Raad voor maatschappelijk welzijn van 28.01.2021
Notulen
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Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, Axl Van Boven
Raadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur
Verontschuldigd
Chantal Bobelijn, Brenda Van den Bossche
Raadsleden

Openbare zitting
1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van
17.12.2020.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De notulen en zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17.12.202017.12.2020
worden goedgekeurd.
2. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst contacttracing.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 17.12.2017, artikel 77e n78.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•
•
•

Verduidelijking ‘#Vlaanderenhelpt’ optie 1 en optie 2.
Draaiboek optie 1.
Samenwerkingsovereenkomst optie 1.
Afsprakenkader.
Bijlage 3A – Aanvraag toegang Interne Controletoren – lokaal bestuur.
Bijlage 3B – Aanvraag toegang UVS – lokaal bestuur.
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•
•
•
•

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.
Verwerkingsovereenkomst.
Protocol 2 Agentschap Zorg en Gezondheid.
Advies van de functionaris van gegevensbescherming.

Verantwoording
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Ons bestuur koos enkele maanden geleden om optie 1 te volgen bij het voorstel van het
Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat betekent dat we in nauw contact staan met onze
eerstelijnszone, meer specifiek onze zorgraad, om in onze gemeente de meest kwetsbaren die
zijn besmet met het COVID-19 virus te begeleiden en ondersteunen. Daarnaast kunnen we door
het agentschap worden gevraagd om een brononderzoek te starten bij een sterke stijging van
het aantal besmettingen in een bepaalde wijk.
Er is een emailadres en een telefoonnummer waarop de teamleiders en de arts het diensthoofd
welzijn van de gemeente kunnen bereiken.
De volledige eerstelijnszone koos voor dezelfde aanpak.
Ondertussen werd ook vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een oproep gelanceerd om
een keuze te maken voor een bepaalde vorm van contacttracing, maar deze keer gekoppeld aan
subsidie.
Bij de eerste oproep, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, werd de zorgraad gekozen als
partner. Zij ontvangen een subsidie waarmee de coördinator huisbezoeken en een fieldagent
werden aangesteld. Zij ondersteunen de lokale besturen bij hun opdracht.
Bij de tweede oproep, van het Agentschap Binnenlands Bestuur, worden de lokale besturen
gekozen als partner. Zij krijgen de vraag om: niet in te tekenen, in te tekenen op optie 1 of optie
2.
Beide systemen blijven echter naast elkaar bestaan.
Optie 2 lijkt niet aan de orde aangezien we dan het engagement aangaan om zelf de
contacttracing op te nemen.
Tijdens het overleg met onze eerstelijnszone werd al snel duidelijk dat optie 1 overeen komt met
optie 1 waar voorheen werd voor gekozen. Met andere woorden: we doen momenteel al een
hele tijd wat optie 1 inhoudt. Wanneer we nu intekenen ontvangen we daar ook subsidie voor.
De subsidie bedraagt 0,125 euro per inwoner per maand, gedurende maximum 5 maanden, met
als einddatum 31 maart 2021.
Aan onze werking zal niets wijzigen, behalve dat we toegang krijgen tot alle gegevens met
betrekking tot besmette personen op ons grondgebied. Het instrument dat daarvoor wordt
gebruikt is iets uitgebreider dan de zorgatlas. Hoe we daar mee omgaan, en wie de eerste stap
zet (eerstelijnszone of lokaal bestuur) werd vastgelegd in een afsprakenkader met onze zorgraad.
Dit afsprakenkader is bij voorkeur voor de volledige eerstelijnszone gelijk.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst en bijlagen voor optie 1 worden goedgekeurd.
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Art. 2
Het protocol 2 tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeente en OCMW Assenede wordt
goedgekeurd.
3. Goedkeuren van de samenstelling van het plaatselijke auditcomité Audio.

Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Wetten en Reglementen
•
•
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 217 t.e.m. 220.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 475.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•
•

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15.04.2013 i.v.m. het aanstellen van het
managementteam als auditcomité.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15.12.2014 i.v.m. het goedkeuren van
de samenstelling van het auditcomité.
De statuten van Audio.
Het auditcharter van Audio.

Verantwoording
•

•

•

•

Sinds september 2020 is het gemeentebestuur toegetreden tot de ledenverenigingen van Audio.
Op de gemeenteraad van september 2020 werd het auditcomité volgens het auditcharter van
Audio samengesteld.
Het charter vermeldt dat de raad het auditcomité samenstelt. Audio beveelt aan dat het comité
voor minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de
burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste schepen, de
algemeen directeur en de financieel directeur in het comité. Voor leden die geen stad, gemeente
of OCMW zijn, stelt het lid het auditcomité samen uit personen met gelijkwaardige functies. Een
lid kan externe onafhankelijke personen aanduiden om te zetelen in het auditcomité, als ze
kunnen bijdragen tot de verdere verbetering van het beheer van de organisatie.
Het auditcomité heeft als opdracht de raad voor maatschappelijk welzijn en het OCMW in het
algemeen bij te staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van
goed (deugdzaam) bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt onder meer het toezicht op
de onafhankelijkheid en de prestaties van Audio in alsook de opvolging dat de aanbevelingen van
de interne audit tot voldoende bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk
wordt uitgebouwd.
De samenstelling van het auditcomité voor het OCMW voldoet niet aan deze vereisten en dient
daarom te worden aangepast. Het vast bureau stelt volgende samenstelling voor (zoals bij het
gemeentebestuur):
•
voorzitter vast bureau
•
voorzitter bijzonder comité sociale dienst
•
eerste schepen
•
algemeen directeur
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•
•

financieel directeur
beleidsmedewerker

Stemmen
Stemresultaat

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

BESLUIT
Artikel 1
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15.04.2013 i.v.m. het aanstellen van het
managementteam als auditcomité en het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van
15.12.2014 i.v.m. het goedkeuren van de samenstelling van het auditcomité worden opgeheven met
ingang van 29.01.2021 en onderstaande samenstelling treedt in werking vanaf 29.01.2021.
Art. 2
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over de samenstelling van het auditcomité van Audio.
Het auditcomité bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

burgemeester
voorzitter bijzonder comité sociale dienst
eerste schepen
algemeen directeur
financieel directeur
beleidsmedewerker

4. Goedkeuren van de jaarplanning 2021 en retributies activiteiten van het lokaal dienstencentrum.
Bevoegdheid
•

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

Verwijzingsdocumenten
•
•

Jaarplanning activiteiten 2021 lokaal dienstencentrum.
Jaarplanning budget 2021 lokaal dienstencentrum.

Verantwoording
•

Jaarlijks wordt een planning opgemaakt voor wat betreft de werking van het lokaal
dienstencentrum voor het volgend jaar.

•

Deze planning is gedurende het werkjaar aan kleine wijzigingen onderhevig aangezien we willen
inspelen op opportuniteiten en actuele tendensen.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
De jaarplanning 2020 van het lokaal dienstencentrum wordt goedgekeurd.
5. Goedkeuren van het gebruikersreglement geharmoniseerde sociale statuten.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Verwijzingsdocumenten
•
•
•

•

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.08.2020 betreffende de goedkeuring van
de besteding van het Vlaams consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Aanvraagformulier voor de OCMW’s voor mededeling van persoonsgegevens en sociale statuten.
Gebruikersreglement met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de
kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de OCMW’s voor de automatische toekenning van
aanvullende rechten en de verstrekking van informatie aan betrokkenen, met toepassing van de
beraadslaging nr. 16/008 van 02.02.2016 van het informatieveiligheidscomité.
Beraadslaging nr. 16/008 van 02.02.2016, gewijzigd op 07.06.2016, 04.04.2017, 04.07.2017,
03.10.2017, 03.04.2018, 06.11.2018, 05.03.2019, 01.10.2019,07.07.2020 en 21.09.2020, over de
oprichting van de buffer-gegevensbank bij de kruispuntbank van de sociale zekerheid voor de
automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen
dienaangaande.

Verantwoording
•

•
•

•

•

Tijdens de raadszitting van 27.08.2020 werd beslist dat het consumptiebudget van 20.561,61
euro, beschikbaar voor het OCMW, zou worden aangevraagd met als doel cadozabonnen te
voorzien voor bepaalde categorieën kwetsbaren.
Ondertussen werd onze aanvraag goedgekeurd, werden de cadoza’s aangekocht en is gestart
met de verdeling door onze maatschappelijk werkers.
Een groot deel van de doelgroep is bij de maatschappelijk werkers goed gekend. Er zijn echter 2
categorieën waarvan we niet standaard weten welke inwoners er toe behoren. Het gaat om
personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen
en personen met een handicap die gebruik maken van een inkomensvervangende
tegemoetkoming.
Via het project GSS (Geharmoniseerde Sociale Statuten) is het mogelijk voor een OCMW om na
te gaan wie van zijn inwoners behoort tot één of meerdere sociale categorieën met de bedoeling
om hen op automatische wijze een aanvullend voordeel toe te kennen.
De KSZ (kruispuntbank sociale zekerheid) heeft daarvoor een bufferdatabank ontwikkeld. Deze
laat toe om informatie te verkrijgen omtrent sociale statuten voor alle inwoners of een deel
ervan, en dit voor een vooraf bepaald referentietijdstip.
Om toegang te krijgen tot de databank moet een officiële beslissing worden genomen dat het
OCMW ertoe verbindt het gebruikersreglement na te leven.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Het gebruikersreglement met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de
kruispuntbank van de sociale zekerheid aan de OCMW’s voor de automatische toekenning van
aanvullende rechten en de verstrekking van informatie aan betrokkenen, met toepassing van de
beraadslaging nr. 16/008 van 02.02.2016 van het informatieveiligheidscomité, wordt goedgekeurd en
zal door het OCMW worden nageleefd.
Art. 2
Het referentietijdstip wordt vastgelegd voor de duur van 1 jaar.
Art. 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Art. 4
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
6. Goedkeuren van het jaarverslag basisregistratie instellingen voor schuldbemiddeling.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Verwijzingsdocumenten
•

Basisregistratie schuldhulpverlening 2020.

Verantwoording
•
•

Jaarlijks vraagt het departement Welzijn in het kader van onze erkenning, aan de dienst
schuldhulpverlening om door de raad een jaarverslag goed te laten keuren.
Er worden enkel sterk gereduceerde gegevens opgevraagd aan de erkende instellingen voor
schuldbemiddeling.
De basisregistratie wordt ingediend bij het ‘Steunpunt Mens en Samenleving’.

•

•

De afdeling Welzijn en Samenleving, afdeling administratie verzamelt enkel nog volgende
gegevens:
• Identiteit van de medewerkers
• Kwalificaties van medewerkers en/of samenwerkingsovereenkomst
• Tewerkstellingsvolume.
In bijlage is de basisregistratie terug te vinden.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Het jaarverslag 2020 van de dienst schuldhulpverlening wordt goedgekeurd.
7. Goedkeuren van de besteding Federale toelage voedselhulp.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Verwijzingsdocumenten
•

•

•

•
•

Koninklijk besluit van 10.12.2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31.03.2020
houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Bijlage bij het koninklijk besluit van 10.12.2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van
31.03.2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van
gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Omzendbrief van 10.12.2020 tot wijziging van de omzendbrief van 29.06.2020 betreffende de
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 27.08.2020 betreffende de goedkeuring van de
besteding van de federale middelen voor voedselhulp.
Beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van 14.07.2020 met daarin het advies
over de te besteden middelen.

Verantwoording
•
•
•

•

•

•

•

Het OCMW ontving van de federale overheid een bedrag van 2.240,00 euro, te besteden aan
voedselhulp.
Tijdens de raadszitting van 27.08.2020 werd beslist om voor het volledige bedrag S-tickets aan te
kopen.
Distributiebedrijf Edenred, waar we bij zijn aangesloten voor de maaltijdcheques voor
werknemers, heeft een “S-ticket” ontworpen, speciaal voor de doelgroep bedoeld in het KB van
24 juni 2020. Met deze tickets kunnen enkel voedingswaren worden aangekocht (met
uitzondering van alcohol). De tickets zijn niet te onderscheiden van de maaltijdcheques voor
werknemers, wat uiteraard belangrijk is naar stigmatisering toe.
Voor het toekennen van deze tickets is geen sociaal onderzoek vereist. De maatschappelijk
werkers van de sociale dienst zullen de tickets verdelen via verschillende kanalen. In de eerste
plaats zal de nood worden nagegaan bij het eigen cliënteel, maar ook andere diensten zoals
dienstencentrum, gezinszorg, welzijnsschakels, … zullen behoeftigen kunnen toeleiden.
Maandelijks wordt een lijst bezorgd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst met daarop
de identiteit en het toegekende bedrag van de aanvragers voedselhulp. Zij zullen op dat moment
de voedselsteunen bekrachtigen.
Op 10.12.2020 werd door de federale overheid beslist het bedrag dat we eerder ontvingen te
verdubbelen. We krijgen dus nog eens 2.240,00 euro ter beschikking voor voedselhulp. We
stellen voor het bedrag op dezelfde manier te besteden.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft deze manier van werken positief geadviseerd.
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•

De verantwoording van de te besteden subsidie zal gebeuren aan de hand van de lijst van
begunstigden. Deze lijst wordt door de federale overheid ter beschikking gesteld en moet
worden ingediend vóór 30.06.2021.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het budget voor voedselhulp, ons opnieuw toegekend door de federale overheid, voor een bedrag
van 2240,00 euro kan worden besteed aan de aankoop van S-tickets bij distributiebedrijf Edenred.
Art. 2
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst bepalen in onderling overleg wie de begunstigden
van deze vorm van voedselhulp zijn en welk bedrag wordt toegekend. Andere diensten kunnen
eveneens mogelijke begunstigden toeleiden.
Art. 3
Maandelijks wordt aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een lijst voorgelegd met daarop
de identiteit van de begunstigden en de toegekende bedragen.
8. Goedkeuren van de indexering van de dagprijs De Aster en De Moestuin.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Wetten en Reglementen
•
•

Woonzorgdecreet van 15.02.2019.
Besluit van de Vlaamse regering van 28.06.2019 betreffende de programmatie,
erkenningsvoorwaarden en subsidieregeling voor woonzorgverenigingen en verenigingen voor
mantelzorgers en gebruikers; bijlage 10 groepen van assistentiewoningen.

Verwijzingsdocumenten
•
•

Berekening e-loket serviceflats.
Berekening e-loket assistentiewoningen.

Verantwoording
•
•

Eén maal per jaar kan een ouderenvoorziening de prijzen van de verschillende kamer- of
opvangtypes indexeren. Hier is geen goedkeuring van Zorg en Gezondheid voor nodig.
De voorziening moet de indexering wel eerst meedelen aan Zorg en Gezondheid via het e-loket.
De nieuw geïndexeerde prijzen moeten minstens 30 dagen vóór hun toepassing aan het
agentschap en de bewoners worden meegedeeld.
• De huidige prijs voor De Aster bedraagt € 19,62 per dag. Wanneer we dit indexeren zal dit
een bedrag van € 19,72 per dag worden.
• De huidige prijs voor De Moestuin bedraagt € 18,17 per dag. Wanneer we dit indexeren zal
dit een bedrag van € 18,26 per dag worden.
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•

We stellen voor om de geïndexeerde prijzen vanaf 01.03.2021 toe te passen en de bewoners
zo vlug mogelijk in kennis te brengen.

Stemmen
Stemresultaat

19 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren,
Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse,
Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke,
Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De raad keurt de indexering van de dagprijs van De Aster naar € 19,72 goed vanaf 01.03.2021.
Art. 2
De raad keurt de indexering van de dagprijs van De Moestuin naar € 18,26 goed vanaf 01.03.2021.
Art. 3
De bewoners worden zo vlug mogelijk van de indexering op de hoogte gebracht.
9. Goedkeuren van de toetreding tot het ESF 510-project.
Bevoegdheid
•

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.

Wetten en reglementen
•

Decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018.

Verwijzingsdocumenten
•
•

Projectaanvraag.
E-mailbericht Obrabaken van 10.01.2021.

Verantwoording
•
•

•
•

De vraag werd gesteld vanuit OBRA|Baken vzw om deel te nemen aan een ESF-project 510,
samen met de gemeenten Zelzate, Evergem en Wachtebeke (ESF = Europees Sociaal Fonds).
Het project “Start op!” wil de positie van jongeren en/of jongvolwassenen in de leeftijdscategorie
18-30 jaar uit de gemeenten Zelzate, Assenede, Evergem en Wachtebeke met afstand tot de
arbeidsmarkt en in een kwetsbare positie in de samenleving via een lokaal en breed
partnerschap versterken. Enerzijds willen ze de levenskwaliteit verhogen en anderzijds willen ze
hun positie op de arbeidsmarkt versterken (kansen geven).
Partners van dit project zijn CAW, vzw aPart, VDAB, Compaan, samenlevingsopbouw OostVlaanderen en de 4 besturen.
Het project leunt heel dicht aan bij het ESF-project 457 dat door Compaan wordt getrokken,
maar focust meer op jongeren. De rol voor ons OCMW wordt beperkt tot toeleider en deelnemer
aan een lerend netwerk. Er wordt van ons geen financiële ondersteuning verwacht.
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•
•

Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins zijn al piloot in dit project. Mogelijks wordt dit in een latere fase
uitgebreid naar het Meetjesland.
Het project werd ondertussen goedgekeurd door Europese Unie.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De toetreding tot het ESF-project 510 wordt goedgekeurd.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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