NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING VAN 14 NOVEMBER 2017
Provincie

_____________

OOST-VLAANDEREN
_____________

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn

Aanwezig: Rik Laureys

, voorzitter

Filip Bruggheman, Sigrid De Ridder, Carina De Man, Vincent
Dierickx, Sofie De Vilder, Karel Van Bever, Kevin Uytterhaegher, Debbie De Vleesschauwer

, leden

9060 Zelzate

Frank Bruggeman

_____________

en Guy Verbuyst

, burgemeester
, secretaris
_____________

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de vergadering om 17.32 uur.

Halfuurtje van de burger.
Er is geen burger aanwezig die gebruik maakt 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

Dagorde punt 1:

Toelichting door Joris De Geyndt, veiligheidsconsulent, omtrent GDPR (General Data Protection Regulation).

De heer Joris De Gyendt geeft een toelichting omtrent het GDPR. Er zal door de heer De Gyendt een gedetailleerde actielijst
opgesteld worden.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Raadslid De Vilder vervoegt de openbare zitting om 17.36 uur

Dagorde punt 2:

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2017.

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 secretaris van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT
Artikel 1

-

De notulen van de openbare zitting van de raad van 28 september 2017 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 3:

Rapportering van de aan de secretaris 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 secretaris voorgelegde rapportering over de uitoefening van de aan hem gedelegeerde bevoegdheden:
DATUM

DIENST - AANVRAGER

OMSCHRIJVING

4/09/2017

sociale dienst

Aankoop van zetels voor LOI1

20/09/2017

Financiële dienst

Aanvraag voor 'opleiding boekhouden'

27/09/2017

IBO + KDV

Stopzetten van het onderhoudscontract glazenwas kinderopvangcomplexen Villa Wapiwi en De
Speelwolk

PRIJS

539 € (incl BTW + 75 euro verplaatsingskost
180€/module, dus 360€ over
2 jaar + verplaatsingskosten +
boek 46€
stopzetten

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 4:

Kennisname van de agenda en het verslag van de raad van bestuur en algemene vergadering van vzw Zilverbos.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
Het ministerieel besluit van 23 december 2015 betreffende de goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn
van het OCMW van Zelzate van 19 oktober 2015 tot oprichting van een vereniging, genaamd vzw Woonzorgcentrum Zilverbos.
Het Belgisch Staatsblad van 30 december 2015 waarbij de oprichtingsakte van vzw Zilverbos werd gepubliceerd.
De statuten van vzw Zilverbos, artikel 31.
KENNISNAME:
Volgens artikel 31 van de statuten van vzw Zilverbos worden de begroting, de rekeningen en het jaarverslag, evenals de agenda’s,
notulen en verslagen van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité van de vereniging , binnen (30) dagen
na de vergadering ter kennis voorgelegd/verstuurd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Zelzate en de
Gemeenteraad van Zelzate.
Volgende documenten worden ter kennisname voorgelegd aan de raad:



Agenda van de raad van bestuur van 15 december 2017
Verslag van de raad van bestuur van 8 september 2017




Agenda van de algemene vergadering van 15 december 2017
Verslag van de algemene vergadering van 16 juni 2017

De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

David Smet, financieel beheerder, is aanwezig tijdens dit agendapunt van de zitting, en geeft als deskundige toelichting bij
dit agendapunt.

Dagorde punt 5: openbare zitting:

Budgetwijziging 2017

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52, 5°
en artikel 156.
Rechtsgrond:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 156.
De beleids- en financiële nota behorende tot de budgetwijziging, zoals toegevoegd als bijlage aan dit ontwerp.
Motivatie:
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de budgetwijziging 2017 – nummer 1 goed te keuren op basis van de voorliggende schema’s en cijfers, bijgevoegd als bijlage aan dit ontwerpbesluit. De budgetwijziging komt er naar aanleiding van de actualisatie van de cijfers 2017.
Het investeringsbudget kreeg een meer realistische update, en loongegevens werden meer correct ingebracht. De gemeentelijke
bijdrage voor 2017 werd behouden op het initieel geraamde bedrag.
De voorzitter gaat over tot de stemming, en vraagt om de budgetwijziging 2017 – nummer 1 goed te keuren.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET 5 JA-STEMMEN (Laureys, Bruggheman, De Ridder, De Man, Dierickx) EN 3 ONTHOUDINGEN (De Vleesschauwer, De
Vilder, Karel Van Bever):
Artikel 1

-

De budgetwijziging 2017 – nummer 1 wordt goedgekeurd.

Art. 2

-

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

Raadslid Uytterhaegher vervoegt de openbare zitting om 18.00 uur

Dagorde punt 6:

Toepassen van het systeem minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter voor de winterperiode 2017-2018.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52.
Rechtsgrond:
De organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976, artikel 1 en artikel 57§1, betreffende
de taken van het OCMW.
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (aangehaald als:
Energiebesluit), artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10.
Ministeriële omzendbrief ontvangen op 29 september 2017 betreffende Tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de
winterperiode 2017-2018 + bijlage 1 “Procedure 2017-2018 voor OCMW’s die opteren gebruik te maken van het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter”.

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2010 betreffende Besluit van de Vlaamse Regering van 12
november 2010 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt over de minimale levering van aardgas – algemene toepassing, en
latere beslissingen.
Motivatie:
Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een oplaadbare budgetmeter, die toelaat
het verbruik vooraf te betalen. Sinds het najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas.
In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via budgetmeter voor elektriciteit, biedt de budgetmeter voor aardgas geen
technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt
zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt met de budgetmeterkaart.
Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder verwarming vallen, kunnen OCMW’s
beroep doen op de ‘minimale levering van aardgas via de budgetmeter’. Dat laat de OCMW’s toe om aan behoeftigen een beperkte
financiële steun toe te kennen om periodiek op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas,
goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen
in de energiekosten. De kost ervan kunnen ze grotendeels recupereren via de netbeheerders.
Dit systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter voor de winterperiode is optioneel voor de OCMW’s. Zij
kunnen met andere woorden zelf beslissen of zij al dan niet in het systeem instappen. Ze kunnen wel slechts middelen (maximum
70%) recupereren bij de aardgasnetbeheerder als ze de procedure volgen, of ook deels bij de hulpvrager. Aan de besturen wordt
gevraagd een raadsbeslissing te nemen over hun engagement om al dan niet gebruik te maken van dit systeem, waarbij de raad voor
maatschappelijk in het algemeen beslist tot al dan niet toepassing van dit systeem.
Er wordt voorgesteld, analoog aan andere jaren, het systeem van minimale levering van aardgas via de aardgasbudgetmeter, voor
de winterperiode 2017-2018 toe te passen.
Sinds vorige winter is de toepassingsperiode van de maatregel verruimd met 2 maanden, waardoor ze voortaan loopt van 1 november tot en met 31 maart. Afhankelijk van de noden van de betrokken gezinnen, kunnen de tussenkomsten dus maximaal gedurende
5 maanden worden toegekend.
In elk afzonderlijk geval wordt via sociaal onderzoek gekeken en beslist of een hulpvrager recht heeft op de minimum levering aardgas, met daaraan vasthangend een beslissing te nemen in het bijzonder comité sociale dienst. Ook de voorzitter kan dit via dringende
hulpverlening toekennen.
De bedragen variëren en houden rekening met enerzijds type afnemer (beschermd/niet-beschermd) en type woning.
Raadslid Debbie De Vleesschauwer houdt een tussenkomst, waarmee zij het stemgedrag van haar fractie wenst te motiveren
(en zij verzoekt om notulering overeenkomstig artikel 43 van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen):
‘Als PVDA+ Zelzate kunnen wij ons goed vinden in dit initiatief om gezinnen te helpen die het moeilijk hebben om hun hoge
energiekosten te betalen. Dankzij dit initiatief zullen heel wat gezinnen deze winter niet letterlijk en figuurlijk in de koude te
komen staan.
Het werken met een lijst die wordt aangeboden door de distrubutienetwerkbeheerder vinden wij ook een goede zaak. We vragen
ons enkel af hoe dit initiatief zal bekend gemaakt worden aan de gebruikers? Zijn er folders die worden verstuurd, worden de
mensen opgebeld? Is het noodzakelijk dat er een aanvraagformulier wordt ingevuld? In de brief staat dat een mondelinge toestemming ook kan? Wordt de aanvraag dan samen ingevuld met een sociaal werker?’
De voorzitter antwoordt dat de aanvragers terecht kunnen bij een maatschappelijk werker of het onthaal. Er zal een affiche uithangen aan het onthaal, maar het is inderdaad een goed idee om aan het onthaal het systeem actief aan de cliënten kenbaar te maken.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Artikel 1

-

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat het engagement aan om gebruik te maken van het systeem ‘Minimale
levering via de aardgasbudgetmeter’ (artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010)
voor de winter 2017-2018.

Art 2

-

De minimale levering via de aardgasbudgetmeter is van toepassing in de winterperiode die in dit verband gedefinieerd is van 1 november 2017 tot en met 31 maart 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 7:

Goedkeuren van de overeenkomst tussen OCMW Zelzate en vzw Zilverbos omtrent facturen asbestverwijdering Home Bloemenbos en parking-switch.

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 raad voor maatschappelijk welzijn van 19 oktober 2015 betreffende Woonzorgcentrum Bloemenbos – verzelfstandiging conform titel VIII hoofdstuk IX van het OCMW-decreet – Dossier voor de oprichting van de vzw Woonzorgcentrum Zilverbos – goedkeuring.
De samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPS-project vzw woonzorgcentrum Zilverbos, punt 4.2.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2016 betreffende Opstarten procedure tot verkoop van Home
Bloemenbos.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2016 betreffende Verkoop van parking naast Home Bloemenbos
en afsplitsing van een deel van het terrein van Home Bloemenbos.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2016 betreffende De verkoop van een perceel grond met er
opstaande af te breken gebouwen gelegen te Burg Jos Chalmetlaan 82 te Zelzate (Home Bloemenbos) – goedkeuren van de verkoopsovereenkomst en de ontwerpakte.
Het besluit van het vast bureau van 2 augustus 2017 betreffende Bekrachtiging van niet - goedkeuring van de facturen omtrent
asbestverwijdering Home Bloemenbos.
De brief van OCMW Zelzate van 6 september 2017 gericht aan vzw Zilverbos betreffende protesteren van asbestfacturen.
De informele gesprekken op 25 september 2017 tussen OCMW Zelzate en vzw Zilverbos.
De schattingsverslagen van Twijfel? DV2016/001326 en DV2016/001326B van de gronden.
Motivatie:
Tijdens de onderhandelingen tussen Veilige Have en OCMW Zelzate, aangaande het participatieve PPS-project vzw woonzorgcentrum Zilverbos werd overeen gekomen om het terrein van woonzorgcentrum Home Bloemenbos in erfpacht te geven aan vzw Zilverbos.
In de samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPS-project vzw woonzorgcentrum Zilverbos, ondertekend door
de partijen dd. 31 oktober 2015, (punt 4.2) staat dan ook vermeld dat eventuele saneringskosten of schadeclaims ten gevolge van
vroegere verontreinigingen of ten gevolge van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, ten laste zijn van het OCMW.
Naderhand bleek vzw Woonzorgcentrum Zilverbos geïnteresseerd om de gebouwen en bijhorende grond van woonzorgcentrum
Home Bloemenbos te kopen, in plaats van het perceel in erfpacht te nemen.
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2016 werd goedkeuring verleend aan de onderhandse verkoop aan vzw Zilverbos
van Home Bloemenbos. De samenwerkingsovereenkomst werd echter niet aangepast ifv deze verkoop.
In een latere fase werd door de OCMW-raad van 27 oktober 2016 goedkeuring verleend om de parking en een deel van de bijhorende
weg naast het terrein van voormalig Home Bloemenbos (LOT C) te verkopen, en een deel van het voormalig terrein (LOT A) op te
splitsen. Het af te splitsen deel heeft een oppervlakte van 538,12 m² (LOT A). Dit stuk terrein zou mogelijkheden voor ons OCMW
bieden om een parking te voorzien, waardoor parkeergelegenheid geboden wordt aan de cliënten, bezoekers en medewerkers van
de diverse diensten van S&AC.
Vzw Zilverbos is daarenboven geïnteresseerd de bestaande parking en bijhorende weg (LOT C) naast het voormalige Home Bloemenbos aan te kopen.
Beide percelen werden opgemeten door Meet Het, en het terrein “Home Bloemenbos” werd voorbereid om kadastraal op te splitsen.
Daarnaast werd het deel parking met bijhorende weg met een oppervlakte van 1020,19 m² naast Home Bloemenbos (LOT C) geschat
door Twijfel?. Het stuk grond werd geschat op een waarde van 158.735,00 euro. Het andere stuk terrein (LOT A) is ongeveer de helft
zo groot is als de bestaande parking (LOT C). De waarde van LOT A wordt door Twijfel? geschat op een waarde van 82.980,00 euro.

Intussen werden de afbraakwerken van Home Bloemenbos gestart, georganiseerd door vzw Zilverbos.

OCMW Zelzate ontving op 19 april en 15 mei 2017 van firma Paul Bossuyt bvba 2 facturen (factuurnummers 372/17 en 471/17) met
betrekking tot het verwijderen van asbest in Home Bloemenbos met een totaalbedrag van 82.565,56 euro (incl BTW).
Het vast bureau besliste in de zitting van 2 augustus 2017 om deze facturen niet goed te keuren, aangezien dit boven hun beslissingsbevoegdheid van 10.000,00 euro gaat.
Er werd door de administratie verder onderzoek uitgevoerd met betrekking op deze facturen. Er werd vastgesteld dat in het schattingsverslag, dat werd opgemaakt naar aanleiding van de verkoop van Home Bloemenbos, de kost van de afbraakwerken reeds werd
afgetrokken van de uiteindelijke verkoopwaarde:
Grondwaarde

1.597.225, - EUR

Raming afbraakkost

-200.000, - EUR (raming door afbraakwerken Van Tittelboom)

Ontwikkelingskost

-10% of -140.000, -EUR

Totale waarde

1.257.225, - EUR

Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat de kost voor de asbestverwijdering niet door het OCMW-bestuur dient gedragen te worden.
OCMW Zelzate protesteerde dan ook de facturen van de firma Paul Bossuyt bvba omtrent de asbestverwijdering die aan het OCMWbestuur in een brief aan vzw Zilverbos, opgemaakt op 6 september 2017. Hierin wordt aan de vzw gevraagd om deze facturen ter
hare laste te nemen.
De vzw knoopte gesprekken aan met OCMW Zelzate om deze problematiek bespreekbaar te maken. Volgens vzw Zilverbos heeft de
afbraak uiteindelijk 180.000 euro (afbraak) + 82.566 euro (asbestverwijdering) gekost.
Vzw Zilverbos stelt voor een parking aan te leggen op het stuk terrein (LOT A) en dit volledig op kosten van vzw Zilverbos en dit stuk
terrein (LOT A) over te dragen/ te verkopen aan OCMW Zelzate. Daarenboven stelt vzw Zilverbos voor om ook de kosten voor de
asbestverwijdering volledig ten laste te nemen. Daartegenover vraagt vzw Zilverbos om de bestaande parking (LOT C) kosteloos over
te dragen van OCMW Zelzate naar vzw Zilverbos.
Er werd een overeenkomst opgemaakt tussen OCMW Zelzate en vzw Zilverbos om deze bepalingen vast te leggen. Er wordt gevraagd
deze goed te keuren. De overeenkomst zal ter goedkeuring en ondertekening worden voorgelegd aan de vzw Zilverbos.
Het voorstel zal praktisch moeten bekeken worden voor verdere uitwerking in samenspraak met notaris Sintobin.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET JA-STEMMEN (Bruggheman, De Man, De Ridder, Dierickx, Laureys) EN 4 ONTHOUDINGEN (Uytterhaegher, De Vilder,
Van Bever, De Vleesschauwer):
Artikel 1 - De overeenkomst opgemaakt tussen OCMW Zelzate en vzw Zilverbos wordt goedgekeurd:
OVEREENKOMST TUSSEN OCMW ZELZATE EN VZW ZILVERBOS OMTRENT FACTUREN ASBESTVERWIJDERING HOME BLOEMENBOS EN PARKING-SWITCH
Tussen:
1.

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zelzate, gevestigd te Zelzate, Kleine Landeigendomlaan 2a, ondernemingsnummer BE 0212 185 817 (hierna OCMW Zelzate), vertegenwoordigd door:
De heer Rik Laureys, OCMW-voorzitter en
De heer Guy Verbuyst, OCMW-secretaris

en
2.

Vzw Woonzorgcentrum Zilverbos (hierna vzw Zilverbos), gevestigd te Zelzate, Bloemenboslaan 30, ondernemingsnummer
BE 0644 984 078, vertegenwoordigd door:
De heer Danny Sagaert, afgevaardigde
De heer Guido De Wilde, afgevaardigde

wordt volgende overeengekomen:
•
•
•

•

Vzw Zilverbos zal een parking aanleggen op het stuk terrein (LOT A – zie plan) en dit volledig op kosten van vzw Zilverbos.
Het stuk terrein (LOT A) wordt kosteloos overgedragen/verkocht aan OCMW Zelzate.
Vzw Zilverbos neemt de kosten voor de asbestverwijdering van Home Bloemenbos, met name facturen van 19 april en 15 mei
2017 van firma Paul Bossuyt bvba (factuurnummers 372/17 en 471/17) met betrekking tot het verwijderen van asbest in Home
Bloemenbos met een totaalbedrag van 82.565,56 euro (incl BTW), volledig ten laste te nemen.
OCMW Zelzate draagt de bestaande parking (LOT C) in zijn huidige staat kosteloos over naar/verkoopt aan vzw Zilverbos.

Art 2 -

De overeenkomst zal ter goedkeuring en ondertekening worden voorgelegd aan de vzw Zilverbos.

Art 3 -

De praktische uitwerking van deze overeenkomst wordt in samenspraak met notaris Sintobin besproken.

Art 4 -

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

Dagorde punt 8:

Juridische ondersteuning algemene werking en aanstellen van een raadsman voor zaken waarbij het
OCMW optreedt als verweerder.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, TITEL 7. — Overheidsopdrachten tot
aanstelling van een advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter voorbereiding van een procedure.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2007 betreffende juridische ondersteuning algemene werking +
aanstelling raadsman voor zaken waarbij OCMW optreedt als verweerder.
Motivatie:
OCMW-diensten worden regelmatig geconfronteerd met juridische aangelegenheden, die een specialistische kijk nodig hebben.
De raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2007 besliste volgende:
1.

2.

3.

4.

Wanneer de diensten van het OCMW van Zelzate geconfronteerd worden met juridische aangelegenheden waarbij zij het advies wensen in te winnen van een advocaat of waarbij een advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een
rechtszaak waarbij het OCMW optreedt al verweerder, dan worden de zaken die vallen onder de tak van het administratief
recht, na toestemming van de voorzitter, overgemaakt aan het advocatenkantoor van meester Patrick Devers, Kouter te 9000
Gent.
Wanneer de diensten van het OCMW van Zelzate geconfronteerd worden met juridische aangelegenheden waarbij zij het advies wensen in te winnen van een advocaat of waarbij een advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een
rechtszaak waarbij het OCMW optreedt al verweerder, dan worden de zaken die betrekking hebben op de dienst maatschappelijke integratie, na toestemming van de voorzitter, overgemaakt aan het advocatenkantoor Ryckaert & Gaudius, Westkade
18 te 9060 Zelzate.
Bij andere juridische aangelegenheden waarbij het advies van een advocaat moet ingewonnen worden of waarbij een advocaat
de belangen van het OCMW moet behartigen in een rechtszaak waarbij het OCMW optreedt als verweerder, beslist het vast
bureau over de aanstelling van hetzij het advocatenkantoor van meester Patrick Devers, hetzij het advocatenkantoor Ryckaert
& Gaudius.
In geval van elk rechtsgeding waarbij het OCMW van Zelzate optreedt als eiser en waarbij een raadsman het OCMW moet
vertegenwoordigen zal er een afzonderlijke raadsbeslissing worden genomen om enerzijds te beslissen over het aanspannen
van de rechtszaak en anderzijds over het aanstellen van een raadsman ter zake.

Er is noch bij het OCMW, noch bij de gemeente een jurist in dienst die dergelijke zaken zou kunnen behandelen. Aangezien de
voorbije jaren via het vast bureau al een aantal keer advocatenkantoor Strada Legale werd aangesteld om de belangen van het
OCMW te behartigen in rechtszaken, is het noodzakelijk de raadsbeslissing van 27 maart 2007 te herzien.
Advocatenkantoren Strada Legale, Rasschaert Advocaten, Ryckaert en Ryckaert en Frans Baert en Vennoten werden hun tarifiëring
gevraagd.
Er wordt voorgesteld om voor juridische aangelegenheden voor zaken die betrekking hebben op de dienst maatschappelijke integratie, na toestemming van de voorzitter, het advocatenkantoor Ryckaert & Ryckaert, Westkade 18 te 9060 Zelzate aan te stellen.
Deze verlenging van aanstelling wordt gebaseerd op de voorkennis van de lopende zaken bij het advocatenkantoor, en op de vertrouwde relatie tussen OCMW Zelzate en advocatenkantoor Ryckaert & Ryckaert.
Er wordt voorgesteld om voor juridische aangelegenheden waarbij zij het advies wensen in te winnen van een advocaat of waarbij
een advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een rechtszaak waarbij het OCMW optreedt al verweerder, dan worden de zaken die vallen onder de tak van het administratief recht, na toestemming van de voorzitter, overgemaakt aan het advocatenkantoor Strada Legale, Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen. Strada Legale heeft expertise en heeft de nodige kennis over OCMW
Zelzate opgebouwd.
Er wordt voorgesteld om voor andere juridische aangelegenheden waarbij het advies van een advocaat moet ingewonnen worden
of waarbij een advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een rechtszaak waarbij het OCMW optreedt als verweerder,
beslist het vast bureau over de aanstelling van hetzij het advocatenkantoor van Strada Legale, hetzij het advocatenkantoor Ryckaert
& Ryckaert.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET 5 JA-STEMMEN (Bruggheman, De Man, De Ridder, Dierickx, Laureys) EN 4 ONTHOUDINGEN (Uytterhaegher, De
Vilder, Van Bever, De Vleesschauwer):
Artikel 1 -

Wanneer de diensten van het OCMW van Zelzate geconfronteerd worden met juridische aangelegenheden waarbij zij
het advies wensen in te winnen van een advocaat of waarbij een advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een rechtszaak waarbij het OCMW optreedt al verweerder, dan worden de zaken die vallen onder de tak van
het administratief recht, na toestemming van de voorzitter, overgemaakt aan het advocatenkantoor van Strada Legale, Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen.

Art 2 -

Wanneer de diensten van het OCMW van Zelzate geconfronteerd worden met juridische aangelegenheden waarbij zij
het advies wensen in te winnen van een advocaat of waarbij een advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een rechtszaak waarbij het OCMW optreedt al verweerder, dan worden de zaken die betrekking hebben op de
dienst maatschappelijke integratie, na toestemming van de voorzitter, overgemaakt aan het advocatenkantoor Ryckaert & Ryckaert, Westkade 18 te 9060 Zelzate.

Art 3 -

Bij andere juridische aangelegenheden waarbij het advies van een advocaat moet ingewonnen worden of waarbij een
advocaat de belangen van het OCMW moet behartigen in een rechtszaak waarbij het OCMW optreedt als verweerder,
beslist het vast bureau over de aanstelling van hetzij het advocatenkantoor van Strada Legale, hetzij het advocatenkantoor Ryckaert & Ryckaert.

Art 4 -

In geval van elk rechtsgeding waarbij het OCMW van Zelzate optreedt als eiser en waarbij een raadsman het OCMW
moet vertegenwoordigen zal er een afzonderlijke raadsbeslissing worden genomen om enerzijds te beslissen over
het aanspannen van de rechtszaak en anderzijds over het aanstellen van een raadsman ter zake.

Art 5 -

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

Dagorde punt 9:

Kennisname van de omzendbrief BB 2017/4 betreffende beslissingen tijdens het jaar van verkiezingen en
het gebruik van informatiemiddelen.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
Omzendbrief BB 2017/4.
KENNISNAME:
Op 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van gemeenteraden, de stadsdistrictsraden en de provincieraden.
De Omzendbrief van minister Liesbeth Homans vraagt om geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de
toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.
Verder roept ze op de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten
en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten.
De omzendbrief wordt ter kennisname aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn gebracht.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 10:

Nieuwe overeenkomst GPMI nav de omzendbrief.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51.
Rechtsgrond:
De omzendbrief van 12 oktober 2016 betreffende Omzendbrief naar aanleiding van de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van
de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Motivatie:
Op 12 oktober 2016 werd een omzendbrief verzonden nav de wet van 21 juli 2016 houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijk integratie.
In deze omzendbrief wordt duidelijk gemaakt dat het GPMI grondig werd uitgebreid.
De uitbreiding van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) maakt deel uit van het Regeerakkoord,
waarbij deze hervorming een verruiming beoogt van het bestaande begeleidingsinstrument waar het GPMI voor staat. Een GPMI is
immers tegelijkertijd een begeleidings- en opvolgingsinstrument ‘op maat’ en het idee van contractualisering van de hulpverlening
via het GPMI sluit aan bij de methodiek van de taakgerichte hulpverlening in maatschappelijk werk. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de
richting van een inschakeling in het arbeidsproces. Het is dus belangrijk om te investeren in een beleid dat toelaat dat de betrokkene
zich duurzaam integreert in de maatschappij en de weg naar werk terugvindt.

Het doel van de hervorming is dan ook onmiskenbaar om de maatschappelijke integratie en de professionele inschakeling van begunstigden van een leefloon te ondersteunen, maar ook om hen te responsabiliseren. Dit houdt in dat er voorwaarden worden
verbonden aan de toegekende steun, voorwaarden die beide partijen binden, wederzijdse verplichtingen en verbintenissen inhouden en waarbij het doel van de begeleiding erin bestaat om via onderling overleg bepaalde stappen te zetten zodat de OCMWgerechtigde geleidelijk aan zelfstandiger wordt en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Bovendien heeft het GPMI een
groot ondersteunend en dynamisch karakter. Om die reden wordt het GPMI dan ook voor de personen vanaf 25 jaar verplicht op
voorwaarde dat de betrokkene de laatste drie maanden geen recht op maatschappelijke integratie heeft genoten. In de andere
gevallen blijft het GPMI facultatief.
Het GPMI werd grondig gewijzigd op de volgende punten:






Verplichting tot het afsluiten van een GPMI voor personen vanaf 25 jaar binnen de voorwaarden opgesomd in de wet
Wijziging periode waarin het GPMI moet worden afgesloten
De bepalingen met betrekking tot het specifieke GPMI dat binnen een bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst en
het specifieke GPMI gericht op vorming werden opgeheven. De doelstelling van ‘binnen een bepaalde periode leidt tot een
arbeidsovereenkomst’ of de doelstelling ‘vorming’ kunnen voortaan worden opgenomen in een algemeen GPMI. Door deze
vereenvoudiging wordt een al te rigoreuze toepassing van de verschillende vormen vermeden en kunnen er mengvormen worden gecreëerd die een nog beter maatwerk mogelijk maken. Hierdoor kan de betrokkene nog sneller naar een tewerkstelling
worden geleid.
Invoering van de gemeenschapsdienst

Nav deze omzendbrief werd de overeenkomst GPMI van OCMW Zelzate aangepast. Er wordt gevraagd aan de leden van de raad
voor maatschappelijk welzijn om de gewijzigde overeenkomst goed te keuren.
Raadslid Debbie De Vleesschauwer houdt een tussenkomst, waarmee zij het stemgedrag van haar fractie wenst te motiveren
(en zij verzoekt om notulering overeenkomstig artikel 43 van het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen):
‘Als PVDA+ zijn we van mening dat het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie in de eerste plaats ondersteunend
dient te zijn en niet sanctionerend. Het gedeeltelijk of geheel schorsen van een leefloon als sanctie, ook als is dit een tijdelijke sanctie,
gaat voor ons een brug te ver.
Alle huidige leeflonen liggen al onder de Europese armoedegrens en dan moet men nog een verplichte overeenkomst aangaan met
het risico om dit kleine stukje ‘loon’ te verliezen.
Het OCMW is volgens wet ook niet verplicht om deze sanctie op te leggen, wij vragen en pleiten er dan ook voor om af te zien van de
sanctiemaatregelen.
Wij zullen dan ook tegen deze nieuwe overeenkomst stemmen.’
Er volgt een discussie tussen de partijen, waarbij de verschillen tussen de partijstandpunten uiteengezet worden.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET 7 JA-STEMMEN (Bruggheman, De Man, De Ridder, Dierickx, Laureys, De Vilder, Uytterhaegher) EN 2 NEE-STEMMEN
(Van Bever, De Vleesschauwer):
Artikel 1 -

De overeenkomst GPMI wordt goedgekeurd:

CONTRACT MET BETREKKING TOT EEN GEÏNDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
TUSSEN WIE GELDEN DE AFSPRAKEN IN DIT CONTRACT?
Enerzijds Mvr/Mr X geboren op dd/mm/yyyyy, wonende te straat Y, gemeente Z,
hierna ‘de gerechtigde’ genoemd
en
anderzijds, het OCMW van gemeente bevoegd OCMW gelegen te adres OCMW, vertegenwoordigd door de heer Rik Laureys, OCMW
Voorzitter en de heer Guy Verbuyst, OCMW-secretaris,
hierna ‘het OCMW’ genoemd
en
Mvr/Mr Z, contactpersoon voor de opleiding.
hierna ‘de partner’ genoemd.

De gerechtigde wordt begeleid door Mvr/Mr XXXXXX, maatschappelijk werker bij het OCMW. In geval van afwezigheid van de maatschappelijk werker, zal hij vervangen worden door Mvr/Mr XXXXXX.
De gerechtigde is op de hoogte van het feit dat hij kan bijgestaan worden door een persoon naar keuze.
Hij is tevens op de hoogte van de inhoud, de draagwijdte en de gevolgen van dit contract.

WAAROM MAKEN WE DIT CONTRACT?
Om uw maatschappelijke integratie te bevorderen, werken we samen een traject uit met doelstellingen die we samen willen bereiken.
We leggen dit traject schriftelijk vast in dit contract, zodat we samen elke stap kunnen volgen, bijsturen indien nodig en nagaan in
welke mate de doelstellingen worden bereikt en de afspraken worden nageleefd.

Deze evaluatie doen we samen op regelmatige basis en dit minstens drie maal per jaar. Hiervoor ontmoeten we elkaar minstens drie
keer per jaar.
Indien u als gerechtigde dit wenst, zal het OCMW u binnen de vijf werkdagen een onderhoud toestaan.
Als betrokken partij in dit contract engageren we ons om de gemaakte afspraken na te komen, rekening houdend met de behoeften
en mogelijkheden van elkaar .

WAT SPREKEN WE CONCREET AF?
Te ondernemen stappen door de gerechtigde
•
•

PIIS_GPMI/beschrijving actie betrokkene 1.
PIIS_GPMI/beschrijving actie betrokkene 2.

Einddatum : dd/mm/yyyy
•
•

PIIS_GPMI/beschrijving actie betrokkene 3
Een gemeenschapsdienst uitvoeren /PIIS_GPMI/beschrijving gemeenschapsdienst: ja /nee

Als ja: van dd/mm/yyyy tot dd/mm/yyyy
Als geen einddatum : dd/mm/yyyy
•

Een vorming :

Als ja : beschrijving vorming volgen van dd/mm/yyyy tot dd/mm/yyyy
Als geen einddatum : vanaf dd/mm/yyyy. In de opleidingsinstantie naam opleidingsinstantie + adres opleidingsinstantie
•

De studies volgen type onderwijs is algemeen secundair onderwijs vanaf het schooljaar YYYY-YYYY in de schoolinstelling
+ naam van de schoolinstelling

Te ondernemen stappen door het OCMW
•

Beschrijving actie 1 OCMW

Einddatum : dd/mm/yyyy
•

Beschrijving aanvullende hulp OCMW ter realisatie van actie 1.

Te ondernemen stappen door de partner
•

+ rol/functie bij evaluatie?

HOE LANG GELDT DIT CONTRACT ?
Indien u als gerechtigde dit wenst, kan u na de opmaak van dit contract dat in gezamenlijk overleg met de maatschappelijk werker
is opgemaakt, een bezinningstermijn van vijf kalenderdagen vragen alvorens het contract te ondertekenen.
Dit contract is geldig vanaf de ondertekening en eindigt op dd/mm/yyyy.
Wanneer u verhuist naar een andere gemeente/stad, is uw huidig OCMW niet langer bevoegd om uw leefloon uit te keren en eindigt
dit contract van rechtswege.
Toch is het mogelijk om dit contract verder te zetten volgens de overeengekomen modaliteiten indien u dit wenst en dit in de
mogelijkheden ligt van het nieuw bevoegde OCMW.
In dit geval bezorgt uw huidig OCMW uw contract aan uw nieuw bevoegd OCMW, met uw toestemming .

WAT GEBEURT ER INDIEN U DE AFSPRAKEN IN DIT CONTRACT NIET NALEEFT?
Indien u als gerechtigde, na aanmaning, de afspraken van dit contract, zonder wettige redenen, niet naleeft, kan het OCMW beslissen
om de uitbetaling van het leefloon, geheel of gedeeltelijk, te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand.
In geval van herhaling binnen een termijn van ten hoogste één jaar, kan het OCMW beslissen om de uitbetaling van het leefloon
voor een periode van ten hoogste drie maanden te schorsen.
Indien het OCMW beslist om een sanctie door te voeren, in één van bovenvermelde vormen, dan wordt u hiervan op de hoogte
gebracht. De sanctie gaat in ten vroegste op de dag na deze kennisgeving en ten laatste op de eerste dag van de derde maand
volgend op de beslissing van het OCMW. Het OCMW kan ook beslissen om de sanctie geheel of gedeeltelijk uit te stellen.
U kan als gerechtigde steeds de wens uitdrukken om gehoord te worden door de Raad voor Maatschappelijke Welzijn of door het
bevoegde orgaan dat een beslissingsmacht heeft in het concrete geval en dit om uw eigen situatie uit te leggen en om uw argumenten te laten horen..

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW met betrekking tot de sanctie, dan kan u beroep aantekenen tegen deze
beslissing bij de bevoegde arbeidsrechtbank. Dit beroep moet u indienen binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van deze beslissing. U dient dit verzoek schriftelijk in via een aangetekende zending of door het rechtsreeks neer te leggen bij
de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank.
Art 2 -

De overeenkomst GMPI wordt in gebruik genomen vanaf 1 december 2017.

Art 3 -

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

Dagorde punt 11:

Wijziging arbeidsreglement algemene diensten –- goedkeuring.

DE RAAD:
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 52.
Rechtsgrond:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder
artikel 50.
De wet van 18 december 2002 houdende wijzigingen van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, waardoor
het toepassingsgebied van de arbeidsreglementen werd uitgebreid;
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2012, en latere wijzigingen, houdende goedkeuring van het
arbeidsreglement van de algemene diensten.
De notulen van het Hoog Overlegcomité van 31 mei 2017 en 18 september 2017 betreffende de wijziging van het arbeidsreglement.
Het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2017 houdende vaststelling van de wijziging van het arbeidsreglement voor het
gemeentepersoneel.
Het ontwerp van wijziging van arbeidsreglement zoals dit werd vastgesteld en besproken in het managementteam.
Motivatie:
De wijzigingen van het arbeidsreglement werden voorgelegd aan de vakorganisaties. In zitting van 18 september 2017 werd door
het Hoog Overlegcomité een positief advies gegeven.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld het voorliggend ontwerp van arbeidsreglement algemene diensten
goed te keuren.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET 7 JA-STEMMEN (Bruggheman, De Man, De Ridder, Dierickx, Laureys, De Vilder, Uytterhaegher) EN 2 ONTHOUDINGEN (Van Bever, De Vleesschauwer):
Artikel 1 - Het arbeidsreglement algemene diensten zoals toegevoegd als bijlage bij deze beslissing wordt goedgekeurd.
Art 2 -

Het arbeidsreglement treedt vanaf heden in voege.

Art 3 -

In toepassing van artikel 254 van het OCMW-decreet wordt dit besluit via de lijst met een beknopte omschrijving van
de door de raad voor maatschappelijk welzijn genomen besluiten binnen twintig dagen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur verzonden.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 12:

Aanpassen van het huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf

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 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby ’s en peuters.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de
realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby ’s en peuters.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor
gezinsopvang en groepsopvang van baby ’s en peuters.
Het inspectieverslag van 6 juni 2017 betreffende de tekorten in het huishoudelijk reglement.
Richtlijnen van Kind en Gezin met betrekking tot het huishoudelijk reglement.
Het besluit van het vast bureau van 21 juni 2017 betreffende Invoeren van verticale groepen in het kinderdagverblijf Villa Wapiwi.
Motivatie:

Naar aanleiding van het inspectiebezoek inkomenstarief kinderopvangvoorzieningen op 6 juni 2017 door Hilde Van Himpe van Zorginspectie en verschillende wijzigingen in de regelgeving wordt voorgesteld de nodige aanpassingen in het huishoudelijk reglement
van het kinderdagverblijf aan te brengen. Ook de wijzigingen in de werking, zoals de verticale groepen, zullen worden opgenomen
in het nieuwe huishoudelijk reglement.
Volgende wijzigingen werden aangebracht:

















Het mailadres van het kinderdagverblijf
De aangeboden kinderopvang: verticale groepen
Het pedagogisch beleid: verticale groepen
Afspraken over eten: dieetvoeding
2.2.1 Inschrijving: eerste kennismaking
Wanneer breng en haal je jouw kind
2.6.1 Afspraken over slapen: attest van de ouders
3.1 Hoeveel betaal je: berekenen inkomenstarief, foute informatie,
3.4.1 Regeling afwezigheden: ziektedagen met doktersattest, verwittigen bij afwezigheid.
3.5 Extra kosten
3.6 Hoe betaal je: saldo respijtdagen, prijswijzigingen
Je kind mag wennen: verticale groepen
5.1 Verzekeringen gegevens verzekeringsmaatschappij
6.1 Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement
6.2. Opzegmodaliteiten.
7. Tot slot: datum van opstellen.

Alle wijzigingen in het huishoudelijk reglement zullen schriftelijk gecommuniceerd worden aan de ouders en gelden vanaf 1 februari
2018. Zoals vermeld in art 34 BVR Vergunning van 22 november 2013 zullen alle wijzigingen van het huishoudelijk reglement in het
nadeel van de contracthouder minstens twee maanden voor de wijziging ingaat, schriftelijk meegedeeld worden en voor ontvangst
en kennisneming ondertekend worden door de contracthouder.
Er wordt voorgesteld het gewijzigde huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf Villa Wapiwi goed te keuren.

De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Artikel 1 –

De voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijke reglement zullen opgenomen worden in het bestaande huishoudelijk reglement van het kinderdagverblijf. Het nieuwe huishoudelijk reglement geldt vanaf 1 februari 2018.

Art 2 -

Alle wijzigingen van het huishoudelijk reglement zullen schriftelijk aan de gebruikers van het kinderdagverblijf worden
meegedeeld. Er zal hen gevraagd worden voor ontvangst en kennisneming te ondertekenen.

Art 3 -

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

Dagorde punt 13:

Bod lager dan instelprijs van woning gelegen te L. Danschutterstraat 7 te Zelzate.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51 en
artikel 52, tweede lid.
Rechtsgrond:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 192.
De omzendbrief BB 2010/02 dd. 12 februari 2010 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur Bourgeois betreffende ‘de
vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten en OCMW’s en besturen van de erkende erediensten –
procedure’.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende vaststelling van het meerjarenplan 2014 – 2019.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 betreffende Goedkeuring van het voorstel tot bepaling van
een principieel standpunt inzake patrimoniumbeheer (woningen) en huur en (onder)verhuur van woningen door het OCMW van
Zelzate.
Het besluit van het bijzonder comité organisatie en werking van 21 januari 2015 betreffende schatten patrimonium door een erkend
landmeter-expert – gunning.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 5 mei 2015 betreffende Verkoop van OCMW patrimonium: aanstellen
verkopende instantie.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2017 betreffende Herziening van instelprijs van woning gelegen
te L. Danschutterstraat 7 te Zelzate.
Het besluit van het vast bureau van 27 oktober 2017 betreffende Herschatten van onverkochte panden door een erkend landmeterexpert door Twijfel?

Motivatie:
Het meerjarenplan 2014-2019, voorziet in de verkoop van de huisjes die verhuurd worden binnen het OCMW patrimonium. Er
werd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2014 een principieel standpunt ingenomen om alle huizen die het
OCMW in eigendom heeft te koop te stellen. Tijdens de raad van 5 mei 2015 werd de verkopende instantie FED-net aangesteld om
het OCMW patrimonium te verkopen.
De schattingen werden uitgevoerd door het bureau “Twijfel?” te Gentbrugge. FED-net biedt de panden online te koop aan met als
instelprijs de schattingsprijs.
Het pand te Lieven Danschutterstraat 7 werd in juni 2016 te koop gesteld aan 120.000,00 euro. In maart 2017 werd door de raad
voor maatschappelijk welzijn de instelprijs van het pand verlaagd naar 112.500,00 euro, aangezien een lager bod van 112.500 werd
uitgebracht door geïnteresseerde kopers.
De opstarttermijn (20 werkdagen) moest daardoor opnieuw lopen. Er werd echter geen bod uitgebracht door de geïnteresseerde
kopers.
Op 20 oktober 2017 werd bij FED-net opnieuw een bod binnengebracht. Dit bod is opnieuw lager dan de al verlaagde instelprijs.
Het bod is uitgebracht voor de prijs van 100.000,00 euro. Dit bod kwam tot stand door gebreken aan de woning.
Bijkomend probleem is dat het schattingsverslag van L. Danschutterstraat 7 werd opgemaakt op 2 februari 2015, waardoor dit
schattingsverslag niet meer geldig is. De bepaling van de verkoopprijs moet immers gebeuren op basis van een recent (maximum
2 jaar oud) officieel schattingsverslag. Het vast bureau van 27 oktober 2017 besliste dan ook om dit pand te herschatten.
Ter zitting wordt het nieuwe schattingsverslag L. Danschutterstraat 7 voorgelegd. De nieuwe schattingsprijs bedraagt 95.000,00
euro.
Er wordt voorgesteld om de huidige instelprijs van 112.500,00 euro te herzien en te de instelprijs te verlagen naar 100.000,00 euro,
gezien de herschatting van het pand, en het bod van 100.000,00 euro te aanvaarden.
Hierdoor zal de opstarttermijn (20 werkdagen) opnieuw lopen, gevolgd door één of twee optelperiode(n) van 5 werkdagen, zodat
weer iedereen op de markt de kans krijgt om een bod uit te brengen. Door de mogelijkheid te geven om opnieuw te bieden, kan
door eventuele meerdere biedingen de uiteindelijke verkoopprijs hoger liggen dan de instelprijs.
Raadslid Uytterhaegher geeft aan zich te onthouden in dit punt, omdat hij denkt dat de gelden niet door het OCMW, maar door de
gemeente aangewend zullen worden.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT MET 8 JA-STEMMEN (Bruggheman, De Man, De Ridder, Dierickx, De Vilder, Van Bever, Laureys, De Vleesschauwer) EN 1
ONTHOUDING (Uytterhaegher):
Artikel 1 - De huidige instelprijs van 112.500,00 euro wordt herzien en de instelprijs wordt verlaagd naar 100.000,00 euro, gezien
de herschatting van het pand.
Art 2 -

Het bod van 100.000,00 euro wordt aanvaard. Hierdoor zal de opstarttermijn (20 werkdagen) opnieuw lopen, gevolgd
door één of twee optelperiode(n) van 5 werkdagen, zodat weer iedereen op de markt de kans krijgt om een bod uit te
brengen. Door de mogelijkheid te geven om opnieuw te bieden, kan door eventuele meerdere biedingen de uiteindelijke
verkoopprijs hoger liggen dan de instelprijs.

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 T1: Stand van zaken en stellingname OCMW in dossier van sociale kruidenier.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 32
Rechtsgrond:
Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW en laatst gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 februari 2016, artikel 3 §1.
Motivatie:
Raadsleden De Vleesschauwer en Van Bever verzochten namens de PVDA+-fractie tijdig bij mail om voorliggende aangelegenheid te agenderen op deze vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn:
‘Vorige OCMW-raad werd de principiële goedkeuring gegeven om een sociale kruidenier op te richten binnen de structuren van
het OCMW. Er werd ook mondeling beloofd dat overleg zou plaatsvinden met VZW Lichtpunt en dat de sociale kruidenier niet
in concurrentie zou geplaatst worden met de voedselbedeling door VZW Lichtpunt.
De eerste vraag is hoe het momenteel staat met de onderhandelingen, of er al concretere plannen zijn, en hoe deze plannen
zich verhouden tot de reeds bestaande dienstverlening door VZW Lichtpunt.

We lazen 4 november in de krant een artikel over weggegooid voedsel waarin de burgemeester een link maakte met VZW
Lichtpunt. Hiermee zette de burgemeester deze VZW in een kwaad daglicht. De VZW ontkent nochtans dat het voedsel van bij
hen afkomstig is. Bovendien was de burgemeester ervan overtuigd dat dit probleem zou ophouden eens de sociale kruidenier
er zou zijn omdat voedsel daar zou verkocht worden aan een lage prijs in plaats van weggegeven.
De tweede vraag is dan ook of het OCMW-bestuur deze mening van de burgemeester deelt en of er intussen al een resultaat
is van het politie-onderzoek dat zou gestart zijn.

Uit Het Nieuwsblad van 4 november:
Zelzate
Al maanden en de voorbije dagen opnieuw duiken in Zelzate weggegooide voedselpakketten op. Tot hele bananendozen vol
met nog verpakt voedsel liggen gewoon langs de straatkant. Deze week zijn er gevonden in de Veldbrugstraat, op het Kastanjeplein en langs het fietspad naar Assenede. “Al enkele maanden stellen we in onze gemeente dit fenomeen vast. Het zijn naar
alle waarschijnlijkheid gratis voedselpakketten die worden bedeeld door sociale organisaties zoals de voedselbanken of de
plaatselijke vzw Lichtpunt”, zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).
“Waarom mensen dit gratis gekregen voedsel zomaar en in grote hoeveelheden weggooien, is ons een raadsel maar ik ben er
zeker van dat dit fenomeen zal ophouden wanneer later in onze ‘sociale kruidenier’ voedsel voor een lage prijs zal ve rkocht
worden in plaats van dat het weggegeven wordt”, gaat Bruggeman verder.
Ondertussen zijn ook de politie én de huisvuilintercommunale ingeschakeld. Bij vzw Lichtpunt ontkent men alvast dat dit voedsel afkomstig is van hun voedselbedeling.
De voorzitter antwoordt op de eerste vraag dat OCMW Zelzate, Samenlevingsopbouw en Sint-Jan Baptist naar een bestaande
sociale kruidenier zijn geweest, waarna Sint-Jan Baptist goedkeuring gaf om het project verder met OCMW Zelzate uit te
werken. In een latere fase kan vzw Lichtpunt eventueel betrokken worden, maar dit is nu nog niet aan de orde. Het is niet de
bedoeling om elkaars concurrent te worden.
De voorzitter reageert op de tweede vraag dat hij het eens is met het beleid, maar dat de pers het artikel anders heef t geschreven dan is verwoord geweest.
De burgemeester vult aan dat zijn uitspraak in de pers eigenlijk omgedraaid moet worden. Lichtpunt doet zijn uiterste best,
en dan is het erg jammer dat mensen die om voedsel komen bij Lichtpunt dit verspillen. Hij concludeert dat dit een schrijnende
situatie is.
Raadslid Van Bever vraagt bijkomend naar een antwoord op de vraag van de brief van Lichtpunt vzw, ivm het gebruik van een
zaal en een financiële tussenkomst voor de kosten van hun kerstfeest.
De voorzitter stelt dat hier principieel weinig tegen is, en stelt dat deze vragen van vzw Lichtpunt Welzijnsschakels zullen behandeld worden in het eerstvolgende vast bureau.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt T2: Structurele verhoging van het inkomen van leefloongerechtigden (namens 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 huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW en laatst gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 februari 2016, artikel 3 §1.
Motivatie:
Raadsleden De Vleesschauwer en Van Bever verzochten namens de PVDA+-fractie tijdig bij mail om voorliggende aangelegenheid te agenderen op deze vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn:
‘Op 10 oktober laatstleden maakte Decenniumdoelen 2017 zijn verslag op, met de trieste vaststelling dat geen enkele armoede barometer fundamenteel verbeterde in de afgelopen 10 jaar. Integendeel, stuk voor stuk staan ze op rood. Dit moet ook de
Zelzaatse OCMW-raad verontrusten en doen nadenken over het huidige armoedebeleid. Een eerste belangrijke concrete stap
is het optrekken van het leefloon tot boven de armoedegrens. Dat zeggen de meeste specialisten van het universitair centrum
OASES tot Netwerk Tegen Armoede.
Staatssecretaris voor armoedebestrijding Demir gaf eveneens begin oktober te kennen dat haar regering niet van plan is nog
deze legislatuur de uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens.
Belangrijk om volgende vaststellingen van Decenniumdoelen 2017 voor ogen te houden:
Het Decenniumdoel, een halvering van de armoede, wordt niet gehaald. Er is zelfs nog geen begin van een vermindering van de armoede.
Concreet: op 10 jaar tijd zijn er amper 30.000 ‘armen’ minder. Een halvering had 346.500 minder armen moeten betekenen! Kinderarmoede
stijgt daarenboven sinds 2008 van 7% tot 12% in 2015.

Het Decenniumdoel, voor elk gezin minstens een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt, wordt ook na 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid niet gehaald. De afstand van de sociale minima tot de armoedegrens is na 10 jaar nagenoeg gelijk gebleven.
Het Decenniumdoel, de halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt, wordt niet gehaald. Het aantal gezinnen dat geen inkomen
heeft uit betaald werk blijft sinds 2006 schommelen rond 8%. Jongeren, laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond blijven ver
achter op de andere groepen. Laaggeschoolden hebben al 10 jaar de laagste werkzaamheidsgraad, en deze blijft dalen.
Onderwijs is op lange termijn steeds de gelijkmaker, daarom het Decenniumdoel, een daling tot 3% van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen. Dit doel ligt vandaag verder verwijderd dan ooit. Er is e nkel een
forse toename van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid tot 17%. Deze groeiende kloof tussen laaggeschoolden en hoger ges choolden
veroorzaakt een structurele achterstand op de arbeidsmarkt en dus ook een armoede.
Hoewel het aantal sociale woningen gestadig aangroeit, sinds 2006 met meer dan 13.000 sociale huurwoningen, liggen de 75.000 sociale
woningen van het Decenniumdoel nog ver af. De aangroei is trouwens een druppel op een hete plaat: sinds 2008 is het aantal s ociale woningen per 100 huishoudens amper gestegen: met 0.08 woningen!
Het wordt er niet beter op: het Decenniumdoel, een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm, wordt tevens niet gehaald.
Steeds meer mensen die leven in armoede of rond de armoedegrens voelen zich ong ezond, van 13% in 2006 tot 17% in 2015. Tegelijkertijd
stijgt het aantal mensen die hun zorg uitstellen om financiële redenen.
Het Decenniumdoel, mensen in armoede verbreden hun netwerken, wordt evenmin gerealiseerd. Het aantal personen dat geen week buitenshuis vakantie kan nemen stijgt immers met vier pcp tot 19%.
Het Decenniumdoel, een inclusieve samenleving, wordt ook niet behaald. Integendeel, alles wijst op een verdere polarisering tussen mensen
die vertrouwen en die wantrouwen, tussen mensen die willen samen leven en mensen die niet met hen willen samen leven. Onze ‘exclusieve’
samenleving sluit uit en creëert armoede.
Op geen enkel doel is er enige vooruitgang
Het is schrijnend vast te stellen dat de armoede niet gedaald is, terwijl de globale welv aart en het globaal vermogen in België en Vlaanderen
gestegen is de laatste tien jaar. Het is onaanvaardbaar dat in een steeds rijker land het beleid en de samenleving armoede gedoogt.
Vandaag zien we zelfs meer tekenen van een beleid dat zich keert tegen de armen. Zij moeten zich ‘goed leren gedragen’. ‘Goede’ armen
worden gescheiden van ‘niet waardige’ armen. Mensen worden uitgesloten omdat ze ‘anders’ zijn. Arm zijn is hun fout, hun schu ld. Het beleid
daarentegen treft zogenaamd geen schuld, want zij doen er zogezegd alles aan. 10 Armoedebarometers tonen een ander beeld.
Het beeld dat het beleid van armoede, van mensen in of nabij armoede, schetst klopt dus niet . 10 Armoedebarometers schetsen zwart op
wit dat arm zijn of nabij armoede leven niet hun schuld is. Dat uitgesloten of gediscrimineerd zijn niet hun keuze is. Dat werken niet altijd de
oplossing is, …
Armoede is daarentegen een onrecht, het is een fundamenteel probleem van de samenleving, van een samenleving die ongelijkheid produceert, waardoor vertrouwen tussen mensen en de sociale samenhang afneemt. Armoede bestrijden vraagt een ander verhaal over ongelijkheid en onrecht. Het vraagt een beleid van herverdeling en het structureel uitbouwen van de rechten van alle mensen.
Het is dus tijd voor een beleid dat een sluitende aanpak garandeert om armoede terug te dringen en ongelijkheid te verminderen. Een beleid
dat daarvoor haar grote hefbomen op inkomen, wonen, kinderbijslag, gezondheid, samenhang en werk daadwerkelijk en maximaal in zet.
Een beleid dat consequent mensenrechten en kinderrechten als kader hanteert.
Zie http://www.decenniumdoelen.be/armoedebarometer-2017/

In Zelzate wordt de sociale dienst geconfronteerd met een toename van het aantal steunvragen. Bovendien blijkt uit de “steunfilters” die worden berekend bij de individuele dossiers dat er vaak bij de mensen die recht hebben op een leefloon een structureel tekort is: het inkomen is lager dan de uitgaven, zelfs wanneer deze zeer minimalistisch worden berekend. Op deze manie r
worden mensen verder in de armoede geduwd.
Momenteel wordt, bij de mensen die hier zelf om vragen, een extra steun van maximum 125 euro per maand toegekend bovenop de leeflonen. In vele gevallen is deze 125 euro echter nog onvoldoende. Bovendien is er een onrechtvaardi gheid in het
feit dat deze steun enkel wordt toegekend aan mensen die zelf de stap zetten om extra steun te vragen.
In een vorige OCMW-raadszitting werd beslist dat strenger zal worden toegezien op zwartwerk bij cliënten van de sociale
dienst. Om de mensen die structureel tekort hebben om een menswaardig leven op te bouwen weg te houden van zwartwerk
is een verhoging van hun inkomen een noodzakelijke voorwaarde.
Om al deze redenen is het belangrijk dat de leeflonen worden aangevuld tot aan de Europese armoe degrens. De VVSG heeft
dit ook al bij herhaling bepleit. Deze maatregel zou moeten doorgevoerd worden door de overheid, maar is dus opnieuw voor
onbepaalde tijd in de koelkast gestoken.
Er zijn 3 categorieën van leefloon: Categorie 1 (samenwonende persoon) ontvangt 595,13 euro per maand, dat is ongeveer
255 euro onder de armoedegrens. Categorie 2 (alleenstaande persoon) ontvangt 892,70 euro per maand, dat is ongeveer 220
euro onder de armoedegrens. Categorie 3 (persoon met een gezin ten laste) ontvangt 1190 ,27 euro per maand, of ongeveer
120 euro onder de armoedegrens.
Als eerste stap wordt voorgesteld om alle leefloongerechtigden een maandelijkse extra steun te geven van 125 euro. Dit is he t
maximumbedrag van extra steun dat vandaag reeds wordt toegekend aan cliënten van de sociale dienst die extra hulp vragen
omdat hun inkomen te laag is voor de maandelijkse basisuitgaven. Door dit te veralgemenen verdwijnt de ongelijkheid tussen
de cliënten die zelf de stap zetten om dit vragen en zij die dit niet durven/ kunnen/weten.
Het aantal leefloondossiers in Zelzate in 2017 bedraagt 150. Niet al deze dossiers lopen over de volle 12 maanden van 2017.
Aan 125 euro per maand per dossier en aan 100 dossiers per maand komt dit op 12500 euro per maand voor het OCMW als
extra kost. Op jaarbasis gaat het om 150000 euro. Dit is echter een bruto -bedrag: een deel van de leefloongerechtigden ontvangt nu reeds een extra steun van 125 euro of minder.
Voorstel:
Als eerste concrete maatregel in de bestrijding van armoede schuiven de meeste specialisten een verhoging van het leefloon
voor.

1.

2.

De OCMW-raad beslist om het leefloon te verhogen via een algemene toelage per leefloongerechtigde van 125 euro per
maand: dit bedrag is het maximumbedrag dat nu reeds wordt bepaald als extra steun bij mensen die hulp vragen omwille
van structureel inkomenstekort. Door dit te veralgemenen verdwijnt de ongelijkheid tussen de mensen die mondig genoeg
zijn of geïnformeerd genoeg zijn om extra hulp te vragen bij het OCMW en de mensen die dit niet zijn.
Deze verhoging is een eerste stap richting het optrekken van de leeflonen tot aan de Europese armoedegrens, wat de
uiteindelijke bedoeling is. Daarom roept de Zelzaatse OCMW-raad de andere OCMW-besturen op om samen aan te dringen bij de Federale overheid om dit waar te maken.

De voorzitter vindt gewoon geld bijleggen niet de juiste manier. Er is meer begeleiding van het individu nodig, en dus bijgevolg meer mankracht op de sociale dienst. Het bedrag van het leefloon is inderdaad ook te laag, VVSG gaf ook reeds dit
signaal. Er wordt door de sociale dienst ook steeds gekeken of er extra steun mogelijk is onder de vorm van subsidies. Verder
stelt de voorzitter dat, als de Federale Overheid het leefloonbedrag zou optrekken, dit de OCMW’s niet financie el mag
belasten. Indien het leefloon wordt opgetrokken, mag dit niet op kosten van de gemeente/OCMW, maar moet de Federale
Overheid deze kosten dragen. Het OCMW wordt nu te zwaar belast met extra tussenkomsten bovenop het huidige leefloon,
en het aandeel van de Federale Overheid in het leefloon zou hoger moeten zijn.
De voorzitter vraagt te stemmen over het eerste amendement, aangebracht door raadslid Karel Van Bever, met name: “De OCMWraad beslist om het leefloon te verhogen via een algemene toelage per leefloongerechtigde van 125 euro per maand.”
De voorzitter formuleert de stemming als volgt: wie niet akkoord is met dit amendement steekt de hand op (en stemt NEEN, stemt
tegen het amendement), wie wel akkoord is met dit amendement steekt vervolgens de hand op (en stemt JA, stemt voor het amendement).
Het amendement wordt met volgende stemmen gestemd: 5 NEEN-STEMMEN (Laureys, De Man, Dierickx, De Ridder, Bruggheman),
4 JA-STEMMEN (Van Bever, De Vleesschauwer, Uytterhaegher, De Vilder). Het amendement wordt derhalve niet aanvaard.

Het tweede amendement, aangebracht door raadslid Karel Van Bever, met name: “De OCMW-raad roept de andere OCMW-besturen
op om samen aan te dringen bij de Federale overheid om het leefloon op te trekken tot aan de Europese armoedegrens.” wordt door
de voorzitter herformuleerd en ter stemming gebracht als volgt: “De OCMW-raad vraagt aan Welzijnsband Meetjesland 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/OCMW.”
De voorzitter formuleert de stemming als volgt: wie niet akkoord is met dit amendement steekt de hand op (en stemt NEEN, stemt
tegen het amendement), wie wel akkoord is met dit amendement steekt vervolgens de hand op (en stemt JA, stemt voor het amendement).
Het amendement wordt met volgende stemmen gestemd: ALGEMENE STEMMEN. Het amendement wordt derhalve aanvaard.
De secretaris herinnert aan de geldende rechtsregels en vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft.
BESLUIT:
Artikel 1 - De OCMW-raad vraagt aan Welzijnsband Meetjesland 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.
Art 2 -

De voorzitter koppelt het antwoord van Welzijnsband Meetjesland terug naar de volgende OCMW-raad.

Art 3 -

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

De voorzitter sluit de openbare zitting om 19u03
De secretaris,
get. Guy Verbuyst

De voorzitter,
get. Rik Laureys
ALDUS VASTGESTELD IN BOVENVERMELDE ZITTING
NAMENS DE RAAD

De secretaris,
Guy Verbuyst

De voorzitter,
Rik Laureys

