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Raad voor maatschappelijk welzijn van 07.05.2020 

Notulen 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 

Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, 

Axl Van Boven, Nicolas Claerhout 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

 

Besloten zitting 

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

23.04.2020. 

Stemmen 

Stemresultaat 21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, 
Pieter Dobbelaere, Nicolas Claerhout) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23.04.2020 worden 

goedgekeurd. 

2. Goedkeuren van princiepsbeslissing voor de overdracht van de dienstencheque-onderneming aan 

een private organisatie. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Wet inzake overheidsopdrachten van 17.06.2016. 

 Organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
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Verwijzingsdocumenten 

 Besluit raad voor maatschappelijk welzijn 21.04.2010 m.b.t. oprichting dienstencheque-

onderneming. 

 Voorstel Probis Consulting ‘Haalbaarheidsstudie en begeleiding eventuele overname diensten 

thuiszorg’ van 30.09.2019. 

 Besluit vast bureau 15.10.2019 m.b.t. aanstellen consultingbureau. 

 Eindverslag consultingbureau Probis Consulting ‘verzelfstandiging DGAT’ na workshop 2 op 

28.01.2020. 

 Besluit vast bureau 10.03.2020 ‘Goedkeuring opstart proces overdracht dienstencheque-

onderneming’. 

 ‘Motivering tot overdracht van de dienstencheque-onderneming (DCO)’ versie 28.04.2020. 

 Stappenplan ‘Overdracht dienstencheque-onderneming OCMW Assenede’ versie 28.04.2020. 

 Advies managementteam 28.04.2020. 

Verantwoording 

 OCMW Assenede heeft met de hulp van Probis Consulting de mogelijkheid onderzocht om de 

dienst gezinszorg en het dienstenchequebedrijf over te dragen aan een andere initiatiefnemer 

(publiek of privaat). 

 Op basis van dit onderzoek wenst het bestuur de dienst gezinszorg te behouden minstens 

gedurende deze legislatuur (tot en met 2024). Het vast bureau stelt voor de dienstencheque-

onderneming over te dragen aan een private organisatie. De raad voor maatschappelijk welzijn is 

bevoegd deze princiepsbeslissing te nemen. 

 Er wordt gestreefd naar maximaal behoud van jobs voor het personeel en maximaal behoud van 

dienstverlening voor de klanten van de dienstencheque-onderneming. Het is de bekommernis 

van het OCMW dat de rechten van de medewerkers van de dienstencheque-onderneming zoveel 

als mogelijk gevrijwaard worden. Dat maakt deel uit van de onderhandelingen met de private 

ondernemer. Voor een aantal betrokken werknemers wordt een oplossing gezocht binnen het 

OCMW of de gemeente.  

 Op 02.03.2020 is het personeel van de dienst gezinszorg en van de dienstencheque-onderneming 

tijdens een personeelsronde op de hoogte gebracht van deze beleidsintenties. 

 Op 03.03.2020 zijn deze beleidsintenties in de varia van het BOC ter sprake gekomen. Er zal met 

de vakbonden op korte termijn een vergadering worden vastgelegd om hen te informeren en om 

kennis te nemen van hun bezorgdheden. 

 Op 03.03.2020 zijn deze beleidsintenties via een persbericht bekend gemaakt aan de 

buitenwereld. 

 Op 04.03.2020 is er een bespreking doorgegaan met Probis om af te stemmen hoe deze 

overdracht kan aangepakt worden en op welke manier zij ons hierbij verder kunnen 

ondersteunen. Zij raden aan een projectgroep samen te stellen, een stappenplan op te maken en 

een motivering uit te schrijven. Deze motivering zal worden voorgelegd aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn en is de basis voor de opmaak van een bestek. Zij zullen ons hierbij 

juridisch en inhoudelijk ondersteunen. Het stappenplan is een startdocument. Gedurende het 

proces kan dit bijgestuurd worden afhankelijk van de keuze van de aanbestedingsprocedure, de 

bespreking met vakbonden en de onderhandeling met de kandidaat-overnemers. 

 Op 23.04.2020 werd de princiepsbeslissing geagendeerd op de raad voor maatschappelijk 

welzijn, maar het punt is verdaagd omwille van het ontbreken van een advies van het 

managementteam. Dat advies is nu wel aan het dossier toegevoegd. 
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Stemmen over artikel 1 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, 
Nicolas Claerhout) 
11 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, 
Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

Stemmen over artikel 2 

Stemresultaat 12 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dieter Vercauter, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, 
Nicolas Claerhout) 
11 nee-stemmen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, 
Marc Bobelyn, Dimitri Van Vooren, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

Stemmen over artikel 3 

Stemresultaat: met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De princiepsbeslissing tot overdracht van de dienstencheque-onderneming aan een private 

organisatie wordt goedgekeurd.  

Art. 2 

De nota ‘Motivering tot overdracht van de dienstencheque-onderneming (DCO)’ versie 28.04.2020 

wordt goedgekeurd. 

Art. 3 

De dienst gezinszorg van het OCMW zal minstens tot het eind van de legislatuur (2024) worden 

behouden. 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

 

 

 

Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


