OCMW van Kuurne
Kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
e-mail : ocmw@sociaalhuiskuurne.be
tel. 056/73.70.11
fax 056/72.56.90
Raadzitting van dinsdag 23 oktober 2018 – aanvang 19.30 uur
Aanwezig :

Afw. en verontsch.:

Bram Deloof, Voorzitter
Geert Veldeman, Anthony Dewaele, Eveline Van Haverbeke, Geert Blomme,
Kirsten Coucke, Nele Remmerie, Anny Vergote, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur
Kaat Nuyttens, raadslid

De vergadering vangt aan om 19:30 uur onder het voorzitterschap van de hr. Bram Deloof

Openbare zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
1e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 25 september 2018 - openbare zitting – geeft geen
aanleiding tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Dossiers ter goedkeuring
2e punt : Goedkeuring wijze van samenstellen en oprichten centrumraad voor het lokaal
dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard.
Het Vlaams Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 dat o.a. de werking van de lokale dienstencentra
regelt bepaalt dat ieder lokaal dienstencentrum een centrumraad moet hebben. Het nieuwe Decreet op
de Woonzorg dat in principe op 1 januari 2019 in werking zou moeten treden behoudt deze verplichting.
Het oprichten van een centrumraad voor Ter Groenen Boomgaard is nu aan de orde: er is inmiddels
een stabiele werking, er is een stabiele gebruikersgroep en er is een stabiele vrijwilligerswerking
waaruit relevante leden kunnen gerecruteerd worden.
Gebaseerd op de praktijk in andere dienstencentra, rekening houdend met de verplichte leden en met
het oog op de meest werkzame en nuttige samenstelling wordt de centrumraad als volgt samengesteld:
- De coördinator van het centrum
- De ouderenbeleidscoördinator (wegens rechtstreeks betrokken op de doelgroep)
- De Algemeen Directeur of de Domeinverantwoordelijke Leven en Welzijn
- De Voorzitter OCMW of diens vervanger (wegens de link met de beleidsverantwoordelijkheid)
- Een vertegenwoordiger van de Ouderenraad die tevens lid is van één of meer Kuurnse
Ouderenvereniging(en) èn regelmatig gebruiker van het dienstencentrum
- Een lid van de Ouderenraad met een netwerk dat zich bevindt in het segment nog niet
zorgbehoevende jong-senioren èn gebruiker van het dienstencentrum
- 2 vrijwilligers in het dienstencentrum èn gebruiker
- 1 zeer regelmatig gebruiker zonder andere betrokkenheid
- Bovendien wordt de Kuurnse Huisartsenkring gevraagd een lid af te vaardigen (wegens de link met de
thuiszorg).
Zitting in de centrumraad is onvergoed.
Na bespreking keurt de Raad de oprichting en de samenstelling van een centrumraad voor het lokaal
dienstencentrum goed.

Dossiers ter kennisname
3e punt : Kennisname afspraken huisstijl naar aanleiding van integratie
Naar aanleiding van de integratie gemeente en OCMW dienen heel wat zaken op vlak van
communicatie te worden aangepast. We denken hierbij aan de huisstijl, de website, de nieuwsbrieven,
het briefpapier,... De communicatiedienst werkte een voorstel uit.
Het College ging tijdens de zitting van 2 oktober 2018 akkoord met het voorstel.

De OCMW-raad neemt kennis van bovenvermeld voorstel van huisstijl ikv integratie.

Besloten zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
4e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - gesloten zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 25 september 2018 - gesloten zitting – geeft geen
aanleiding tot opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Beslissingen inzake sociale bijstand
5e punt : Beslissingen inzake sociale bijstand
De Raad neemt op basis van het individueel sociaal verslag van de maatschappelijk werker, een
beslissing m.b.t. de diverse steunaanvragen, zoals de toekenning RMI-leefloon, steun aan
vreemdelingen, huurtussenkomsten en andere financiële tussenkomsten en dienstverleningen.

Financiën
6e punt : Aktename / goedkeuring uitgaven dj. 2018

Personeel
7e punt : Vaststellen werfreserve nav eindresultaat van het examen van maatschappelijk werker
8e punt : Aanstelling onbepaalde duur - 2 maatschappelijk werkers
9e punt : Tijdelijke aanstelling van een maatschappelijk werker

Besluiten van de Algemeen Directeur
10e punt : Kennisname Besluiten van de Algemeen Directeur

Maaltijddienst
11e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - maaltijddienst
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/maaltijddienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Poetsdienst
12e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - poetshulp
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/poetsdienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Mededelingen
13e punt : Mededelingen - vragen
Volgende raadzitting is voorzien op dinsdag 20 november 2018 – 19.30 uur

Alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de vergadering
om 21.28 uur.

Algemeen Directeur
Els Persyn

Voorzitter
Bram Deloof

