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OCMW-RAADSZITTING VAN 07 NOVEMBER 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,
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:

Tom Cool, raadslid
AGENDA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Welzijn - Welzijn - Reglement Minder Mobielen Centrale
Mondelinge vragen raadsleden
2. - Welzijn - Welzijn - Mondelinge vraag - CD&V- Matthias Van Zele - Huis van het Kind

OPENBARE ZITTING
1. - Welzijn - Welzijn - Reglement Minder Mobielen Centrale

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

De MMC biedt vervoer op maat aan inwoners met een mobiliteitsprobleem en
wil zo preventief inspelen op sociaal isolement.
Dankzij vrijwillige chauffeurs kunnen gebruikers zich maximaal integreren in
het maatschappelijk leven.
We staan voor een plichtsbewuste en stipte hulpverlening, die haalbaar is
voor de dienst en de chauffeurs.
Deze missie kunnen we enkel waarmaken door een aanpassing van de
voorwaarden in het reglement door te voeren, en dit vanaf 01-01-2020.

Verantwoording

Voorstellen tot wijzingen van het reglement:
*We stellen voor om rekening te houden met alle inkomsten en niet met de
aard van de inkomsten.
De gebruiker tekent een verklaring op eer waarbij hij verklaart dat de
verstrekte gegevens juist en volledig zijn en geeft hierbij aan het OCMW van
de gemeente Sint-Gillis-Waas de machtiging om in het kader van het sociaal
onderzoek alle inlichtingen na te gaan op volledigheid en juistheid.
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*Aanvragen voor niet-dringend ziekenvervoer naar het ziekenhuis sturen wij
bij voorkeur door naar Mutas.
*Er zijn per gebruiker maximaal drie ritten per week mogelijk, afhankelijk van
de beschikbaarheid van de vrijwilligers.
*De chauffeur is geen hulpverlener en verricht bijgevolg geen
verpleegkundige handelingen. De gebruiker dient zo nodig zelf voor een
begeleider te zorgen, die gratis kan meerijden.
*De MMC vervoert geen rolstoelen. Wij organiseren aangepast vervoer met
onze Handicar, zodat ook rolstoelgebruikers de nodige verplaatsingen kunnen
maken.
*Onze chauffeurs rijden niet op kerstavond en kerstdag, oudejaarsavond en
nieuwjaarsdag. Op deze speciale momenten verwijzen we cliënten door naar
alternatieve vervoersmogelijkheden

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• MMC_reglement gebruik 2
• Comité VWW en TZ 201910_aanpassing reglement MMC

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur

Besluit

Artikel 1
Het gewijzigde reglement Minder Mobielen Centrale goedkeuren.
Artikel 2
De inwerkingtreding van het gewijzigde reglement start met ingang van 1
januari 2020
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Stemming over het amendement voor het toevoegen van “Daaronder
begrijpen we dat, naast de belastingbrief, ook alle inkomsten uit vreemd
gebruik onroerende goederen in binnen-en buitenland moeten voorgelegd
worden.” ter verduidelijking van “alle inkomsten” bij “Inkomensgrens/Bepaling
inkomen” in het reglement.
Bij algemeenheid van stemmen.
Stemming over het punt “Reglement Minder Mobielen Centrale”:
Bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Ik begrijp dat we rekening houden met alle inkomsten. De aanpassing, BCSD van oktober
daar is het iets meer uitgeschreven. Want ik ga op zoek naar de bepaling van het inkomen
en daar staat we houden rekening met het bedrag van de inkomsten, niet de aard van de
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inkomsten. Dat wil zeggen dat we alle inkomsten meerekenen, op welke manier deze dan
ook verworven zijn, netto belastbaar inkomen, tegemoetkomingen huurinkomsten of
eigendommen,…
Nu, een eigendom is geen inkomst. Mijn vraag is, wat is het dan? Reken je alle
eigendommen mee of enkel de eigendommen die je verhuurt?
Een KI is geen inkomst. Dus je moet eigendommen schrappen, want het gaat enkel over de
huurinkomsten.
Dus huur- en pachtinkomsten moeten vermeld worden.
Wat doet u met interesten op spaarrekeningen die niet onderhevig zijn aan onroerende
voorheffing? Als we aan mensen vragen om alle inkomsten aan te geven, dan moeten we
ook zorgen dat we iedereen gelijk behandelen.
Ik wil gewoon dat voor iedereen zelfde inkomensonderzoek geschiedt.
Namelijk omdat ze verklaring op eer moeten tekenen. Die mensen hebben nood aan lijstje
dat ze moeten invullen.
Dus maak lijst met wat je wil hebben. Ik suggereer dat mensen hun belastingbrief geven en
dat ze daarbuiten huur- en pachtinkomsten moeten meegeven. En daarnaast ook
buitenlandse inkomsten.
We denken dat het goed is om hier maximaal zicht op te krijgen, maar moet duidelijk zijn.
Dit staat niet geagendeerd op commissie.
Ik stel voor om “alle inkomsten”, te verduidelijken door volgende toe te voegen: “daaronder
begrijpen we alle inkomsten van vreemd gebruik, da’s verhuur. Onroerende goederen in
binnen- en buitenland, en dan heb je alles.”

2. - Welzijn - Welzijn - Mondelinge vraag - CD&V- Matthias Van Zele - Huis van het Kind

Vraag

Ook in onze gemeente zal het Huis van het Kind een plaats krijgen in het
welzijnshuis. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht
voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen
organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod,
opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.
Welke taken zal dit Huis van het Kind vervullen?
Welke activiteiten worden nu al in de gemeente georganiseerd, die gelinkt zijn
aan het Huis van het Kind?
Wordt er op termijn gedacht om dit aanbod uit te breiden? Is hierover overleg
gepland met externe partners?

Antwoord

Het college van burgemeester en schepenen heeft zich in zitting van 30 april
2018 principieel geëngageerd voor de oprichting van een Huis van het Kind.
Op 14 juni 2018 zijn geïnteresseerden voor de eerste maal bijeengekomen
om te brainstormen over het Huis van het Kind. Op basis van deze brainstorm
heeft Welzijn een eerste aanzet gegeven i.v.m. de projectaanvraag.
Alle betrokkenen organisaties en partners hebben hiervoor voldoende tijd
gehad om feedback, aanvullingen en opmerkingen te gegeven. Op 7
september 2018 is de projectaanvraag volledig overlopen met de
betrokkenen.
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Op 17 september 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de
projectaanvraag goedgekeurd.
Op 10 december 2018 heeft het college van burgemeester en schepenen
kennis genomen van de beoordeling van Kind en Gezin en kan de gemeente
officieel starten met de uitbouw van een Huis van het Kind Sint-Gillis-Waas.
Het eerste partneroverleg heeft plaatsgevonden op 25 april 2019. Tijdens dit
eerste overleg hebben alle partners gebrainstormd over de structuur van het
Huis van het Kind, het aanbod, verwachtingen en valkuilen van de
samenwerking, communiceren enz. Op basis van deze brainstorm is een nota
uitgewerkt.
Deze discussienota is teruggekoppeld naar de partners. Tijdens het tweede
partneroverleg (10 oktober 2019) gaan alle partners akkoord met de
voorgestelde structuur van het Huis van het Kind.
De structuur van het Huis van het Kind wordt nog ter goedkeuring voorgelegd
aan het college van burgemeester en schepenen.
Momenteel zijn er al activiteiten in het kader van het Huis van het Kind zoals
het spreekuur opvoedingsondersteuning i.s.m. De Keerkring, jeugd (o.a. uitrol
van de rookvrije gemeentelijke speelterreinen), week van de opvoeding
(kleurwedstrijd scholen – winnende klassen kregen een boekenbon ter
waarde van 100 euro), gezamenlijke vorming voor alle
kinderopvangbegeleiders (Kinderopvangdienst Gezinsbond, buitenschoolse
opvang Landelijke Kinderopvang en de zelfstandige opvanginitiatieven). Het
Lokaal Overleg Kinderopvang heeft eveneens positief advies gegeven voor
de opstart van een Lokaal loket kinderopvang.
In 2020 worden activiteiten van de bib gelinkt aan het Huis van het Kind
(boekstartdag/ boekkaftnamiddag enz.) De week van de opvoeding zal ook
meer en meer in de kijker worden gezet (gemeentelijk/waas niveau –
samenwerking met het lerend netwerk Huizen van het Kind Waasland want
alle kleinere Wase gemeenten hebben startende Huizen van het Kind) (SintNiklaas/Beveren/Lokeren/Temse en Zwijndrecht hebben al jarenlange
expertise uitgebouwd waar we als startend Huis van het Kind zeker inspiratie
uit kunnen halen), met Cultuur zal de mogelijkheid bekeken worden om
culturele activiteiten van De Vlieg ook bekend te maken in het Huis.
Het is de bedoeling om het aanbod in de toekomst uit te breiden maar dat
gebeurt in overleg met alle partners. In het jaar 2020 wensen de partners
vooral elkaar (nog) beter te leren kennen zodat ze hun cliënten (nog) beter
kunnen doorverwijzen. Er zijn al vier partneroverlegmomenten in 2020
gepland.
Momenteel zijn de partners (sommige partners zijn decretaal verplicht):
Gemeente Sint-Gillis-Waas (Welzijn – Jeugd – Onderwijs – Bibliotheek),
OCMW Sint-Gillis-Waas, Kind en Gezin (intersectoraal medewerker +
verpleegkundigen), Landelijke Kinderopvang, Kinderopvangdienst
Gezinsbond vzw, Gezinsbond, De Keerkring, Drugpunt Waas, Logo Waas,
sociale dienst politiezone Waasland-Noord, Kind en Preventie, VCLB Waas
en Dender, CLB Waas en Dender, Jeugddienst Appelsien, CM Sint-GillisWaas, Kraamzorg Familiehulp.
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Mondelinge vragen raadsleden –N-VA – Walter Scheerders – oplijsting eigendommen
OCMW
Vraag

Is er al oplijsting van eigendommen van OCMW?

Antwoord

Schepen Marita Meul en schepen Herwin De Kind antwoorden op de vraag
van raadslid Walter Scheerders:
Ja die is er. Wij hebben een gans overzicht opgevraagd voor zowel gemeente
als OCMW We hebben deze gisteren of eergisteren ontvangen. We willen
deze eerst eens bekijken. Het betreft een lijst en een plan. Het zal bezorgd
worden.

De punten van de agenda van de OCMW-raad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 22.44 u

Vicky Van Daele
algemeen directeur

Greet Van Moer
voorzitter van de OCMW-raad
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