellen aan de Regie der Gebouwen.
De algemeen directeur herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Artikel 1 - Er wordt kennis genomen van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het S&AC als mogelijke
ruimte voor te stellen aan Regie der Gebouwen voor de huisvesting van de FOD Justitie.
Art 2 -

Het S&AC wordt momenteel niet voorgesteld als mogelijk gebouw aan de Regie der Gebouwen, aangezien er door de
huidige omstandigheden geen duidelijk zicht is op de evolutie van het gebouw.

Art 3 -

Van voorliggend besluit wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst die in het kader van het bestuurlijk
toezicht gelijktijdig wordt verzonden (binnen twintig dagen nadat het besluit werd genomen) aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 9:

Intekening van vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves en instructies in het kader van de afbouw van
huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves en afbouw van LOI-plaatsen door sluiten van
LOI 2 (Suikerkaai 47 te Zelzate).

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
De besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 december 2015 betreffende Opstarten van een eerste opvanginitiatief
1 (LOI 1) van de woning gelegen te Suikerkaai 48 en opstarten van een tweede opvanginitiatief 2 (LOI 2) van de woning gelegen te
Suikerkaai 47.
De omzendbrief van 21 februari 2018 van Fedasil betreffende Oproep aan de OCMW’s voor intekening vrij gebruik gecumuleerde
LOI reserves & Instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige reserves.
Motivatie:
De regering besliste in 2016 dat Fedasil dient te besparen. Dit kan o.a. gerealiseerd worden door het afbouwen van de LOI-reserves.
In het licht van de opgelegde besparingen en om de reserves nuttig aan te wenden, wil het Agentschap een regeling invoeren die
zowel voor het Agentschap als voor het OCMW een meerwaarde is.
De regel met betrekking tot de opgebouwde en de toekomstige LOI-reserves bestaat uit 3 fases:
A.
B.
C.

A.

Oproep tot intekening éénmalige maatregel 2018 = 75/25 maatregel.
Recurrente maatregel voor de toekomstige reserves = 10% regel
Aanpassen van het Koninklijk Besluit en opmaak nieuwe conventies

Oproep tot intekening éénmalige maatregel 2018 = 75/25 maatregel.

De afbouw van de actuele reserves gebeurt op vrijwillige basis. Als het OCMW ingaat op de oproep van Fedasil, kan het 25% van de
actuele reserve vrij besteden zonder voorafgaand akkoord van Fedasil en zonder in te dienen verantwoording. Dus ook aan projecten
die niet met het LOI te maken hebben. De resterende 75 % moet aan Fedasil teruggestort worden.
Wie niet intekent, zal later 90% van de actuele reserve – na aftrek van de 10% wervingsreserve – moeten terugstorten. De vrijwillige
afbouw is dus wel relatief.
OCMW’s die gebruik willen maken van deze éénmalige maatregel, moeten voor 31 augustus 2018 intekenen. (Deze datum werd
verlaat van 30 juni 2018 naar 31 augustus 2018 in verband met de eventuele investeringen in het kader van de afbouw van de LOIplaatsen).
BEREKENINGSFASE

B.

A.

Gecumuleerde reserves op 31/12/2017

26.969,73 euro

B.

werkelijk ontvangen LOI subsidies in 2017

34.926,80 euro

C.

Resterende Reserve (10% van de werkelijk ontvangen subsidies in 2017)

D.

Berekeningsbasis (A-C)

E.

Eigen gebruik voor OCMW (25%van D)

F.

Terug te storten bedrag aan Fedasil (75% van D)

3.492,68 euro
23.204,05 euro
5.869,26 euro
17.607,79 euro

Recurrente maatregel voor de toekomstige reserves = 10% regel

Het Agentschap zal vanaf 1 januari 2019 een structurele 90% terugvorderingsregel invoeren waarbij het OCMW een reserve van
maximaal 10% van de werkelijk uitbetaalde subsidies van het desbetreffende jaar ontvangt. Het overschot dient terugbetaald te
worden aan het Agentschap. Bij toekomstige grote investeringen biedt het Agentschap de OCMW ‘s de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om het percentage van de beschikbare reserves te verhogen. Deze aanvraag dient ingediend te worden voor 31
maart van het jaar volgend op het desbetreffende boekjaar, is enkel mogelijk indien de nodige argumentatiestukken zijn toegevoegd
en het installatiekosten, de renovatie van een woning en/of de aankoop van een woning omvat.
C.

Aanpassen van het Koninklijk Besluit en opmaak nieuwe conventies

De wijzigingen in het beheer van de reserves en de voorgestelde terugbetalingsmodaliteiten zullen opgenomen worden in een aangepast KB.

De voorzitter stelt voor om in te tekenen op de 75/25-regel, en bijgevolg 17.607,79 euro terug te storten aan Fedasil en om
5.869,26 euro te behouden voor eigen gebruik.

Daarnaast werd vanuit Fedasil de vraag gesteld om de lokale opvanginitiatieven af te bouwen. In Zelzate werden 2 LOI’s erkend door
Fedasil. LOI 2, gelegen te Suikerkaai 47 te Zelzate met 1 familie van 5 erkende plaatsen is echter nooit opgestart. Na de bevraging
door Fedasil ontvingen we een brief op 28 juni 2018 dat ze goedkeuring geven aan de afbouw van 5 plaatsen. Deze opzegtermijn
eindigt op 31 december 2018.
BESLUIT MET 6 JA-STEMMEN (Laureys, Bruggheman, De Ridder, De Man, Dierickx, Uytterhaegher) EN 2 ONTHOUDINGEN (Van
Bever, De Vleesschauwer):
Artikel 1 - Het OCMW gaat in op de oproep van Fedasil en tekent in op de éénmalige maatregel 2018 = 75/25 maatregel en bijgevolg
17.607,79 euro terug te storten aan Fedasil en om 5.869,26 euro te behouden voor eigen gebruik.
Art 2 -

Het OCMW stelt vast dat de afbouw van LOI 2, Suikerkaai 47 te Zelzate met 1 familie van 5 erkende plaatsen werd
afgebouwd. De opzegtermijn eindigt op 31 december 2018.

Art 3 -

Van voorliggend besluit wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst die in het kader van het bestuurlijk
toezicht gelijktijdig wordt verzonden (binnen twintig dagen nadat het besluit werd genomen) aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 10:

Lid worden van Goods To Give voor de werking van de Sociale Kruidenier

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51
en artikel 52.
Rechtsgrond:
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2017 betreffende principiële goedkeuring tot opstart van
een sociale kruidenier.

Motivatie:
Goods to Give is een jonge vzw die het terugdringen van de armoede en hulpbehoevendheid in België beoogt, door zich te richten
tot de bedrijfswereld, en hun overtollige, onverkochte voorraden in het bijzonder.
De vzw Goods to Give biedt een concrete steun voor de waardigheid van de minstbedeelden en strijdt tegen hun sociale uitsluiting
terwijl ze bedrijven begeleidt in hun maatschappelijke initiatieven. Goods To Give zorgt voor bedeling van producten vanuit bedrijven voor dagelijks gebruik (Hygiëne-, zorg- of onderhoudsproducten, ondergoed, luiers, schoolmateriaal, meubels, uiteenlopend
materiaal…) aan aangesloten sociale organisaties in de strijd tegen armoede (verenigingen, OCMW ’s, opvangcentra,…)
Dankzij het platform en de catalogus waar de producten en hun beschikbaarheid in real time te vinden zijn, kan men online bestellen
wat men nodig heeft, in de gewenste hoeveelheden en wanneer men het wenst.
De aansluiting is kosteloos, en er is geen enkele verplichting om bestellingen te plaatsen. Goods To Give vraagt enkel een bijdrage
voor de opslagkosten, die overeenkomt met gemiddeld 8% van de marktprijs van de producten.
Indien ons OCMW met de Sociale Kruidenier zou aansluiten, engageren we ons:

Om de bestelde producten enkel aan de begunstigden te geven

Om ze niet door te verkopen. Een symbolische bijdrage vragen, met een door Goods To Give opgelegd maximum, is wel
toegestaan

Om uw voorraad achter gesloten deur te bewaren

Om bij uw bestelling de vermelde bijdrage voor de logistieke kosten te betalen

Om Goods To Give jaarlijks een verslag van uw schenkingsacties op te sturen waarin tevens de inventaris van uw voorraad in opgenomen is.
Werkwijze:

Per mail of via de post een ingevuld kandidaat dossier opsturen

Er wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek

Het aansluitingscomité van Goods To Give, dat om de 6 weken samenkomt, keurt het dossier goed

Organisatie bezorgt per mail logingegevens, waarmee men zich zal kunnen aanmelden op het platform en via de online
catalogus kunnen er dan bestellingen geplaatst worden.

Dan wordt de bestelling klaargezet en wordt binnen maximaal 10 dagen geleverd.
De voorzitter stelt voor om lid te worden van Goods To Give voor de werking van de sociale kruidenier.
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Artikel 1 - De raad voor maatschappelijk welzijn is akkoord met de aansluiting bij de vzw Goods to Give en zal de voorwaarden
welke beschreven staan in het engagement opvolgen.
Art 2 -

Na goedkeuring wordt aan vzw Goods To Give een bijdrage voor de opslagkosten betaald, die overeenkomt met gemiddeld 8% van de marktprijs van de producten.

Art 3 -

De goederen welke door Goods to Give worden geleverd zullen verkocht worden met het door Goods To Give opgelegd
maximum, in de sociale kruidenier.

Art 4 -

Van voorliggend besluit wordt een beknopte omschrijving opgenomen op de lijst die in het kader van het bestuurlijk
toezicht gelijktijdig wordt verzonden (binnen twintig dagen nadat het besluit werd genomen) aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 11:

Kennisname van de brief van Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende terugvordering van subsidies
van LDC De Kastanje.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51
en artikel 52.
Rechtsgrond:
De Brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 24 april 2018 betreffende voornemen tot intrekking van de erkenning van
het lokaal dienstencentrum De Kastanje en voornemen tot stopzetting en terugvordering van de subsidie.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 juni 2018 betreffende Kennisname van het verslag van Agentschap Zorg
en Gezondheid betreffende het lokaal dienstencentrum De Kastanje en de brieven betreffende intrekking van de erkenning van het
LDC De Kastanje en voornemen tot stopzetting en terugvordering van de subsidie.
De brief van Agentschap Zorg en Gezondheid van 24 juli 2018 betreffende Subsidiëring werkjaar 2017 en 2018 – Lokaal dienstencentrum De Kastanje, Kastanjeplein 1 te 9060 Zelzate.
KENNISNAME:
We ontvingen op 26 juli 2018 een brief van Agentschap Zorg en Gezondheid met betrekking tot de subsidiëring van werkjaar 2017
– 2018 van het Lokaal Dienstencentrum De Kastanje.

Minister Vandeurzen besliste dat het lokaal dienstencentrum geen recht meer heeft op subsidies vanaf het laatste kwartaal 2017,
en ook voor werkjaar 2018 geen recht meer heeft op subsidies.
Bijgevolg wordt 12.000,26 euro teruggevorderd.
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden gevraagd kennis te nemen van de brief van Agentschap Zorg en Gezondheid van 24 juli 2018 betreffende Subsidiëring werkjaar 2017 en 2018 – Lokaal dienstencentrum De Kastanje, Kastanjeplein 1 te 9060
Zelzate.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

De voorzitter sluit de openbare zitting
De wnd. algemeen directeur,
Christine Coone

De voorzitter,
Rik Laureys

