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OCMW-RAADSZITTING VAN 12 DECEMBER 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. - Financiën - Financiën - OCMW - Budgetwijziging 2-2019
2. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling
3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Agentschap Binnenlands Bestuur - jaarrekening
2018 - kennisname goedkeuring
4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad
5. - Financiën - Personeel - Personeel - tweede pensioenpijler contractuelen - vaststelling
percentage
6. - Welzijn - Welzijn - Reglement Minder Mobielen Centrale
7. - Welzijn - Welzijn - Reglement Seniorenrestaurant
8. - Welzijn - Welzijn - Eerstelijnszone NO-Waasland Zorgraad
9. - Welzijn - Welzijn - Project Geïntegreerd Breed Onthaal

OPENBARE ZITTING
1. - Financiën - Financiën - OCMW - Budgetwijziging 2-2019

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Omwille van noodzakelijke kredietaanpassingen van het initieel budget
2019 wordt een ontwerp van budgetwijziging voorgelegd, vast te stellen op
basis van de voorgelegde cijfers, weergegeven in de verklarende nota en
de financiële nota.
• Het voorgelegde ontwerp van budgetwijziging impliceert geen wijziging van
het strategisch meerjarenplan 2014-2019.

OCMW12122019

80

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• omwille van aanpassingen van de planning van het initieel budget 2019, is
het noodzakelijk kredietaanpassingen door te voeren, dit kan ofwel via een
budgetwijziging of via een interne kredietaanpassing;
• budgetwijzigingen zijn die kredietaanpassingen die niet door middel van een
interne kredietaanpassing doorgevoerd kunnen worden, bij een
budgetwijziging zullen het doelstellingenbudget en de financiële toestand
steeds herzien moeten worden;
• de financiële nota bestaat uit:
° BW1 “Wijziging van het exploitatiebudget”
° BW2 “Wijziging investeringsenveloppe”
° BW3 “Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen”
° BW4 “Wijziging van het liquiditeitenbudget”
• de financiële toestand van de besturen wordt ook bij een budgetwijziging
bepaald door de twee belangrijke nieuwe regels van BBC te volgen in het
beleidsrapport meerjarenplan: M1 “Het financiële doelstellingenplan” en
het beleidsrapport M2 “De staat van het financieel evenwicht” en in het
beleidsrapport budget: BW4 “Wijziging van het liquiditeitenbudget”.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de verklarende nota en de financiële nota van de budgetwijziging 2019/2
(volgnummer budg. journaal 12557);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2018
(volgnummer budg. journaal 22859);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2017
(volgnummer budg. journaal 19896);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016
(volgnummer budg. journaal 18406);
• het aangepaste strategisch meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015
(volgnummer budg. journaal 12838);
• het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014
(volgnummer budg. journaal 6877).

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn;
• gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende
de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
• de bepalingen van Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
De budgetherziening nr. 2, dienstjaar 2019, vaststellen op basis van het
voorgelegde ontwerp budgetwijziging.
Artikel 2
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Afschrift van het dossier over te maken aan de Vlaamse Overheid en de
Gouverneur

Stemresultaat

15 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Romain Meersschaert, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert,
Matthias Van Zele, Erik Rombaut, Marleen Van Hove)
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)

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Wij hebben het oorspronkelijke budget niet goedgekeurd, dus keuren we dit ook niet goed.

2. - Financiën - Financiën - Meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen
wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een
strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan
start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt
af op het einde van het jaar na de daaropvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.
• In de strategische nota van het meerjarenplan worden de
beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te
voeren beleid geïntegreerd weergegeven. De strategische nota geeft de
cijfers weer voor de prioritaire acties.
• Wanneer binnen een strategisch doelstelling een prioritaire actie wordt
gedefinieerd, wordt deze strategische doelstelling ook prioritair. Over de
niet-prioritaire acties onder deze prioritaire strategische doelstelling moet
minder gedetailleerd gerapporteerd worden.
• In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt
verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
• De financiële nota bevat ook een schema waarbij de kredieten zichtbaar
zijn per beleidsdomein.
• De beleidsvelden zijn vastgelegd door de Vlaamse regering. Een
beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en
samenhangend geheel vormen. De samenstelling en benaming van de
beleidsdomeinen wordt bepaald door de raad, behalve de samenstelling
van het beleidsdomein Algemene Financiering
• De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de
raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.
• Samen met het meerjarenplan werd ook de documentatie ter beschikking
gesteld aan de raadsleden. Deze documentatie bevat
achtergrondinformatie.
• De gemeenteraad en de OCMW-raad stellen elk hun deel van het
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beleidsrapport vast. Vervolgens keurt de gemeenteraad het deel van het
beleidsrapport, zoals vastgesteld door de OCMW-raad, goed. Door die
goedkeuring, wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn.
• Het meerjarenplan bevat geconsolideerde cijfers. Het gemeentelijk deel en
het OCMW-deel zijn enkel terug te vinden in het schema M3 in de financiële
nota.
• De gemeenteraad stelde in zitting van heden het meerjarenplan 2020-2025
vast, voor wat betreft het gemeentelijk gedeelte.
• Met de vaststelling van het meerjarenplan geeft de raad toestemming aan
het vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten te verrichten
(mits naleving van de wettelijke bepalingen).

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• het meerjarenplan 2020-2025 biedt een antwoord op talrijke strategische
uitdagingen en financiële risico’s en staat garant voor gezonde
gemeentefinanciën op middellange en lange termijn.
• het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de dubbele
evenwichtsvoorwaarde in de BBC 2020. Het geraamde budgettair resultaat
is immers per boekjaar minstens nul, de geraamde autofinancieringsmarge
van het laatste boekjaar (2025) is ook minstens nul. De
autofinancieringsmarge is zelfs elk jaar hoger dan nul.
• het OCMW-deel van het beleidsrapport is geen bedreiging voor de
financiële belangen van de gemeente en kan na vaststelling door de
OCMW-raad goedgekeurd worden.
• in het meerjarenplan werden beleidsdoelstellingen opgenomen voor zowel
het nieuwe beleid als het weerkerende beleid en de ondersteunende
werking, op deze manier vormt het een coherent kader voor de werking van
de organisatie
• het meerjarenplan getuigt van een verregaande operationele integratie van
gemeente en OCMW.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• beslissing van het vast bureau van 25 november 2019 houdende
voordragen van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 aan de OCMWraad
• beslissing van de gemeenteraad in zitting van heden, houdende vaststelling
van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 voor wat betreft het deel van
de gemeente
• meerjarenplan 2020-2025 met volgnummer budgettair journaal 10004359,
bestaande uit een strategische nota, financiële nota en toelichting
• benaming en samenstelling van de beleidsdomeinen, zoals opgenomen in
de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 (pagina 280)
• documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025
• toelichtende nota bij het meerjarenplan

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur
• besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de
beleids- en beheerscyclus;
• ministerieel besluit van 26 juni 2018 vaststelling van de modellen en de
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nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de
digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen;
• omzendbrief KB/ABB 2019/4 strategische meerjarenplannen 2020-2025
lokale en provinciale besturen

Besluit

Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025, bestaande uit een strategische nota, een
financiële nota en een toelichting, vaststellen voor wat betreft het gedeelte
OCMW.
Artikel 2
De benaming en samenstelling van de beleidsdomeinen vaststellen, zoals
opgenomen in de documentatie bij het meerjarenplan.
Artikel 3
Afschrift van het dossier overmaken aan de provinciegouverneur via het
digitaal loket.
Artikel 4
Afschrift van het dossier overmaken aan de provinciegouverneur via BBCDR.
(BBC Digitale Rapportering)

Stemresultaat

15 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Romain Meersschaert, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert,
Matthias Van Zele, Erik Rombaut, Marleen Van Hove)
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)

Tussenkomst N-VA-raadslid Denis D’hanis:
Wij hebben het meerjarenplan gemeente niet goedgekeurd, dus dit ook niet.

3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Agentschap Binnenlands Bestuur jaarrekening 2018 - kennisname goedkeuring

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets • We hebben een brief en een mail van Agentschap Binnenlands Bestuur
(ABB) ontvangen d.d. 8 november 2019 en 12 november 2019
betreffende de jaarrekening 2018: de waarnemend gouverneur keurt de
jaarrekening 2018 goed. Er zijn drie bemerkingen gemaakt, allen eerder
van technische aard.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden
ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de OCMW-raad.

OCMW12122019

84

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• brief van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 8 november 2019;
• mail van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 12 november 2019.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• artikel 332, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2018.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Afgevoerd
4. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Artikel 76 van het Decreet Lokaal Bestuur verplicht de OCMW-raad bij
aanvang van de zittingsperiode zijn werking nader te regelen in een
huishoudelijk reglement.
• Het Decreet Lokaal Bestuur geeft tevens aan welke aangelegenheden de
raad in dit reglement moet regelen en welke aangelegenheden het
voorwerp kunnen uitmaken van het huishoudelijk reglement van de OCMWraad.
• In zitting van 28 februari 2019 keurde de OCMW-raad het huishoudelijk
reglement goed.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• een ontwerp van huishoudelijk reglement van de OCMW-raad werd
opgemaakt met een aantal wijzigingen m.b.t.:
• wijze van verzending van de oproeping;
• deadline aanvullende punten;
• informatie voor raadsleden en publiek;
• vragen gesteld door OCMW-raadsleden;
• amendementen;
• notulen en audio-opname;
• het is aangewezen om zoveel mogelijk gelijkaardige bepalingen te
behouden voor gemeente- en OCMW-raad.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad.
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Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De beslissing van de OCMW-raad van 28 februari 2019 houdende
goedkeuring van het huishoudelijk reglement opheffen.
Artikel 2
Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad vaststellen.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (titel VII).

Stemresultaat

Stemming over het verdagen naar een volgende OCMW-raadzitting:
Bij algemeenheid van stemmen

5. - Financiën - Personeel - Personeel - tweede pensioenpijler contractuelen vaststelling percentage

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Ingevolge het sectoraal akkoord 2008-2013 besliste de OCMW-raad op 25
februari 2010 een aanvullend pensioenstelsel in te voeren voor de
contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010.
• De pensioentoelage bedraagt sindsdien 1% van het pensioengerechtigde
brutojaarloon.
• Dibiss (de vroegere RSZPPO) trad op als opdrachtencentrale om de
overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning aan de
verzekeringsinstelling die belast wordt met de uitvoering van de
pensioentoezegging voor de contractuelen (tweede pensioenpijler).
• Sint-Gillis-Waas is hierdoor toegetreden tot het Aanvullend Pensioenplan
voor de contractuele werknemers van DIB-Ethias.
• Recente wijzigingen aan het lokale pensioenstelsel zoals de invoering van
een gemengd pensioen, de vervroegde facturatie van de
responsabiliseringsbijdrage, bonus voor de tweede pensioenpijler …
zorgen ervoor dat de lokale besturen o.a. een beslissing moeten nemen
inzake deze tweede pensioenpijler.
• Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie om het
aanvullend pensioenstelsel voor de contractuelen vanaf 1 januari 2020 te
verhogen naar 2% en in 2021 naar 3%.
• De gemeenteraad/OCMW-raad is de inrichter van het aanvullend
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Sinds 2012 zijn sommige lokale besturen, naast de basisbijdrage op de
lonen van hun statutaire werknemers, ook een responsabiliseringsbijdrage
verschuldigd. Dat is het geval als de opbrengst van de basisbijdrage kleiner
is dan de pensioenlasten van ex-statutaire medewerkers van het bestuur.
De berekening van de definitieve responsabiliseringsbijdrage gebeurt
telkens in september van het daaropvolgende jaar, en de betaling moest tot
nu toe gebeuren in december.
• In 2019 moeten de besturen die over 2017 een responsabiliseringsbijdrage
kregen aangerekend, vanaf januari tot en met oktober telkens een
voorschot betalen.
Voor onze gemeente bedraagt de responsabiliseringsbijdrage nog steeds
nul euro.
Dit kan echter op termijn veranderen naarmate de pensioenlast voor de
statutairen groter wordt.
• De federale overheid besliste om een financiële bonus te creëren voor de
tweede pensioenpijler met een korting op de responsabiliseringsbijdrage.
Dat zou de eerste keer gebeuren in 2020, toegepast op de
responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2019. Voorwaarde is wel dat het
bestuur in 2020 ten minste een bijdrage van 2% toepast voor het
aanvullende pensioen, en vanaf 2021 ten minste 3%. De korting op de
responsabiliseringsbijdrage bedraagt dan ten minste 50% van de bijdrage
voor de tweede pijler.
• Vanaf 2020 kunnen lokale besturen dus onder bepaalde voorwaarden een
financiële stimulans krijgen als ze een voldoende hoge tweede
pensioenpijler uitbouwen voor hun personeel. Die bonus is er echter alleen
voor besturen die een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen.
Bovendien wordt hij integraal gefinancierd door andere lokale besturen, niet
door de Schatkist.
• Neemt het bestuur voor 2020 geen beslissing tot verhoging van de tweede
pensioenpijler tot ten minste 2% en later tot 3% (2021), dan kan de korting
ook niet in de toekomst toegekend worden.
• De besturen dienen zelf tegen 30 april van het betreffende jaar (2020 en
2021) aan de Federale Pensioendienst (FPD) een bewijs te bezorgen van
de conformiteit van het pensioenstelsel met de wettelijke voorwaarden (o.a.
2% op 1/1/2020; 3% op 1/1/2021) én de gemaakte kosten voor het
pensioenstelsel tijdens het in aanmerking te nemen kalenderjaar. Dit bewijs
kan geattesteerd worden door de pensioeninstelling die de tweede
pensioenpijler beheert.
• Op basis van de aangeleverde informatie zal de FPD in september van het
betreffende jaar de berekening van de responsabiliseringsbijdrage uitvoeren
(met desgevallend verrekening van de korting/verhoging).
• Het is onrechtvaardig en onbillijk dat de contractuele personeelsleden een
opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor
hetzelfde werk.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• protocol van het vakbondsoverleg van 4 december 2019;
• het voorstel van 28 oktober 2019 van het college van burgemeester en
schepenen.

OCMW12122019

87
Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid art. 40 en 41;
• de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen;
• het sectoraal akkoord van 2008-2013.

Besluit

Artikel 1
Instemmen met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van
9 december 2009 (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019).
Artikel 2
De OCMW-raad is de inrichter van het aanvullend pensioenstelsel voor zijn
contractuele personeelsleden.
Artikel 3
De pensioentoelage bedraagt 2% van het pensioengevend jaarloon vanaf 1
januari 2020 en 3% vanaf 1 januari 2021.
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

6. - 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 1 januari 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.
• Onder “alle inkomsten” verstaan we onder andere het netto belastbaar
inkomen, het kadastraal inkomen van alle eigendommen in België,
tegemoetkomingen,... Deze inkomsten kunnen gecontroleerd worden via
een KSZ Sociaal Onderzoek. We baseren ons op de leefloonwet om de
berekening van het KI te maken.
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• Door te werken via een KSZ Sociaal Onderzoek geven we geven we de
gebruikers van MMC geen extra werk om bewijzen uit te zoeken, te
verzamelen en binnen te brengen.
• 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 reglement Minder Mobielen Centrale dat werd goedgekeurd in de
gemeenteraad van 7 november 2019 opheffen.
Artikel 2
Het reglement Minder Mobielen Centrale goedkeuren.
Artikel 3
De inwerkingtreding van het gewijzigde reglement start met ingang van 1
januari 2020.
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 - Reglement Seniorenrestaurant

Inleiding

Marita Meul
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Situatieschets

• Het OCMW biedt al langere tijd de dienstverlening aan om te kunnen eten
in de cafetaria van de Welzijnsvereniging.
• Naar aanleiding van de wijziging in de werking van het OCMW door een
splitsing in de Welzijnsvereniging en het Welzijnshuis is het noodzakelijk
dat de afspraken in een reglement worden gegoten.
• Dit reglement werd besproken met alle betrokken diensten binnen het
Welzijnshuis en Welzijnsvereniging.
• Het reglement werd voor advies geagendeerd op het BCSD van 12
november 2019.
• Afspraken over reserveren, annuleren en factureren worden benadrukt.
• De doelgroepbepaling is niet nieuw maar belangrijk om duidelijk te
omschrijven.
• Het is een dienstverlening om vereenzaming tegen te gaan en een warme
maaltijd aan te bieden aan mensen die niet meer in staat zijn te koken.
• Het is niet de bedoeling dat we concurreren met de lokale horeca en
daarom zijn we niet toegankelijk voor iedereen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• we bieden al langere tijd de dienstverlening aan om te kunnen eten in de
cafetaria van de Welzijnsvereniging;
• de gemaakte afspraken werden nooit vastgelegd in een officieel reglement;

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• reglement seniorenrestaurant.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het reglement Seniorenrestaurant goedkeuren.
Artikel 2
De inwerkingtreding van het 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

Bij algemeenheid van stemmen

8. - Welzijn - Welzijn - Eerstelijnszone NO-Waasland Zorgraad

Inleiding

Marita Meul
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Situatieschets

• Het vast bureau heeft in haar zitting op 27 mei 2019 beslist om sectorhoofd
Welzijn af te vaardigen in de zorgraad van Eerstelijnszone Noord Oost
Waasland.
• Met de komst van ELZ NO Waasland wordt de burger centraal gesteld en
wilt men ervoor zorgen dat de burgers en hulpverleners gemakkelijker een
antwoord krijgen op hun vragen en bezorgdheden.
• Een ELZ zorgt voor meer afstemming. Door elkaar beter te leren kennen
kan op vlak van hulpverlening veel meer bereikt worden.
• Om structurele veranderingen aan te pakken is de ELZ een samenwerking
tussen lokale besturen, welzijn, gezondheid, personen met een zorg- en
ondersteuningsnood en optionele partners (Ziekenhuizen, Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, Odisee Hogeschool).
• Dit netwerk zal samen met hun achterban, vastgestelde gezondheids- en
welzijnsuitdagingen van onze regio aanpakken.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• om subsidies te ontvangen is het noodzakelijk om een vzw op te richten;
• deze structuur is verplicht;
• in aflopen maanden werden enkele vergadering georganiseerd om de
statuten van de Zorgraad, bestuursorgaan van vzw ELZ NO Waasland, op
te maken;
• de statuten zijn een verplicht onderdeel bij de oprichtingsakte van de vzw.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• beleidsplan eerstelijnszone NO Waasland;
• statuten zorgraden ELZ NO Waasland.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
Het beleidsplan van de Eerstelijnszone NO Waasland goedkeuren.
Artikel 2
De statuten van de zorgraden van Eerstelijnszone Waasland Noord-Oost
goedkeuren.
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

9. - Welzijn - Welzijn - Project Geïntegreerd Breed Onthaal

Inleiding

Marita Meul
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Situatieschets

• Het vast bureau heeft in de zitting van 18 maart 2019 heeft een principiële
goedkeuring gegeven om het project Geïntegreerd Breed Onthaal Sociaal
Beleid 2019 verder uit te werken.
• De projectaanvraag GBO 2019 werd niet goedgekeurd voor ELZ NO
Waasland.
• De "Uitbouw geïntegreerd breed onthaal" blijft een Vlaamse beleidsprioriteit.
De mogelijkheid werd geboden om een nieuwe projectaanvraag in te dienen
“GBO 2020-2025”.
• ELZ NO Waasland wil dit project opnieuw indienen met de verplichte
actoren waaronder de lokale besturen van Beveren, Kruibeke, Sint-GillisWaas, Stekene en Zwijndrecht, CAW en de diensten Maatschappelijk werk
van de ziekenfondsen.
• Het werken aan het Samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal
NO-Waasland omvat:
• werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een
gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een
samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal;
• basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen
om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren;
• werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij
de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het
samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal;
• delen van expertise;
• concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven
kwetsbare doelgroepen te bereiken.
• De doelgroep dat het samenwerkingsverband GBO NO Waasland wil
helpen zijn personen met een woonproblematiek en kans op uithuiszetting.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• elk lokaal bestuur heeft het GBO project verwerkt in het meerjarenplan;
• projectaanvraag moet worden ingediend tegen 15 januari 2020;
• een engagementsverklaring moet worden ondertekend.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• wat is GBO;
• aanvraag middelen GBO NO Waasland 2020-2025 def versie;
• engagementsverklaring GBO Noord Oost Waasland.

Wetten
Reglementen

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

Besluit

Artikel 1
De aanvraag voor middelen voor het samenwerkingsverband GBO NO
Waasland 2020-2025 goedkeuren.
Artikel 2
De OCMW-raad vaardigt de algemeen directeur en burgemeester af om de
engagementsverklaring van het samenwerkingsverband GBO NO Waasland
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2020-2025 te ondertekenen.
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

De punten van de agenda van de OCMW-raad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 00.39 u

Vicky Van Daele
algemeen directeur

Greet Van Moer
voorzitter van de OCMW-raad
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