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LIJST OCM W- RAAD 28.02,2OL9.

Conform art.254 van het OCMW-decreet van Ig.L2.2OOB.

L. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 03.01.2019 en 31.01.2019
o De redactie van de zÍtting van 03.01.2019 en 31.01.2019 wordt als volgt goedgekeurd:

Met eenparigheid van stemmen

Goedkeuren van de aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de raad voor
maatscha ppelijk welzijn.
Met 13 ja-stemmen en L0 onthoudingen
r De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de raad voor

maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd.

Vaststellen huishoudelijk reglement bijzonder comité voor de sociale dienst.
Met eenparigheid van stemmen
r Het huishoudelijk reglement van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt

vastgesteld.

4. Aannemen van een deontologische code voor de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast
bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Met eenparigheid van stemmen
o De deontologische code voor de raad van maatschappelijk welzijn, het vast bureau en het

bijzonder comité voor de sociale dienst wordt aangenomen.

lntrekken beslissing OCMW-raad van 31.01.20L9 houdende aanduiden mandataris-
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de WSG-afdeling
OCMW.

Met eenparigheid van stemmen
o Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn in de zitting van 3l januari 2019

houdende aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger en een mandataris-
plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de WSG-afdeling OCMW wordt
ingetrokken

Aanduiden van een mandataris-vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie voor
minimumlevering van elektriciteit, gas en water.
Met eenparigheid van stemmen
r Rudy Dumeez, wonende te 9961 Boekhoute, Weststraat 30, wordt aangeduid als mandatarjs-

vertegenwoordiger voor de lokale adviescommissie omtrent de minÍmale levering van gas,

elektricÍteit en water.

7. Kennisnemen van eindverslag audit maatschappelijke dienstverlening 2de audit.
o De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het eindverslag van de audit
' maatschappelijkedienstverlening2.
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8. Goedkeuren aanpassing kwaliteitshandboek Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg.

Met eenparigheid van stemmen

r De procedures voor het behandelen van gebruikersklachten en het implementeren van

kwaliteitsverbetering worden goedgekeurd.

r De verlening van machtiging aan de overheid tot verificatie en evaluatie van het gevoerde

kwa liteitsbeleid wordt goedgekeurd.

9. Goedkeuren aanpassing kwaliteitshandboek serviceflats.

Met eenparigheid van stemmen

e De onderdelen van de inleiding en het kwaliteitsbeleid (met uitzondering van de missie en

verlenging van machtiging aan de overheid) van het kwaliteitshandboek serviceflats worden

goedgekeurd.

10. Kennisnemen goedkeuring prijsverhogingsaanvraag De Moestuin.

r De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de goedkeuring van de

dagprijsve rhogi ngsaa nvraag door Agentscha p Zorg en Gezo nd heid.

1"1. Goedkeuren werkwijze aankopen PC's oxfam.

Met 13 ja-stemmen en 10 nee-stemmen
r De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de werkwijze, waarbij cliënten van de

sociale dienst worden toegeleid naar Oxfam voor de aankoop van tweedehandscomputers.

L2. lnterpellatie: Trieststraat 11.te Assenede.

De fractie Anders geeft aan dat twee jaar geleden de gemeente het gebouw in de Trieststraat 11

aangekocht heeft. Bij die aankoop werd aan de leden van de OCMW-raad gemeld dat het

instapklaar was maar het wordt nog steeds niet gebruikt. Hoe ziet het Vast Bureau de toekomst

van dit gebouw?

e Het vast bureau antwoordt dat er ín de raad van22.O3.201-9 door de raad voor

maatschappelijk welzijn een princiepsbeslissing werd genomen tot aankoop van de woning in

de Trieststraat Ll- te 9960 Assenede met middelen uit het reservefonds van LOl. Deze woning

zou verbouwd worden voor de inrichting van een lokaal opvanginitiatief. De akte is pas

verleden op OLI2.2O1-7, dus dat is maar een goed jaar geleden. ln de notulen is geen sprake

van een instapklare woning. Er stond wel dat de woning in degelijke staat is en dat er ruimte

was om 7 kamers in te richten. Net na de aankoop is een waterlek ontstaan. De sleutels

waren toen nog niet in ons bezit. De eigenaar had de hoofdkraan niet afgesloten, ondanks de

vrieskou. Daarop is een discussie ontstaan met de verzekeringsmaatschappijen betreffende

de schade in de woning. Deze wordt uiteindelijk niet door de verzekering vergoed. Daarnaast

vernamen we van Fedasil dat zij een teruggave eisten van het reservefonds. Uiteindelijk

verkregen we van Fedasil via mail de bevestiging dat het geld gebruikt voor de aankoop van

de woning, niet zou worden teruggeëist. Daarop kon dan eindelijk een architect worden

aangesteld. De procedure is lopende, de gunning is nog niet gebeurd omdat de omvang van

het te realiseren project nog kon wijzigen. Het doel is momenteel om een 4-tal woonunits te

creëren zodat een aantal huurwoningen kunnen worden opgezegd'

rederik lems Philippe De Coninck

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijnAlgemeen directeur


