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OCMW-raadszitting van 09.05.2018 

 

Aanwezig 

Dominique Buysse 

OCMW-voorzitter 

  

Jan Delemarre, Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren, Aurelie Adang, Cathy Rammeloo, 

Rudy Dumeez, David Windels 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

 

Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in Openbare zitting 

Secretariaat - Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 11.04.2018. 

De redactie wordt als volgt goedgekeurd: 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 

 
Financiële dienst - Vaststellen jaarrekening 2017 OCMW Assenede. 

Bevoegdheid 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 51. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 174-175. 

Verwijzingsdocumenten 

 Jaarrekening 2017 OCMW Assenede. 

Verantwoording 

 Gelet op de uitslag die de jaarrekening 2017 vertoont. 

Tussenkomsten 

 CD&V leest in de doelstellingenrealisatie dat het project Katrol is opgestart. Zijn er al resultaten 

bekend? 

 De voorzitter antwoordt dat dit in een eerste fase voor 6 maand was en kon verlengd worden. De 

stand van zaken zal worden opgevraagd bij de sociale dienst en wordt doorgestuurd naar de 

raadsleden. 
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 CD&V stelt vast op pagina 46 dat er in 2017 slechts 43.232,00 € is gebruikt voor de renovatie van 

assistentiewoningen in de Moestuinstraat. 

 De financieel directeur antwoordt dat dit project gefaseerd wordt uitgevoerd. Het beschikbare 

budget is voor alle woningen en de rest blijft beschikbaar in het volgende jaar.  

 De voorzitter vult aan dat het wel de bedoeling is dat de renovatie in 2018 wordt gefinaliseerd.  

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De jaarrekening 2017, zoals in bijlage, wordt vastgesteld. 

Art. 2 

Dit besluit wordt samen met de jaarrekening 2017 voor goedkeuring aan de Gouverneur van de 

provincie Oost-Vlaanderen overgemaakt en op dezelfde dag voor kennisgeving aan de gemeenteraad 

bezorgd die zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur binnen vijftig 

dagen na de verzending. 

 

Secretariaat - Kennisname doelstellingenrealisatie 2017 overig beleid 

Bevoegdheid 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 51. 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota. 

 De doelstellingenrealisatie 2017 overig beleid. 

Verantwoording 

 Over het overig beleid dient niet expliciet gerapporteerd te worden in de beleidsrapporten. 

Naast het prioritair beleid is ook het overig beleid van belang. Daarom willen we hier de 

doelstellingenrealisatie 2017, overig beleid, meegeven. 

 De financiële weerslag ervan werd reeds weergegeven in de jaarrekening 2017. 

Tussenkomsten 

 CD&V merkt op dat het urencontingent van de gezinszorg sterk is gedaald de afgelopen jaren. 

Hoe komt dit en zal dit nog verder worden afgebouwd? 

De voorzitter antwoordt dat we een contingent van ongeveer 35.000 uren ter beschikking 

hebben. De afgelopen jaren is er voor gekozen om een aantal medewerkers die op pensioen 

gingen niet te vervangen. Deze dienst kost veel geld omdat er veel oudere, statutaire 

werknemers werken. Bovendien is er ook een hoog ziekteverzuim. Het is echter niet de 

bedoeling deze dienst verder af te bouwen, integendeel, door jongere, contractuele werknemers 

aan te werven doen we financieel een goede zaak omdat deze werknemers wel zelf bedruipend 

zijn en zelfs winst kunnen maken.  
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 Vandaag ging er een vergadering door met 2 stafmedewerkers van VVSG om te zien hoe we onze 

dienst in de toekomst best verder profileren. De suggestie werd gedaan om specifieker te gaan 

kijken welke noden er zijn in de gemeente waar anderen niet op inspelen. Het blijkt ook dat het 

OCMW met voorsprong de grootste aanbieder is van gezinszorg in de gemeente. Blijkbaar is deze 

regio voor de privé minder interessant. Het wetgevend kader is erg aan het veranderen. Ook de 

financiering van de zorg zal veranderen. Er is een tendens dat klanten een persoonsvolgend 

budget krijgen die ze vrij kunnen besteden. De zorgaanbieders krijgen minder subsidies, maar de 

klanten moeten meer betalen. Dit is nu al zo in de gehandicaptenzorg.  

BESLUIT 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van de doelstellingenrealisatie 2017 overig beleid. 

 

Financiële dienst - Kennisneming van het verslag over de stand van zaken belegging Belfius Publi 

Serviceflats. 

Bevoegdheid 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 51 en art. 52,15°.  

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota van de financieel directeur. 

Verantwoording 

 In de ocmw-raad van 20 januari 2003 werd beslist om de toelagen Serviceflats Oosteeklo te 

beleggen bij Dexia Bank nv in Belgische staatsobligaties. 

 In de ocmw-raad van 24 januari 2005 werd beslist over te stappen naar Tak 21- Publi serviceflats 

beleggingsverzekering. 

 De opbrengsten van deze belegging zijn veel lager dan geraamd, om aan de verplichtingen op de 

eindvervaldag 01 juni 2028  te kunnen voldoen werd vanaf 2014 jaarlijks ongeveer € 36.000,00 

bijkomend gestort. Er zijn drie stortingen gedaan, deze vallen niet onder de voorwaarden van het 

oorspronkelijk contract en behalen niet de voorgestelde opbrengsten. 

 Voor 2018 en 2019 zullen we van de Vlaamse Gemeenschap nog  jaarlijks € 15.389,25 subsidie 

krijgen die we verder in het fonds moeten storten. Stand van het fonds per 31 december 2017 is          

€ 454.951,83, tegen eindvervaldag 01 juni 2028 zou er € 1.048.742,00 ter beschikking moeten 

zijn om het kapitaal van de bouwkost terug te betalen aan de nv Serviceflats Invest.  

 De opbrengst voor 2017 is gemiddeld bijna 3 %, dit is te danken aan de oorspronkelijke 

stortingen van bijna € 300.000,00 die 3,75% opbrengen. Tegen eindvervaldag is er wel roerende 

voorheffing verschuldigd die contractueel vastligt op 30% van een fictieve rentevoet van 4,75% 

(dus voorheffing van 1,425 % op de verkregen intrest). 

 Tegen  2028 zal het fonds ongeveer een tekort vertonen van € 530.000,00. 

 In de volgende budgetten/budgetwijzigingen zullen we bedragen bij bestemde gelden boeken 

om tegen 2028 aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. 

 We zijn op zoek gegaan naar een aantal mogelijkheden om toch iets van financiële opbrengsten 

te realiseren maar de voorstellen zijn weinig hoopgevend. 
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 Voorstel van banken waar ocmw of gemeente momenteel klant zijn: 

- BNP: zichtrekening basisrente 0% 
- BNP: growth deposit account minimum inlage € 100.000,00  basisrente 0,01% + 0,10% 

gedurende de eerste zes maanden (min 30% roerende voorheffing) 
- KBC: kasbon op 1 jaar  0,10% (min 30% roerende voorheffing) – en in functie van de evolutie 

van de rente het vrijgekomen bedrag samen met het nieuw jaarlijks te storten bedrag nadien 
opnieuw intekenen voor 1 jaar of langer (tegen een eventuele hogere rentevoet) 

- ING: klassieke termijnrekening- onderworpen aan 30% roerende voorheffing  
De huidige marktomstandigheden zijn van die aard dat zowel de korte als de lange termijn 
rentevoeten zeer laag tot negatief zijn. De lange termijn rentevoeten zijn echter terug in 
(zeer licht tot licht) stijgende lijn. 

10 jaar: 1,05% 
Wanneer er ingetekend zou worden op een termijnrekening van onmiddellijk 10 jaar, kan er 
– ten gevolge de karakteristieken van het product - niet meegeprofiteerd worden van 
mogelijke stijgingen in rente.  
Om die reden, kan het aangewezen zijn om eventueel te werken met termijnrekeningen op 
kortere termijn:                 
                4 jaar: 0,15% 
                5 jaar: 0,37% 
                6 jaar: 0,50% 
                7 jaar: 0,64% 
Het product op zich laat niet toe om bij te storten, dus bij iedere storting zal er een nieuwe 
termijnrekening gestart worden aan de voorwaarden van op dat moment.    

 Belfius en KBC bieden ook een tak 26 product aan. De looptijd is 8 jaar. 

 KBC: minimum € 25.000,00, je kan geen bijstortingen doen, kost van 1% op het bedrag van de 

storting, rentegarantie van 0,25% (bruto) plus een winstdeelname. In 2016 en 2017 was er een 

bruto globaal rendement van 0,80%. 

 Belfius: minimum € 250.000,00- kunnen uitzondering vragen naar € 150.000,00 –geen 

bijstortingen, beheerskost van 0,10%, rentegarantie van 0,35% (bruto) plus winstdeelname. In 

2017 was er een bruto globaal rendement van 1,35%. 

 Beide banken stellen dat we bij een rentestijging via de winstdeelname mee zullen profiteren. 

 Indien we opteren voor een belegging op meer dan één jaar is dit bevoegdheid van de raad. 

Tussenkomsten 

 De financieel directeur geeft toelichting bij dit dossier. 

 CD&V rekent uit dat er jaarlijks ongeveer 53.000 € aan de kant zal moeten gezet worden om het 

tekort van de afkoopsom bij te passen in 2028. De 36.000 € die we nu sparen is niet voldoende. 

Moet dat bedrag niet worden aangepast? 

 De financieel directeur zegt dat er verschillende mogelijkheden zijn, er kan ook een groter deel 

van het overschot herbestemd worden. Dit is een boekhoudkundige operatie, maar kan enkel bij 

de opmaak van een budget of een budgetwijziging. De vraag is of we instappen in veilige 

beleggingsformule met een laag rendement, mogelijks een minimum inleg en waarbij het geld 

wordt vastgezet gedurende een aantal jaren. We kunnen ook wachten tot de markt betere 

voorwaarden heeft.  

 De raad vraagt aan de financieel directeur om een concreet voorstel uit te werken. Het is 

aangewezen om nog bij andere banken te informeren. Het reeds gespaarde bedrag van de 

afgelopen jaren (3 x 36.000 €) waarop we zeer weinig rendement hebben kan misschien beter 
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worden verplaatst naar een andere formule. Mogelijke uitstapkosten moeten worden afgewogen 

ten opzichte van extra rendement in een andere formule. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De raad neemt kennis van het verslag over de stand van zaken belegging Belfius Publi Serviceflats. 

 

Secretariaat - Goedkeuren van de verwerkersovereenkomst 'Mijn Loopbaan voor Partners' tussen de 

VDAB en OCMW Assenede. 

Bevoegdheid 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, art. 51. 

Wetten en Reglementen 

 Verordening van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG 

(algemene verordening gegevensbescherming).  

Verwijzingsdocumenten 

 Overeenkomst met VDAB voor toegang tot elektronische databanken dd. 01.03.2017. 

 Ontwerp verwerkersovereenkomst Mijn Loopbaan voor Partners. 

 Mail Welzijnsband dd. 18.04.2018. 

 Mail Paul Schelleman, Veiligheidsconsulent en Functionaris Gegevensbescherming,  

dd. 20.04.2018. 

 Checklist verwerkersovereenkomst, opgesteld door Paul Schelleman dd. 26.04.2018. 

 Mail Paul Schelleman, Veiligheidsconsulent en Functionaris Gegevensbescherming, dd. 

26.04.2018 met bijkomende informatie i.v.m. het privacybeleid van de VDAB. 

Verantwoording 

 Vanaf 25.05.2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of de General Data 

Protection Regulation, afgekort GDPR) in werking. 

 Deze Europese verordening heeft tot doel om de persoonsgegevens van de Europese burgers 

beter te beschermen. 

 Het bevat duidelijke regels over de verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijke 

en de verwerker. 

 VDAB laat ons weten dat het huidig ‘Mijn Loopbaan voor Partners – contract’, afgekort MLP-

contract, voor toegang tot de elektronische databanken niet voldoet aan de nieuwe regels. 

 Zij stellen een verwerkersovereenkomst op die het lopende MLP-contract zal vervangen. 

De belangrijkste aanpassingen zijn:  

- Transparantie: Bedrijven moeten betrokken burgers op een eenvoudige, duidelijke, begrijpelijke 

manier informeren over hoe hun persoonsgegevens verwerkt worden. 

- Meldingsplicht: In geval van een datalek moeten ondernemingen dit melden. 

- Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonsgegevens en de controle daarop. 
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- Verhoogde security maatregelingen. 

- De verantwoordelijkheid van het OCMW, als partner van VDAB, voor onze medewerkers die 

persoonsgegevens verwerken in hun klantendossiers. 

 De verwerkersovereenkomst van de VDAB werd voorgelegd aan onze veiligheidsconsulent, Paul 

Schelleman, die tevens functionaris gegevensbescherming is. De functionaris 

gegevensbescherming is een nieuwe functie die wettelijk vastgelegd is binnen de GDPR. 

 Paul Schelleman geeft mee dat er een aantal wettelijk verplichte modaliteiten ontbreken in het 

contract.  

 De overeenkomst spreekt nl. over een verwerkersverantwoordelijke, de VDAB, en een 

verwerker, OCMW Assenede. Aangezien de VDAB het OCMW als een partner ziet dient het 

OCMW de verwerkersovereenkomst te tekenen. 

 De vraag die zich bij de veiligheidsconsulenten nu stelt is de volgende: 

- Is VDAB verwerkingsverantwoordelijke en het OCMW een verwerker?  
- Zijn zowel VDAB als OCMW beide verwerkersverantwoordelijken?  

 Al naargelang de invulling dient er dan ook andere wettelijke informatie opgenomen te worden 

in de overeenkomst. 

 In de bijlage ‘Verwerkersovereenkomst Checklist’ is terug te vinden welke wettelijk verplichte 

bepalingen er ontbreken in de verwerkersovereenkomst tussen de VDAB, als 

verwerkersverantwoordelijke, en het OCMW, als verwerker van persoonsgegevens. 

 Uit telefonisch contact op 27.04.2018 geeft hij aan dat hij de overeenkomst gunstig evalueert 

behoudens enkele opmerkingen. 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De verwerkersovereenkomst met de VDAB ‘Mijn Loopbaan voor Partners’ wordt goedgekeurd mits 

voldaan is aan de opmerkingen van de veiligheidsconsulent/functionaris gegevensbescherming, Paul 

Schelleman. 

 

Lokaal Dienstencentrum - Vaststellen reglement dorpsrestaurant 

Bevoegdheid 

 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de 

raad voor maatschappelijk welzijn. 

Wetten en Reglementen 

 Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

 Reglement dorpsrestaurant 
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Verantwoording 

 Om beter te kunnen samenwerken, en discussies te vermijden, werden de afspraken rond het 
dorpsrestaurant in een reglement gegoten.  

 Er zijn afspraken in vastgelegd rond openingsuren, inschrijving en reservatie, annuleren van 
maaltijden, maaltijden meenemen, betaling van drank, regelingen voor medewerkers en 
vrijwilligers. 

 In het reglement zijn op zich geen nieuwe afspraken opgenomen; alle medewerkers en 
vrijwilligers kennen deze tot nu toe ongeschreven regels.  

Tussenkomsten 

 CD&V zal dit reglement niet goedkeuren. CD&V heeft problemen met de regeling rond de 
bedeling van de soep bij zieke bewoners waarbij een diensthoofd of verantwoordelijke eerst 
toestemming moet geven. Voor CD&V is dit betutteling.  
De voorzitter wil de discussie niet heropenen maar wenst toch te benadrukken dat dit op vraag 
van de diensten zelf is omdat ze niet willen dat er misbruik wordt gemaakt van het systeem. 

Stemmen 

Stemresultaat: 5 ja-stemmen (Dominique Buysse, Jan Delemarre, Aurelie Adang, 
Cathy Rammeloo, Rudy Dumeez) 
4 nee-stemmen (Nic Van Zele, Sandra Cooman, Dimitri Van Vooren, 
David Windels) 

 
BESLUIT 

Artikel 1 

Het reglement zoals opgenomen in bijlage wordt vastgesteld. 

 

Varia

 In juni zal er geen OCMW-raad doorgaan. In juli gaat de OCMW-raad door op 10.07.2018. In 
augustus is er geen OCMW-raad. De volgende OCMW-raad gaat dan door op 12.09.2018. Het 
sociaal comité zal wel doorgaan in juni en augustus. Het vast bureau zal doorgaan als er 
belangrijke agendapunten zijn die niet kunnen wachten. 

 De zitpenningen van de OCMW-raadsleden worden 1 maal per jaar uitbetaald in het volgende 
dienstjaar. In de gemeente wordt dit verschillende keren per jaar uitbetaald in het lopende 
dienstjaar. Dat is ook logisch voor de aangifte van de belastingen.  
Het is de bedoeling om te wachten tot de start van de volgende legislatuur om dit gelijk te 
schakelen. Eénmalig zal er dan een dubbel budget moeten worden voorzien in 2019.  

 

Namens de OCMW-raad 

 

 

Get. Frederik Willems Get. Dominique Buysse 

Algemeen directeur OCMW-voorzitter 

 


