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OCMW-raadszitting van 14.11.2018 

 

Aanwezig 

Dominique Buysse 

OCMW-voorzitter 

  

Jan Delemarre, Nic Van Zele, Dimitri Van Vooren, Aurelie Adang, Cathy Rammeloo, Rudy Dumeez, 

David Windels 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Sandra Cooman 

Raadslid 

Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in Openbare zitting 

Secretariaat - Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 10.10.2018. 

De redactie wordt al volgt goedgekeurd: 

Stemmen 

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen 
 

Secretariaat - Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 'Sociaal Makelaars verbinden' 

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. 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

 Samenwerkingsovereenkomst tussen het Plattelandscentrum Meetjesland vzw en het OCMW-

bestuur Assenede in het kader van het LEADERproject ‘Sociaal Makelaars verbinden’. 

Verantwoording 

 In zitting van 10.07.2018 werd het leaderproject ‘sociaal makelaar’ voorgesteld.  

 Plattelandscentrum Meetjesland wil met dit project bekijken of het concept van de sociaal 
makelaar mogelijks oplossingen kan bieden voor de zogenaamde krimp in de landelijke dorpen 
van het Meetjesland (het verlies van sociale voorzieningen, diensten, ontmoetingsplekken,…). 
Met het project zetten ze volop in op het sociale kapitaal & potentieel van de dorpen : 
dorpsbewoners die zich willen engageren om na te denken over de leefbaarheid van hun dorp en 
op zoek willen gaan naar kleine haalbare oplossingen voor bestaande noden. 
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 Van plattelandscentrum Meetjesland ontvingen we ondertussen een uitgebreidere visie, korte 
inhoud en plan van aanpak voor het project. Door de opstart van een werking in het nieuwe 
dorpsrestaurant, het nieuwe bewonersplatform in de gemeente en de (toekomstige) instroom 
van nieuwe inwoners, is Bassevelde een geschikte deelgemeente om met dit project te starten.  

 Omwille van de toekomstige opdracht vanuit het agentschap Zorg en Gezondheid om vanuit de 
dienstencentra meer buurtgericht te werken, is het aangewezen dit project aan de 
maatschappelijk werker van het dienstencentrum, Tim De Vilder, toe te wijzen. De uitwerking 
van het project vraagt uiteraard ook expertise van andere partners waarbij, Joke De Vos, voor de 
dienst Vrije tijd en Sevilay Dzhesur voor AanZ, de vergaderingen, indien nodig, zullen bijwonen.  

 Ondertussen ontvingen wij van het Plattelandscentrum Meetjesland een 
samenwerkingsovereenkomst. 

 

Tussenkomsten 

 CD&V heeft via de Belleman en verslagen van het AGB moeten vernemen dat er binnenkort door 

het dienstencentrum een dorpsrestaurant wordt georganiseerd in het Dorpshuis in Bassevelde. 

Daar is nooit een beslissing over genomen op het vast bureau of de OCMW-raad. Dit is een 

miskenning van de OCMW-raad. CD&V is hier niet principieel tegen, maar vraagt zich wel af of dit 

niet in concurrentie komt met het bestaande woonzorgcentrum die ook maaltijden aanbieden. 

Moet het OCMW dan dergelijke verlieslatende activiteit organiseren? CD&V vindt dat er beter 

eerst met het woonzorgcentrum was overlegd. 

 De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad nooit formeel op de raad is geagendeerd, maar het is 

er wel enkele keren ter sprake gekomen. Er is geoordeeld dat dit geen nieuwe activiteit was, 

maar een uitbreiding van een bestaande activiteit en daarom is dit niet op de raad geagendeerd. 

Het dienstencentrum bestaat uit 1 hoofdlocatie en verschillende antennes. Die buurtgerichte 

werking wordt ons trouwens ook meer en meer opgelegd door Vlaanderen. De voorzitter heeft 

er echter geen probleem mee om hier alsnog een formele beslissing over te nemen. 

 CD&V heeft geen zin om hier nu nog een beslissing over te nemen. Het staat trouwens niet op de 

agenda.  

 De voorzitter vult nog aan dat ze deze week nog een constructief overleg heeft gehad met de 

directeur van het woonzorgcentrum. De verwachting is dat beide initiatieven, net als in 

Assenede, een ander publiek aantrekken en weinig concurrentieel ten opzichte van elkaar zijn. Er 

is afgesproken om eind januari opnieuw samen te komen maar dan ook met de medewerkers 

van beide organisaties om te kijken waar we nog meer kunnen samen werken. 

 CD&V vindt dat de vergelijking met Assenede niet helemaal op gaat. In Assenede en Oosteeklo is 

het dorpsrestaurant gekoppeld aan onze assistentiewoningen. Dat is in Bassevelde niet het geval. 

Daar wordt die rol eerder door het woonzorgcentrum opgenomen. In Boekhoute is er geen 

koppeling met assistentiewoningen maar daar is er ook geen woonzorgcentrum. 

 De voorzitter vindt het toch belangrijk dat de antennewerking ook in Bassevelde wordt 

uitgebouwd. Nu zijn we in alle deelgemeenten aanwezig. Het dorpsrestaurant is een 

laagdrempelige manier om bezoekers binnen te krijgen die dan nadien ook vaak aan activiteiten 

deelnemen. De voorzitter zegt dat de maaltijdverkoop op zich niet verlieslatend is. We maken 

daar zelfs een kleine winst op. Maar als we vervoer en personeelskost mee zouden rekenen 

steken we er inderdaad aan toe, maar deze dienstverlening moet niet volledig zelfbedruipend te 

zijn. 

 SamenPlus vraagt of de activiteiten die aanZ in Bassevelde gaat organiseren niet in het vaarwater 

komen van het project ‘sociale makelaars’. Is dat geen overlapping of probeert men hier al in te 



94 

 

spelen op eventuele gewijzigd partnership met aanZ na de recente veranderingen in die 

organisatie.  

 De voorzitter antwoordt dat het inderdaad flink gerommeld heeft bij aanZ maar dat ging vooral 

over de Nederlandse werking. Het is mogelijk dat er in 2019 nog zaken gaan veranderen, maar 

daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen. Het is alleszins niet de insteek geweest om in 

te stappen in dit project. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Artikel 1 

De Samenwerkingsovereenkomst tussen het Plattelandscentrum Meetjesland vzw en het OCMW-

bestuur Assenede in het kader van het LEADERproject ‘Sociaal Makelaars verbinden’ wordt 

goedgekeurd. 

 

Sociale Dienst - Goedkeuren aanpassing documenten Uitpas i.k.v. GDPR 

Bevoegdheid 

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

maatschappelijk welzijn, art. 51 en 52, eerste lid. 

 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 mei 2014 tot delegatie van de 

bevoegdheden van de raad aan het vast bureau, aangepast in zitting van de OCMW-raad dd. 12 

april 2017 en 10 juli 2018. 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

 Basisovereenkomst Cultuurnet (nu publiq) goedgekeurd in de Raad van 10.05.2017 

 Bijlage basisovereenkomst publiq – Algemene voorwaarden 

 Privacyverklaring publiq 

 Samenwerkingsovereenkomst met Uitpaspartners 

 Lokale gebruiksvoorwaarden Uitpas Meetjesland 

 Overeenkomst scholen Uitpas Meetjesland 

 Gunstig advies Vast Bureau d.d. 10.10.2018 

Verantwoording 

 Op 01.06.2017 werden de documenten verband houdende met het project UiTPAS 
Meetjesland goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 10.05.2017 gebeurde hetzelfde in de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. 

Publiq vzw, die het UiTPAS-systeem voor Vlaanderen beheert, bracht naar aanleiding van de 
nieuwe privacywetgeving (GDPR) een aantal wijzigingen aan in de documenten die ook 
regionaal gebruikt worden.  

Vanaf juni 2018 dienden volgende documenten in een nieuwe versie gebruikt te worden: 
- Algemene voorwaarden horende bij de basisovereenkomst tussen publiq vzw en de 

UiTPAS-regio  
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- Privacybeleid voor de UiTPAS-gebruikers 
- Samenwerkingsovereenkomst met de UiTPASpartners (aanbieders) 

Publiq vzw geeft hierbij aan dat UiTPAS reeds van de start GDPR-proof is en dat de 
aanpassingen minimaal zijn, ze zijn vooral een verduidelijking van de bestaande bepalingen. 

Daar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de genoemde documenten op advies van het 
Vast Bureau goedkeurde of kennis nam van hun bestaan is het van belang deze 
geactualiseerde documenten opnieuw voor te leggen. Concreet gaat het om volgende 
aanpassingen: 

 
- Algemene voorwaarden (bijlage basisovereenkomst Publiq) – Bijlage 2 

Deze wijzigingen zijn automatisch van toepassing, de basisovereenkomst zelf (bijlage 
1) hoeft dus niet hernieuwd te worden. 

De grootste wijziging is de integratie van een verwerkersovereenkomst in artikel 5 
(waardoor hieromtrent geen afzonderlijke overeenkomst dient opgesteld te worden).  

Er is expliciet voorzien dat een Kaartsysteembeheerder (= KSB; in ons geval COMEET en 
de deelnemende Meetjeslandse gemeenten) zelf gegevens kan verwerken mits de KSB 
zelf hiervoor over een voldoende rechtsgrond beschikt, cfr. GDPR. 

- Privacyverklaring Publiq – Bijlage 3 
Dit document werd niet ter goedkeuring opgenomen in het gemeenteraadsdossier d.d. 
01.06.2018 daar de gemeenteraad hier geen beslissingsbevoegdheid over heeft. We geven 
het nu graag mee ter info zodat u een volledig beeld krijgt van de doorgevoerde wijzigingen. 

o Bijkomende duiding over de verzamelde gegevens en verwerkingen 
o Explicitering van de rechten van de betrokkene  
o Toevoeging recht op datatransfer 

 

- Samenwerkingsovereenkomst met UiTPASpartners – Bijlage 4 
o Integratie van een verwerkersovereenkomst in artikel 5 
o Verdere aanvullingen: 

 Bij de inleiding werden contactgegevens voor de lokale 
verantwoordelijke aangepast. 

 Aan punt 1.1 werd een link voor de nodige handleidingen voor 
UiTPAS-partners toegevoegd.  

In de samenwerkingsovereenkomsten worden telkens de contactgegevens van de  gemeente 
waarmee de organisator de overeenkomst afsluit vermeld.  

 Lokale gebruiksvoorwaarden – bijlage 5 
Het document met de lokale gebruiksvoorwaarden zoals goedgekeurd in zitting van de 
gemeenteraad van 10.07.2018 werden ondertussen ook geactualiseerd.  

- De verkooppunten voor Maldegem werden toegevoegd. 
- Cultuurnet werd gewijzigd naar Publiq, de actuele naam van deze organisatie. 
- In de inleidende tekst werd het feit dat er zowel algemene gebruiksvoorwaarden 

voor het gehele UiTPAS-systeem (in de meer dan 40 Vlaamse gemeenten) als lokale 
gebruiksvoorwaarden zijn niet meer expliciet vermeld. Dit staat wel nog vermeld op 
de website www.uitpasmeetjesland.be waar ook meteen een link tevoorschijn komt 
naar beide voorwaarden. 

 Samenwerkingsovereenkomst voor scholen – bijlage 6 
Bijna alle scholen in het Meetjesland zijn ondertussen ingestapt in het UiTPAS-project. Hun 
rol als UiTPAS-partner verschilt echter van de andere UiTPAS-partners (gemeentelijke 

http://www.uitpasmeetjesland.be/
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aanbieders, verenigingen,…) waardoor de opmaak van een eigen overeenkomst voor de 
scholen zich op drong. 

COMEET maakte een ontwerp van de overeenkomst voor scholen naar analogie van de 
overeenkomst voor andere UiTPAS-partners maar nam daarin de specifieke afspraken naar 
registratie, terugbetaling voor de scholen op.  

Dit document werd nog niet eerder goedgekeurd door de OCMW-raad. Voor Assenede stapten 
alle basisscholen van de 4 deelgemeenten in: VBS ’t Brugje, VBS De Kameleon, GBS De 
Duizendpoot, GBS Het Anker, VBS ’t Ooievaarsnest, GO De Wegwijzer. 

 Tijdens het Vast Bureau van 10 oktober 2018 werd de aanpassing van de documenten in 

bijlage, positief geadviseerd. 

 Bijlagen:  

1. Basisovereenkomst Cultuurnet (nu publiq) goedgekeurd GR 01.06.2017 

2. Bijlage basisovereenkomst publiq – Algemene voorwaarden 

3. Privacyverklaring publiq 

4. Samenwerkingsovereenkomst met UiTPASpartners 

5. Lokale gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland 

6. Overeenkomst scholen UiTPAS Meetjesland  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De aanpassingen van de documenten van Uitpas Meetjesland naar aanleiding van de GDPR-

wetgeving worden goedgekeurd. 

 

Personeel - Vaststellen brugdagen 2019. 

Bevoegdheid 

 OCMW-decreet dd. 19.12.2008 en latere wijzigingen betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 51 en 52 – eerste lid.  

Wetten en Reglementen 

 OCMW-decreet dd. 19.12.2008 en latere wijzigingen.  

 Besluit van de Vlaamse Regering van 12.11.2010 en latere wijzigingen houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 

sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

Verwijzingsdocumenten 

 Beslissingen OCMW-raad dd. 13.10.2014, laatst aangepast in zitting van de OCMW-raad dd. 

10.05.2017 houdende vaststelling lokale rechtspositieregeling en de toepasselijke 

weddenschalen van het OCMW-personeel.  
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 Verslag van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 14.11.2018. 

Verantwoording 

 In het dienstjaar 2019 vallen er 2 feestdagen op een zaterdag of op een zondag :  

- Zondag 21.07.2019 

- Zaterdag 02.11.2019 

 Volgens artikel 139 § 4 van de rechtspositieregeling worden feestdagen die samenvallen met de 

zaterdag of de zondag vervangen door een andere dag die bepaald wordt door de OCMW-raad 

vóór 15 december van het voorafgaande jaar.  

 Voor de personeelsleden vermeld in artikel 104 § 1en artikel 104 § 2 van het OCMW-decreet – 

met uitzondering van de dienst gezinszorg – wordt voorgesteld om de feestdag van zondag 

21.07.2019 vast te leggen op vrijdag 31.05.2019 (dag na OLH Hemelvaart). Voor de feestdag van 

zaterdag 02.11.2019 wordt voorgesteld om deze bij het verlofsaldo te voegen en op te nemen 

naar keuze.   

 Voor de personeelsleden van de dienst gezinszorg wordt voorgesteld om de feestdagen van 

21.07.2019 en 02.11.2019 naar vrije keuze op te nemen.   

 Voor de personeelsleden vermeld in artikel 104 § 6 van het OCMW-decreet wordt voorgesteld om 

de feestdag van 21.07.2019  vast te leggen op vrijdag 31.05.2019.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Voor de personeelsleden vermeld in artikel 104 § 1en artikel 104 § 2 van het OCMW-decreet – met 

uitzondering van de dienst gezinszorg – wordt de feestdag van zondag 21.07.2019 vastgelegd op 

vrijdag 31.05.2019 (dag na OLH Hemelvaart). De feestdag van zaterdag 02.11.2019 wordt bij het 

verlofsaldo gevoegd en kan naar vrije keuze opgenomen worden.  

Art. 2 

De personeelsleden van de dienst gezinszorg kunnen de feestdagen van 21.07.2019 en 02.11.2019 

naar vrije keuze compenseren.  

Art. 3 

Voor de personeelsleden vermeld in artikel 104 § 6 van het OCMW-decreet wordt de feestdag van 

21.07.2019  vastgelegd op vrijdag 31.05.2019.  

 

Lokaal Opvanginitiatief - Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement LOI 

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. 
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Wetten en Reglementen 

 De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 

categorieën van vreemdelingen. 

 Koninklijk besluit van 2 september 2018 tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels van 

toepassing op de opvangstructuren en de modaliteiten betreffende de kamercontroles. 

 Ministerieel besluit van 21 september 2018 tot vastlegging van het huishoudelijk reglement van 

de opvangstructuren. 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

 Aangepast huishoudelijk reglement LOI  

Verantwoording 

 Naar aanleiding van het koninklijk besluit van 2 september 2018 i.v.m. het stelsel en de 

werkingsregels van opvangstructuren alsook de modaliteiten van de kamercontroles, en het 

ministerieel besluit van 21 september 2018 i.v.m. de vastlegging van de huishoudelijke 

reglementen van de opvangstructuren, dient het huishoudelijk reglement van ons LOI te worden 

aangepast. 

 Fedasil deed daarbij een voorstel van huishoudelijk reglement waarbij de eerste 5 delen door 

hen werden vastgelegd en gemeenschappelijk zijn voor alle opvangstructuren, en het 6 deel 

specifiek per opvangstructuur dient te worden aangevuld. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het aangepast huishoudelijk reglement LOI wordt goedgekeurd met ingang van 1 oktober 2018. 

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg - Goedkeuren reglement afwijkende bijdrage DGAT 

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 

 Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en uitvoeringsbesluiten. 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

 Reglement afwijkende bijdrage DGAT 
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Verantwoording 

 Voor de dienst gezinszorg wordt de bijdrage berekend op basis van het gezinsinkomen. Dat zorgt 

voor een gemiddelde bijdrage van 6,51 euro per gepresteerd uur gezinszorg. 

 In sommige situaties is het aangewezen af te wijken van deze berekening. 

 Wanneer gezinszorg werd opgestart bij een koppel en één van beide partners komt te overlijden, 

wordt standaard een huisbezoek gepland. Op dat ogenblik wordt een sociaal onderzoek gevoerd 

inclusief een herberekening van de gebruikersbijdrage. Omwille van herberekeningen van o.a. 

pensioen of uitkeringen door andere diensten, en de tijd die dit in beslag neemt, is het niet 

aangewezen om op het moment van de herberekening het gekende inkomen als basis te nemen 

voor de berekening van de gebruikersbijdrage. In afwachting van de nieuwe inkomensgegevens 

wordt de gebruikersbijdrage bepaald op 80% van het huidige gezinsinkomen. Eens de nieuwe 

inkomensgegevens zijn gekend, wordt de bijdrage definitief herrekend.  

 Ook wanneer kraamzorg wordt aangevraagd is het aangewezen af te wijken van de gewone 

berekening van de gebruikersbijdrage. Onder kraamzorg wordt verstaan: gezinszorg voor 

moeder, kind of gezin in de periode van een maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum, tot 

drie maanden na de bevalling. Aanvragen kraamzorg gebeuren volgens de normale werkwijze 

waarbij een huisbezoek en een sociaal onderzoek wordt gepland. Er wordt geen beoordeling tot 

verminderd zelfzorgvermogen gemaakt omwille van de aard van de hulpverlening. Bij de 

berekening van de gebruikersbijdrage bij dergelijke aanvragen, komen we vaak uit op een hoge 

bijdrage bij tweeverdieners. Andere kraamzorgaanbieders hebben om die reden hun 

gebruikersbijdrage afgetopt. De maximale bijdrage bedraagt bij deze aanbieders tussen 7,58 

euro en 9,50 euro. Om ons beter te profileren en potentiële gebruikers de kans te geven om aan 

een concurrentieel tarief gebruik te maken van onze diensten opteren wij om de maximale 

bijdrage aan te passen aan de markt. Daarnaast betekenen dergelijke kortdurende zorgsituaties 

voor een interessante stijging van het aantal dossiers en een toenemende instroom, wat de 

werking ten goede komt. Wanneer een berekening van de gebruikersbijdrage gebeurt naar 

aanleiding van een aanvraag kraamzorg, kan deze bijdrage maximum 9,00 euro bedragen. Indien 

uit de berekening blijkt dat de gebruikersbijdrage lager is dan 9,00 euro, dan wordt de lagere 

bijdrage toegepast. 

 Bij toepassing van een afwijkende bijdrage in één van bovenstaande gevallen, wordt het 

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst daar de eerstvolgende zitting van in kennis gebracht. 

 Beide mogelijkheden tot afwijking werden reeds besproken in het B.C.S.D. van 16 mei 2018 en 10 

oktober 2018, en werden gunstig geadviseerd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het reglement voor afwijkende bijdragen binnen de dienst gezinszorg wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

Bij toepassing van een afwijkende bijdrage volgens het reglement, wordt het Bijzonder Comité van 

de Sociale Dienst daar de eerstvolgende zitting van in kennis gebracht. 
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Lokaal Dienstencentrum - Goedkeuren opstart mantelzorgloket 

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 

 Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en uitvoeringsbesluiten 

 Voorontwerp decreet betreffende woonzorg van 13 juli 2018 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

Verantwoording 

 De erkennings- en subsidiëringsvereisten voor ons lokaal dienstencentrum werden vastgelegd in 

het woonzorgdecreet van 13 maart 2009. Dit bestaande woonzorgdecreet was na 10 jaar aan 

actualisering toe. De Vlaamse regering gaf op 13 juli 2018 haar tweede principiële goedkeuring 

aan het voorontwerp van decreet over woonzorg.  

 Wat VVSG, die het dossier van dichtbij volgt, betreft zijn de verwachtingen voor de lokale 

dienstencentra de volgende: 

Het lokaal dienstencentrum is een van de woonzorgvoorzieningen die bij deze herziening de 

grootste wijziging ondergaat. De nadruk verschuift van verplichte activiteiten naar buurtgerichte 

opdrachten. De lokale dienstencentra richten zich prioritair naar ouderen, mantelzorgers en 

kwetsbare personen. Lokale dienstencentra vormen een kernactor binnen de zorgzame buurt. Het 

dienstencentrum speelt een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie in de buurt. 

Het accent ligt minder op het aanbieden van informatieve, vormende en recreatieve activiteiten 

en meer op het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt. Activiteiten zijn daarbij een 

hefboom om de doelstelling waar te maken en een aantal opdrachten in de buurt te realiseren, in 

nauwe samenspraak met de gebruikers, buurtbewoners, lokale verenigingen en organisaties. Dit 

zal zowel binnen de eigen infrastructuur van het lokaal dienstencentrum kunnen als op andere 

locaties of in gedecentraliseerde antennes. Ook dit is een belangrijke wijziging t.o.v. het huidige 

decreet. Elk lokaal dienstencentrum is uniek en de dienstverlening moet aangepast zijn aan de 

context van de buurt. Verscheidenheid van de invullingen van de opdracht is net de kracht van de 

dienstencentra en wijst op de goede inbedding in de buurt. Hierbij is het lokaal sociaal beleidsplan 

mee richtinggevend. Het lokaal dienstencentrum geeft input in functie van de inhoud van het plan 

en draagt bij tot de uitvoering ervan. Overleg en co-creatie met lokaal actieve verenigingen en 

organisaties zijn hieraan inherent. 

 We spelen binnen het dienstencentrum al langer met het idee om een mantelzorgloket te 

starten, maar we vinden in de voorontwerpen van het nieuwe decreet, daar ook een duidelijke 

opdracht rond. De mantelzorger wordt een kerndoelgroep, en zorg en sociale cohesie komen 

centraal te staan. 

 Concreet willen we binnen het dienstencentrum een duidelijk aanspreekpunt voor mantelzorgers 

van inwoners van onze gemeente. Bij dit loket kan elke mantelzorger terecht voor vragen rond 

zorg en dienstverlening, ondersteuning,… Ook het bijeenbrengen van mantelzorgers wordt een 

aanvullende taak van onze mantelzorgspecialist. Het mantelzorgloket wordt een fysiek loket 
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binnen het dienstencentrum in Assenede, waarbij we eventuele mogelijkheden tot zitdagen in de 

deelgemeenten in een latere fase zullen evalueren. Het mantelzorgloket wordt bemand door een 

maatschappelijk werker, Tim De Vilder, die aan de mantelzorger, op een neutrale manier, info 

verschaft. Dit kan op vraag van de mantelzorger ook aan de hand van een huisbezoek.  

Er wordt een mantelzorgbrochure opgemaakt, met daarin alle relevante gegevens van 

zorgverleners op onze gemeente zoals diensten voor maatschappelijk werk van de 

ziekenfondsen, diverse thuiszorgdiensten, RVT’s, poetsdiensten,… waaruit mantelzorgers in 

overleg met hun senioren vrij ondersteunende zorg kunnen kiezen.  

Daarnaast zullen in april (info) en november (dag van de mantelzorger) activiteiten worden 

gepland in het dienstencentrum, specifiek gericht naar de mantelzorger. Er wordt bevraagd of er 

nood is aan een koffiemoment om op regelmatiger basis om elkaar te kunnen ontmoeten. 

De bekendmaking kan starten in december om ons loket te openen vanaf 1 januari 2019. 

Tussenkomsten 

 De CD&V-fractie is al lang vragende partij om dit op te richten, maar stelt vast dat dit nu pas 

mogelijk is omdat er subsidies tegen over staan.  

 De voorzitter antwoordt dat er onvoldoende personeel was om dit eerder op te starten. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De opstart van een mantelzorgloket vanaf 1 januari 2019 wordt goedgekeurd. 

Lokaal Dienstencentrum - Goedkeuren afwijking reglement van de variabele werktijden 

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. 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

 Notule vaststellen reglement van de variabele werktijden van 5 juli 2017 

Verantwoording 

 In de OCMW-raadszitting van 5 juli 2017 werd een nieuw reglement van variabele werktijden 

vastgesteld. Daarin werd de flexibele werktijdregeling aangepast. De glijtijden werden uitgebreid, 

de maandelijkse cumul van teveel gepresteerde uren werd opgetrokken, de stamtijd op 

woensdag uitgebreid. 

 Deze flexibele werktijdregeling geldt voor alle medewerkers behalve: technisch personeel, 

schoonmaakpersoneel DCO, verzorgend personeel, begeleidend personeel IBO en personeel 

dienstencentrum. 
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 Ondertussen is de personeelsformatie binnen het dienstencentrum gewijzigd; er werkt sedert 

01.01.2018 een maatschappelijk werker binnen het dienstencentrum. De onthaalfunctie is in die 

zin ook uitgebreid. 

 De maatschappelijk werker binnen het dienstencentrum maakt gebruik van de flexibele 

werktijdregeling, omwille van zijn voorgaande takenpakket.  De onthaalmedewerker kon geen 

gebruik maken van de flexibele werktijdregeling omwille van de openingsuren van het 

dienstencentrum. De onthaalmedewerker was tot 01.01.2018 ook alleen aanwezig in het 

dienstencentrum. 

 Om ongelijkheid tussen de medewerkers te vermijden, werd ook aan de onthaalmedewerker 

voorgesteld gebruik te maken van de flexibele werktijdregeling. Daar gaat zij nu graag op in. 

 Voor het dienstencentrum zelf, meer bepaald tijdens de openingsuren, levert dit geen 

problemen op, op voorwaarde dat óf de onthaalmedewerker óf de maatschappelijk werker het 

onthaal kan bemannen tijdens de openingsuren. Net zoals verlof wordt afgesproken, moet dan 

ook het opnemen van flexuren worden afgesproken.  

 Het is echter niet aangewezen om de avondpermanentie op dinsdagavond voor de 

onthaalmedewerker te laten doorgaan. Deze zorgt enerzijds voor een te snelle opeenstapeling 

van flexuren met uiteraard daaraan gekoppeld de beperktere mogelijkheid deze te recupereren 

gezien de vastgelegde openingsuren en de beperkte bemanning van het onthaal. Anderzijds is 

het doelpubliek van het dienstencentrum overdag meestal vrij en verwachten wij niet dat deze ’s 

avonds gebruik zouden maken van de dienstverlening bij het onthaal. Momenteel neemt de 

maatschappelijk werker ouderschapsverlof op dinsdag. 

 Voor de onthaalmedewerker en de maatschappelijk werker van het dienstencentrum vragen wij 

een afwijking van art.1 en art.6 van het reglement van de variabele werktijden.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Voor de onthaalmedewerker en de maatschappelijk werker van het dienstencentrum wordt een 

afwijking toegestaan op artikel 1 en artikel 6 van het reglement van de variabele werktijden 

waardoor deze medewerker wel kan gebruik maken van de flexibele werktijdregeling zonder de 

avondpermanentie op dinsdagavond. 

Art.2 

Wanneer het takenpakket binnen bovenstaande functies wijzigt, zal ook bovenstaande regeling 

worden herzien.  

 

Lokaal Dienstencentrum - Goedkeuren jaarplanning 2019 lokaal dienstencentrum. 

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. 
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Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota. 

 Jaarplanning 2019 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 wijzigingen onderhevig aangezien we willen 

inspelen op opportuniteiten en actuele tendensen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De raad keurt de jaarplanning 2019 van het lokaal dienstencentrum goed. 

 

Technische dienst - Afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Goedkeuren van de omvorming van 

een MV-toilet tot een douche in het dienstencentrum De Piramide.  

Bevoegdheid 

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

maatschappelijk welzijn, art. 51 en 52, eerste lid. 

Wetten en Reglementen 

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. 

 De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. 

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren. 

Verwijzingsdocumenten 

 Offerte dd 27.06.2018 van G. Claeys 

 Visum van Financieel Directeur 

Verantwoording 

 In het dienstencentrum wensen ze een MV-toilet om te vormen naar een douche. 

 Er werd reeds een offerte gevraagd bij Claeys om een idee te krijgen van prijs. De offerte van 

Claeys bedraagt € 7.875,00 excl btw of € 9.528,75 incl. btw. 

 Nadien werd dezelfde vraag gesteld aan De Craemer en Willems-Heyman. 

 De Craemer heeft op 29.06.2018 een plaatsbezoek gedaan, maar de offerte bleef uit. 

 Op 01.10.2018 werd er een herinneringsmail verstuurd naar De Craemer en Willems-Heyman. Ze 

konden hun offerte indienen tot en met 19.10.2018. Er werden geen offertes meer ontvangen. 
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Tussenkomsten 

 CD&V ziet op de offerte dat het over een douche gaat van 90x90 cm en het gaat over een kuip 

met douchewanden. Dit is niet ideaal voor mensen die minder mobiel zijn. Als OCMW moeten wij 

hier toch rekening mee houden. De ruimte is aanwezig, waarom opteren we niet voor een 

inloopdouche? Graag prijs vragen voor een douche die toegankelijk is voor mindervaliden 

(handvaten, klapstoel, antislibtegels, inloop als het technisch mogelijk is). 

Stemmen 

Dit punt wordt verdaagd. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De offerte van Claeys voor de opdracht ‘MV-toilet omvormen tot douche’ voor een bedrag van € 

7.875,00 excl btw of € 9.528,75 incl. btw wordt goedgekeurd. 

Art. 2 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget op budgetcode Beleidsitem 

01190 – 2210007, ENV 2016/5. 

 

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang - Kennisgeving erkenning IBO Leegstraat 22 

Bevoegdheid 

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

maatschappelijk welzijn, artikel 51 en artikel 52, eerste lid. 

Wetten en Reglementen 

 Het Besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake 

erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang en de wijzigingsbesluiten. 

 Het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning 

en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor de buitenschoolse gezinsopvang en 

groepsopvang. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de subsidievoorwaarden voor 

buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang. 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

 Toekenning erkenning IBO ’t Kreekje Assenede 

 Erkenningsattest IBO ’t Kreekje Assenede 

 Erkend plaatsbestand IBO Assenede 

 Inspectieverslag IBO ’t Kreekje Assenede 

Verantwoording 

 Sinds 03.09.2018 is IBO ’t Kreekje in Assenede verhuisd van de Kapelledreef naar de Leegstraat. 

Naar aanleiding van deze verhuis heeft Kind & Gezin een nieuwe erkenning uitschreven. 
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Kind & Gezin heeft beslist tot toekenning van een erkenning voor buitenschoolse groepsopvang 

aan de organisator OCMW Assenede voor de opvanglocatie ’t Kreekje, Leegstraat 22 in Assenede, 

met 60 opvangplaatsen. Deze erkenning wordt toegekend vanaf 1 september 2018. 

Ondertussen is Zorginspectie van Kind & Gezin lang geweest op 12.09.2018. Hierbij heeft IBO ’t 

Kreekje een positief advies gekregen. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

BESLUIT 

Art. 1 

De raad neemt kennis van de erkenning voor de opvanglocatie IBO ’t Kreekje in Assenede. 

Art. 2 

De raad neemt kennis van het positief advies bij Zorginspectie van Kind & Gezin in IBO ’t Kreekje in 

Assenede.  

 

Woningen - Goedkeuren verhoging dagprijs assistentiewoningen De Moestuin 

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 

 Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en uitvoeringsbesluiten 

Verwijzingsdocumenten 

 Toelichtende nota 

Verantwoording 

 Eind 2015 werd gestart met de renovatie van de assistentiewoningen in de Moestuinstraat. 

Daarbij werden de woningen geïsoleerd, werden inloopdouches geplaatst in de badkamers en 

werd de verwarming overgeschakeld van accumulatie naar centrale verwarming op aardgas. 

Voor de bewoners die dit wensten, werden de ruimtes opnieuw geverfd. 

 Ondertussen loopt de renovatie op zijn einde en kunnen we voor de verbouwde woningen een 

hogere dagprijs aanvragen. 

 De dagprijs bedraagt tot op vandaag 16,46 euro voor een alleenstaande en 18,60 euro voor een 

koppel (14,32 euro genotsrecht (87%) en 2,14 euro dienstverlening (13%) per persoon). 

 De prijsverhoging mag maximaal 10% bedragen. 

 De nieuwe prijzen die we aanvragen bij de overheid bedragen dan 18,10 euro voor een 

alleenstaande en 22,80 euro voor een koppel. 

 De aanvraag gebeurt bij het agentschap zorg en gezondheid. Zij beslissen binnen 60 dagen of de 

prijsverhoging kan doorgaan. Eens zij een goedkeuring hebben gegeven moet de nieuwe prijs 
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worden gemeld via het e-loket van het agentschap. De prijs mag vanaf dan worden aangerekend, 

rekening houdend met een bekendmakingstermijn aan de bewoners van 30 dagen. 

Tussenkomsten 

 CD&V stelt andermaal dat nog maar de laatste jaren de huurprijs wordt geïndexeerd en daardoor 

verhuren we nu aan dergelijke lage tarieven. Men had dit al veel eerder moeten doen, dan waren 

dergelijke hoge prijsstijgingen niet nodig geweest. 

Stemmen 

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

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De raad keurt de aanvraag tot prijsverhoging op basis van renovatie van de dagprijs van De Moestuin 

goed. 

Art. 2 

De bewoners worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

 

Varia 

 De volgende raad zal doorgaan op 5 december. Er zal na afloop een drankje worden aangeboden 

omdat het de laatste OCMW-raad is, voor de ingrijpende wijzigingen van het nieuw decreet 

lokaal bestuur die ingaan op 01.01.2019. 

 

Namens de OCMW-raad 

 

 

Get. Frederik Willems Get. Dominique Buysse 

Algemeen directeur OCMW-voorzitter 

 


