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OCMW-RAADSZITTING VAN 06 JUNI 2019
AANWEZIG :

Maaike De Rudder, burgemeester;
Herwin De Kind, Harry De Wolf, Wilbert Dhondt, Tom Ruts,
Marita Meul, schepenen;
Greet Van Moer, voorzitter van de OCMW-raad;
Remi Audenaert, Chris Lippens, Romain Meersschaert,
Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Denis D'hanis,
Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls,
Matthias Van Zele, Marlene Moorthamers,
Dirk Van Raemdonck, Walter Scheerders, Nico De Wert,
Iris Ruys - Verbraeken, Erik Rombaut, Marleen Van Hove,
raadsleden;
Vicky Van Daele, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:
AGENDA
OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking - aanduiding
afvaardiging
2. - Financiën - Financiën - Jaarrekening van de Welzijnsvereniging - advies
3. - Welzijn - Welzijn - Thuiszorg maaltijden
4. - Welzijn - Welzijn - Aanvraag Fedasil extra plaatsen LOI
5. - Welzijn - Welzijn - Collectieve actie sociale en culturele participatie
6. - Welzijn - Welzijn - Onkosten bankonderzoek ten laste nemen
7. - Welzijn - Welzijn - Aanpassing kilometertarief Minder Mobielen Centrale
8. - Financiën - Financiën - OCMW - Jaarrekening 2018
OPENBARE ZITTING
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking aanduiding afvaardiging

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Het OCMW is aangesloten bij diverse verenigingen en instellingen.
• De aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de
OCMW-raad.
• De voordracht van bestuurders is een bevoegdheid van de OCMW-raad.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe OCMW-raad op 3 januari 2019 dient
de OCMW-raad over te gaan tot:
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- de aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde voor de algemene vergadering van deze verenigingen en
instellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de noodzaak tot:
- aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde voor de algemene vergadering van de diverse
verenigingen en instellingen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de statuten van de verschillende verenigingen;
• OCMW-raadsbeslissing van 3 januari 2019 waarbij de nieuwe OCMW-raad
werd geïnstalleerd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, houdende de
intergemeentelijke samenwerking.

Besluit

Gaat over tot de geheime stemming
25 raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
1. EthiasCo cvba
a) afgevaardigde algemene vergadering
Maaike De Rudder bekomt 15 ja-stemmen, 1 nee-stem, 9 onthoudingen
2. Eerstelijnszone Noord-Oost Waasland
a) afgevaardigde zorgraad
Linsaye Kerckhove bekomt 24 ja-stemmen, 1 nee-stem
b) plaatsvervangend afgevaardigde zorgraad
Veerle Van Landeghem bekomt 24 ja-stemmen, 1 nee-stem
Artikel 1
De afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van het OCMW in
de algemene vergaderingen van navermelde verenigingen en instellingen
aanduiden.
1. EthiasCo cvba
a) afgevaardigde algemene vergadering
Maaike De Rudder
2. Eerstelijnszone Noord-Oost Waasland
a) afgevaardigde zorgraad
Linsaye Kerckhove
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b) plaatsvervangend afgevaardigde zorgraad
Veerle Van Landeghem
Artikel 2
De OCMW-raad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval
van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden
gerechtvaardigd mocht blijken.
Artikel 3
De betrokken verenigingen en instellingen en de aangeduide afgevaardigden
en voorgedragen kandidaten in kennis te stellen van de aangeduide
afvaardiging en/of voordracht.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).

2. - Financiën - Financiën - Jaarrekening van de Welzijnsvereniging - advies

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• De jaarrekening 2018 werd vastgesteld door de algemene vergadering van
de Welzijnsvereniging op 3 juni 2019.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de OCMW-raad dient advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2018
van de Welzijnsvereniging.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• de jaarrekening 2018 van de Welzijnsvereniging van Sint-Gillis-Waas.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
Gunstig advies verlenen betreffende de jaarrekening 2018 van de
Welzijnsvereniging.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Welzijnsvereniging en de
toezichthoudende overheid.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).
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Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

3. - Welzijn - Welzijn - Thuiszorg maaltijden

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Sinds 1995 biedt het OCMW warme maaltijden aan, aan mensen die niet
zelf in staat zijn om deze te bereiden maar wel mobiel genoeg zijn om naar
het WZC te komen.
• De mensen nuttigen hun maaltijd in de Plaza van de Welzijnsvereniging,
vroeger in het Paviljoen van WZC De Kroon.
• Buitenhuiseters zijn mensen die via de dienst Thuiszorg van het OCMW en
sociaal onderzoek de mogelijkheid worden geboden om in de Plaza te
komen eten. Dit is geen personeel, geen familie van bewoners van het
WZC, bewoners WZC en bewoners van de assistentiewoningen.
• In 2018 hebben 61 personen zich ingeschreven om een warme maaltijd in
het WZC te komen eten.
• Elke dag komen ongeveer 20 personen en op woensdag 30 personen in de
Plaza eten.
• Met de huidige personeelsbezetting in de Plaza (1 personeelslid) over de
middag is 30 personen (buitenhuiseters) het maximum haalbare.
• Sinds 2016 betalen de mensen € 6,00 per maaltijd. Ze krijgen hiervoor
soep, hoofdgerecht en dessert aan tafel bediend.
• De Welzijnsvereniging heeft laten weten dat ze de maaltijden aan deze prijs
niet langer kunnen aanbieden en verhogen het bedrag per maaltijd tot
€ 8,00, rekening houdend met de foodcost en personeelskosten.
• De Welzijnsvereniging laat weten dat ze de facturatie ook niet meer zullen
afhandelen omdat de warme maaltijden in het kader van thuiszorg niet
gerelateerd zijn aan residentiële seniorenzorg.
• De financiële dienst van de gemeente moet opgeleid worden om deze
facturatie te leren kennen.
• Er moet nagekeken worden of dit extra takenpakket door de huidige
personeelsbezetting van de financiële dienst kan gedragen worden.
• De keuken van de Welzijnsvereniging kan het aantal maaltijden voor
buitenhuiseters nog uitbreiden tot 50.
• Op dit moment is er geen nood aan uitbreiding, rekening houdend met het
aantal aanvragen.
• De sociale dienst van het OCMW bekijkt dit thema (sociaal restaurant)
verder en maakt een visietekst op.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• De personeelsbezetting in de Plaza van de Welzijnsvereniging wordt
ingezet voor een dienstverlening van het OCMW en dit is niet verder
houdbaar.
• De vraag wordt gesteld vanuit de Welzijnsvereniging om elke dag hulp te
krijgen bij de bediening van de maaltijden voor de buitenhuiseters en dit
voor 2h/dag.
• De coördinator vrijwilligers is op zoek naar mensen die dit willen doen.
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• Er kan ook gekozen worden om een wijkwerker in te zetten. Dit kost
€7,45/uur.
• Als er gekozen wordt voor uitbreiding naar 50 buitenhuiseters moet een
extra bain-marie wagen aangekocht worden ten bedrage van €2.000,00
inclusief BTW.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• geen.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
De OCMW-raad beslist om op dit moment de capaciteit van warme maaltijden
niet te verhogen tot 50 maaltijden per dag, rekening houdend met het aantal
aanvragen.
Artikel 2
In het investeringsbudget van het OCMW wordt €2.000,00 voorzien voor de
aankoop van een bain-mariewagen maar het aankoopdossier wordt nog niet
opgestart.
Artikel 3
Tussen de welzijnsvereniging en de financiële dienst van de gemeente wordt
een datum afgesproken om de facturatie van de warme maatlijden over te
dragen.
Artikel 4
Indien gebruikers van de warme maaltijden problemen ondervinden om de
maaltijd aan € 8.00 te betalen, zal er op basis van een sociaal onderzoek een
voorstel tot steunverlening voorgelegd worden aan het Bijzonder comité
Sociale Dienst van het OCMW.
Artikel 5
Vanaf 1 juli 2019 worden in de weekdagen 2 uur hulp aangeboden vanuit het
Welzijnshuis voor de bedeling van de maaltijden van de buitenhuiseters in de
Plaza.
Artikel 6
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

4. - Welzijn - Welzijn - Aanvraag Fedasil extra plaatsen LOI

Inleiding

Marita Meul
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Situatieschets

• Eind maart 2018 besliste de regering om het aantal opvangplaatsen voor
vluchtelingen af te bouwen en moesten alle OCMW’s met een LOI (Lokaal
Opvanginitiatief) vóór 1 juni 2018 een voorstel van afbouw doen.
• Het kabinet ging dit voorstel bekijken en een beslissing nemen. De
conventies werden opgezegd tegen 31 december 2018.
• Er werd geen beslissing genomen om bufferplaatsen te creëren (wat bij een
vorige asielcrisis wel gebeurde).
• Hieronder een overzicht van de plaatsen LOI, voorstel afbouw en beslissing
van de minister:
LOI SINT-GILLIS-WAAS - 2000 - 2015/2016 - 2019
BASISCONVENTIE SINDS 2000 EIGEN VOORSTEL SCHRAPPING BESLISSING MINISTER
Blokstraat 12 b1
6
6
6
Blokstraat 12 b2
2
2
2
Blokstraat 12 b3
4
2
2
Blokstraat 12 b4
2
2
0
Blokstraat 12 b5
3
2
0
17
14
10
TIJDELIJKE UITBREIDING NA OPROEP
Blokstraat 60 b1 (okt 2015)
2
0
0
Herenstraat 4 (mrt 2016)
4
0
0
6
0
0
TOTAAL AANTAL PL
23
14
10

• In de loop van december 2018, nog voor de eigenlijke plaatsen gingen
sluiten, kwam er een oproep van Fedasil om terug plaatsen te creëren. In
deze oproep was er enkel sprake van een vergoeding per toegewezen
persoon en maar voor de duur van het verblijf. Er konden geen garanties
gegeven worden voor onbeperkte duur en er werd geen leegstand vergoed.
• Wij hadden al in de zomer van 2018 beslist om de 2 appartementen die
vrijkwamen door te verhuren naar SVK en daar waren de onderhandelingen
volop mee bezig.
• Op het BCSD van 12 december 2018 werd het volgende beslist :
Besluit en beslissing van het comité SD
Gezien we onze begeleider LOI al een nieuwe extra taak invulling hebben
gegeven, gezien de vergevorderde afspraken met SVK en gezien de
onzekere financiële vergoedingen vanuit Fedasil, lijkt het ons dan ook niet
aangewezen deze plaatsen alsnog open te stellen.
We vragen de plaatsen te schorsen in Match-it (wel nog
leegstandsvergoeding tot eind december), zodat er geen toewijzingen op
kunnen gebeuren.
• In maart 2019 kregen alle LOI’s via het regionaal overleg met de
regiocoördinator van Fedasil opnieuw de vraag om plaatsen te creëren
gezien de verhoogde instroom van asielaanvragen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de situatie is ongewijzigd – de appartementen zijn ondertussen verhuurd
aan SVK en zijn bewoond sinds 15 januari 2019;
• de begeleidster neemt nu taken op binnen de trajectbegeleiding en de
uitstroom inzake TWE (de verplichting om ook na art 60, mensen te blijven
begeleiden gedurende een totaalduur van 2 jaar);
• beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 12 december 2018
om geen bijkomende plaatsen LOI te creëren;
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• advies van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 9 april 2019 om
rekening houdend met de ongewijzigde situatie binnen de werking van ons
OCMW geen bijkomende plaatsen te creëren.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• verslag regio overleg LOI 26 maart 2019;
• advies Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring van het voorstel van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 9
april 2019 om geen bijkomende opvangplaatsen binnen het LOI te creëren.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

5. - Welzijn - Welzijn - Collectieve actie sociale en culturele participatie

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Jaarlijks ontvangt het OCMW subsidies die moeten worden ingezet in het
kader van sociale en culturele participatie voor de cliënten.
• Tot op heden hebben we nog geen melding ontvangen hoeveel de
subsidies voor het jaar 2019 zullen bedragen (2017 = € 9.564 en
2018 = € 8.840).
• De Sociale Dienst vermoedt dat het OCMW ook dit jaar een budget zal
ontvangen.
• Een deel van het budget wordt gereserveerd voor individuele vragen van de
cliënten.
• Een andere deel van het budget zijn we verplicht om te reserveren voor
collectieve acties. In 2018 bedroeg dit aandeel € 2.210 van het totale
budget.
• In het jaar 2017 en 2018 hebben wij het deel van het budget van collectieve
acties besteed aan “Nederlands op de werkvloer”, een opleiding
georganiseerd door Vokans.
• De Sociale Dienst selecteerde mensen die 4 halve dagen per week
kwamen werken in Den Azalee. Twee halve dagen volgden ze Nederlandse
les en twee halve dagen volgden ze stage op de werkvloer zodat ze het
Nederlands konden oefenen.
• Dit traject is als zeer waardevol ervaren. De mensen die het traject gevolgd
hebben zijn allemaal effectief gestart met een tewerkstelling met één
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uitzondering waarbij de persoon een verlenging heeft gekregen van zijn
voortraject.
• De kostprijs van deze opleiding “Nederlands op de werkvloer” was in 2018
€ 3480 - € 774 (doorgerekend aan OCMW Stekene voor hun deelnemers) =
€ 2.706.
• De Sociale Dienst wil in 2019 deze opleiding bestendigen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de Sociale Dienst heeft een prijsofferte ontvangen van Vokans:
module 1: Basisvaardigheden Nederlands: collectieve training (8 lessen
van 3u/les; 1 maal per week). Er wordt gewerkt aan de 4
taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven, met focus op
spreken.
Prijs: 8 lessen * € 285/les van 3u = € 2.280 (prijs lessen is met
€ 30/uur gestegen)
1 keer per week
module 2: taalcoaching op de werkvloer – individuele coaching – in
blokken van 1u, 1,5u of 2u.
Prijs per uur : € 62 per uur: (prijs les is met € 2/uur gestegen): voorstel
om maximum 24u in te huren, waarbij we max 8 deelnemers van ons
OCMW recht geven op 3 keer 1u individuele coaching: 24u * € 62/uur =
€ 1.488
TOTAALPRIJS : € 3.768
• opnieuw het minimaal te besteden bedrag van 2019 van het fonds van
sociale en culturele participatie aanwenden – dit was in 2018 € 2.210;
• het tekort via het budget ‘bijscholing artikel 60’ 6481050/090400 betalen –
hiervoor wordt al jaren een budget van € 1.020 voorzien;
• de Sociale Dienst probeert alsnog de meerkost aan de POD aan te geven
en te recupereren via de pot van gelden die niet werden besteed door een
paar OCMW’s;
• de Sociale Dienst probeert ook weer samen te werken met OCMW Stekene
en als zij een cliënt laten deelnemen, facturen wij dit door;
• uit de subsidies die de Sociale Dienst krijgt in het kader van TWE via VDAB
kunnen kosten voor opleiding ter voorbereiding ook betaald worden – deze
subsidies bedroegen in 2018 € 65.110;
• de Sociale Dienst heeft in januari 2018 op de OCMW-raad beslist om het
textielproject, dat we met Den Azalee hebben sinds 1 december 2014, voor
onbepaalde duur te verlengen – de mensen die deelnemen aan het project
van “Nederlands op de werkvloer” volgen Nederlandse lessen op de
werkvloer (collectief en individueel) én werken de andere momenten binnen
het textielproject.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• advies Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.
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Besluit

Artikel 1
In 2019 het minimaal te besteden bedrag van het totaal budget van 2019 voor
sociale en culturele participatie aanwenden voor collectieve acties.
Artikel 2
Het tekort tussen het minimaal te besteden bedrag en de kostprijs van de
opleiding “Nederlands op de werkvloer” te betalen van het budget “bijscholing
art. 60” 6481050/090400.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

6. - Welzijn - Welzijn - Onkosten bankonderzoek ten laste nemen

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Als een (toekomstige) resident onvoldoende middelen heeft om de
maandelijkse factuur van het woonzorgcentrum te betalen, dan kan hij/zij
zich wenden tot het OCMW van de gemeente waar hij/zij was ingeschreven
voor de opname in het woonzorgcentrum (WZC).
• Werd een financiële tussenkomst vanuit het OCMW van Sint-Gillis-Waas
toegekend, dan zal het OCMW aan de onderhoudsplichtige kinderen
vragen om een bijdrage te betalen. Deze onderhoudsplicht is wettelijk
geregeld (Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende het OCMW, art 98§2
en het KB van 9 mei 1984).
• Het OCMW zal via de kruispuntbank sociale zekerheid de financiële
gegevens opvragen. In geval deze gegevens niet de huidige
vermogenstoestand weergeven, vraagt het OCMW aan de betrokkenen om
zo snel mogelijk hun recente inkomstenbewijzen aan te leveren.
• Het is nooit eenvoudig om inzicht te krijgen in de exacte gegevens.
• De vraag werd voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 14
mei 2019 om gebruik te mogen maken van de dienst Bankresearch van
Febelfin.
• De dienst Bankresearch kan gebruikt worden in verschillende situaties:
• in geval van een overlijden: je kan als notaris, curator (bij een
onbeheerde nalatenschap) of advocaat het bankonderzoek aanvragen
in naam van de erfgenaam/erfgenamen;
• in geval van een voorlopige bewindvoering: je doet als voorlopig
bewindvoerder de aanvraag;
• voor een onderzoek naar bejaarden, asielzoekers, … Je doet als
algemeen directeur van het OCMW de aanvraag;
• ook als particulier kan je een bankonderzoek aanvragen.
• De opzoeking gaat terug tot 3 jaar voor het overlijden.
• Bankresearch behandelt de aanvraag en controleert of die volledig is.
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Je krijgt als aanvrager een ontvangstbevestiging met de vraag om € 151,25
(125 euro + 21% BTW) over te maken.
Zodra ze de betaling ontvangen, sturen ze de aanvraag de eerstvolgende
donderdag door naar de banken-leden.
De leden verwerken de aanvraag binnen de 15 werkdagen. Dat is vanaf de
dag waarop Febelfin de vraag naar hen stuurt.
• Krijgt de Sociale Dienst antwoord van één of meerdere van de bankenleden, dan wordt daarin bevestigd dat er een relatie is / was tussen “bank X
en klant Y”. De Sociale Dienst vindt er ook de contactgegevens van de
persoon of dienst bij wie ze terechtkunnen voor meer info.
Indien Febelfin binnen de 15 werkdagen geen antwoord ontvangt van de
banken-leden, mag de Sociale Dienst veronderstellen dat het antwoord
negatief is.
• Extra budget zal moeten voorzien worden om deze kost te dragen op:
- beleidsitem: 090000 sociale bijstand/algemene werking;
- algemene rekening: 6140100 administratieve kosten;
- jaarlijks geschatte kostprijs: 5 x €151,25 = € 756,25 = extra budget
voorzien.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit voorstel:
• de sociale dienst van het OCMW wil van deze opvraging gebruik maken bij
de dossiers ‘ten laste name kosten in een WZC’;
• nu al ondertekenen de mensen een volmacht om opvragingen te mogen
doen;
• in niet elk dossier van ten laste name is het noodzakelijk;
• er zijn situaties waarbij we aanvoelen dat de gegeven info niet klopt en dan
zou het opgevraagd worden. Mensen worden hierover ook altijd
geïnformeerd;
• het is de maatschappelijk werker die tijdens het sociaal en financieel
onderzoek oordeelt of het noodzakelijk is of niet. Dit wordt met de
hoofdmaatschappelijk werker besproken;
• via een dringende steun moet het geld gevraagd worden voor het
onderzoek. Er moet eerst betaald worden vooraleer er opvragingen kunnen
gebeuren. Er moet ook rekening gehouden worden met de termijn van 30
dagen tijd die we hebben voor het antwoorden op een vraag tot
maatschappelijke dienstverlening.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• voorstel Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
Na goedkeuring door de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst
gebruik maken van de betalende diensten van Febelfin om een
bankonderzoek uit te voeren bij dossiers waarbij een ten laste name van
verblijfsfacturen in het woonzorgcentrum wordt gevraagd.
Artikel 2
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De opvraging via Febelfin mag ook gebruikt worden bij andere vragen tot
maatschappelijke dienstverlening.
Artikel 3
Extra budget voorzien ten bedrage van € 800,00 op algemeen
rekeningnummer 6140100/090000.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

7. - Welzijn - Welzijn - Aanpassing kilometertarief Minder Mobielen Centrale

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Elke organisatie bepaalt zelf de kilometervergoeding die wordt betaald aan
de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale binnen de wettelijke
bepaalde maximum bedragen.
• Deze maximum bedragen worden vastgelegd in een Omzendbrief.
• Voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 geldt de geïndexeerde
kilometervergoeding maximum € 0,3573 per kilometer.
• De premie voor de omniumverzekering is ten laste van het OCMW.
• Sinds 1 januari 2009 staat de prijs voor kilometervergoeding voor onze
vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale op € 0,30 per
kilometer volgens het tarief van Taxistop.
• De gebruikers van de Minder Mobielen Centrale betalen de
kilometervergoeding rechtstreeks aan de vrijwillige chauffeurs.
• De kilometervergoeding mag gezien worden als een totale
onkostenvergoeding: brandstof en slijtage aan de wagen.
• Een nieuwe kilometervergoeding heeft geen invloed op het budget van het
OCMW.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• als lid van Taxistop dienen wij het nieuwe tarief van € 0,35 /km aan te
nemen (mail d.d. 3 april 2019).

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• OCMW-raadsbeslissing 20051020 ten laste name administratiekost;
• OCMW-raadsbeslissing 20080923 aanpassing kilometertarief;
• Omzendbrief nr. 666 - Aanpassing van het bedrag van de
kilometervergoeding 2018.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.
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Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2019 wordt de kilometervergoeding per afgelegde
kilometer in het kader van Minder Mobielen Centrale vastgelegd op € 0,35.
Artikel 2
Latere wijzigingen aan de kilometervergoeding door Taxistop worden
automatisch toegepast.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Zitten we dan zelf in de raad van bestuur van Taxistop? Kunnen we daar ergens op wegen?
Wie bepaalt het tarief?
In de mail – laatste alinea – wordt verwezen naar omniumverzekering. Dit wordt hier niet
hernomen. Is dit dus inclusief of exclusief de premie voor omniumverzekering?
Tussenkomst CD&V-raadslid Marita Meul:
De chauffeurs krijgen 0,35€. En de omniumverzekering is ten laste van het OCMW. Dat komt
nooit ten laste van de chauffeur.

8. - Financiën - Financiën - OCMW - Jaarrekening 2018

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• De beleidsrapporten van de BBC passen in een beleidscyclus. Het
eindpunt daarvan is de jaarrekening, deze vloeit voort uit de uitvoering van
het budget. Voor het OCMW verschaft het rapport een stand van zaken op
het einde van een financieel boekjaar betreffende:
- de financiële toestand;
- de maatschappelijke verwezenlijkingen.
• De jaarrekening 2018 van het OCMW Sint-Gillis-Waas bestaat uit:
❖ beleidsnota 2018: geeft het beleid weer dat het bestuur gedurende het
financiële boekjaar heeft gevoerd. In de beleidsnota wordt de mate van
realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.
- doelstellingenrealisatie;
- doelstellingenrekening;
- financiële toestand;
❖ financiële nota 2018: geeft een evaluatie van het gebruik van de
toegekende kredieten. Het bevat naast de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven, de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijke budget,
maar ook het budget na de laatste budgetwijziging.
- exploitatierekening;
- investeringsrekening;
- liquiditeitenrekening;
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❖ samenvatting van de algemene rekeningen:
- balans;
- de staat van opbrengsten en kosten;
- de proef- en saldibalans;
❖ toelichtingen
• De besturen moeten het financieel evenwicht bewaren: het
toestandsevenwicht houdt in dat het resultaat op kasbasis groter moet
zijn dan of gelijk aan nul. Het structureel evenwicht wordt aangetoond
aan de hand van de autofinancieringsmarge. Dat is een parameter die
aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de
exploitatie-uitgaven en de intresten en schuldaflossingen te financieren,
en moet groter zijn of gelijk aan nul.
• In zitting van 20 mei 2019, besliste het vast bureau om de jaarrekening
2018 aan de gemeenteraad voor te dragen.

Verantwoording

Volgende motieven geven aanleiding tot dit besluit:
• in de financiële nota wordt het evenwicht aangetoond, zowel het
toestandsevenwicht (resultaat op kasbasis) wordt bereikt als het structureel
evenwicht (autofinancieringsmarge) voor het financieel boekjaar 2018.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de beslissing van het vast bureau van 20 mei 2019 houdende kennisname
van het advies van het managementteam en voordragen van de
jaarrekening 2018 aan de OCMW-raad;
• de jaarrekening 2018, bestaande uit een beleidsnota, financiële nota en een
toelichtend gedeelte; deze jaarrekening kreeg vanuit de software volgende
code mee: Fin nota Jaarrekening 2018 volgnummer Alg. Journaal
2018/4883.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 houdende de beleidsen beheerscyclus voor gemeenten, provincies en OCMW’s;
• het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 houdende de beleids- en
beheerscyclus voor gemeenten, provincies en OCMW’s;
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
• De jaarrekening 2018 van het OCMW Sint-Gillis-Waas als volgt vast te
stellen:
- een positief budgettair resultaat van het boekjaar van 7.609.298 euro
- een positief gecumuleerd budgettair resultaat 1.751.651 euro
- een positief resultaat op kasbasis van 1.335.709 euro
- een balanstotaal van 3.754.125 euro
- een tekort van het boekjaar 659.643 euro.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).
Artikel 3
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Afschrift van het dossier overmaken aan de Vlaamse Regering en de
Gouverneur.

Stemresultaat

13 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Matthias Van Zele,
Erik Rombaut)
10 neen-stemmen (Denis D'hanis, Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe,
Koen Daniëls, Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken)
2 onthoudingen (Romain Meersschaert, Marleen Van Hove)

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
In tegenstelling tot de zeer eerlijke nota van de jaarrekening 2018 van de Welzijnsvereniging,
waarbij men duidelijk stelt: “ondanks een positief kasresultaat is de financiële situatie van
onze organisatie niet zo rooskleurig”, lezen we in de nota, die bij de rekening 2018 van het
OCMW zat als besluit: “De jaarrekening van 2018 toont een sterk positieve
autofinancieringsmarge. Het resultaat op kasbasis ligt nog hoger.”
Er staat net niet bij het OCMW is financieel gezond.
Wanneer ik dergelijke overdreven optimistische verklaringen lees over een financiële situatie
in onze gemeente, dan ben ik op mijn hoede en is voorzichtigheid aangewezen.
In deze tijden van minder inkomsten, gestegen personeelskosten en hogere uitgaven voor
zorg en steun is het opmerkelijk dat het OCMW een positief resultaat op kasbasis van ruim
1.335.709 euro behaalt.
Bij nader onderzoek blijkt dat nu ook de financiën van het OCMW besmet zijn met de
boekhoudkundige trucs van de gemeente nl. een volledig te lenen bedrag inschrijven als
inkomst. Daartegenover minder uitgeven dan geraamd en de rest van het vorig boekjaar er
dan bij tellen.
Met andere woorden de situatie is weer eens geleend in orde.
Klinkt misschien goed voor één jaar. Maar bij de gemeente hebben we vastgesteld tot welk
desastreus financieel resultaat dat heeft geleid, nl. een negatief resultaat.
Wij kunnen met deze werkwijze onmogelijk akkoord gaan.

De punten van de agenda van de OCMW-raad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 23.10 u

Vicky Van Daele
algemeen directeur

Greet Van Moer
voorzitter van de OCMW-raad
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