Notulen van de vergadering van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 26 september 2019
Aanwezig:

Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Voorzitter van het Vast Bureau
Ann Messelier, Johan Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez, Leden
Vast Bureau
Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Rik Bouckaert, Annelies Vandenbussche, Geert Veldeman, Jean-Paul
Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann Dendauw Van
Ooteghem, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe,
Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Isabelle Vereecke, Els Verhagen,
Bernard Marchau, raadsleden
Veronique Vanhoutte, Adjunct-Algemeen Directeur
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Fanny Decock, raadslid

De vergadering begint om 19:33 uur
Wegens een technisch euvel is het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn
niet beschikbaar.

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 26 juni 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2. OCMW - Budgetwijziging 2019-1 - vaststelling
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de Grondwet.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en verdere wijzigingen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen
betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
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rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Feiten, context en argumentatie
Het budget 2019 werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
20 november 2018.
De budgetwijziging 2019-1 heeft als doel de gewijzigde financiële situatie sinds de
vaststelling van het budget 2019 zo realistisch mogelijk weer te geven.
Adviezen en visum
Het positief advies van het managementteam van 29 augustus 2019.
Tussenkomsten
Raadsleden Bouckaert en Veldeman stellen enkele vragen die door de schepenen
Deprez en Deloof beantwoord worden.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 2019-1 (verklarende nota en financiële nota) wordt vastgesteld.
Artikel 2
Onderhavig besluit zal samen met de budgetwijziging 2019-1 voor goedkeuring
worden overgemaakt aan de hogere overheid.
3.

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn
legislatuur 2019-2024 - goedkeuren aanvulling
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 77 en artikel 152 van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december
2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Feiten, context en argumentatie
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 werd het huishoudelijk
reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de legislatuur 2019-2024
vastgelegd.
Het is noodzakelijk nog een regeling op te nemen in het huishoudelijk reglement
van de raad voor maatschappelijk welzijn over welke kosten die verband houden
met de uitoefening van het mandaat aan de voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst kunnen worden terugbetaald. Artikel 152 van het decreet
over het lokaal bestuur vermeldt dat de raad voor maatschappelijk welzijn dit
bepaalt voor de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Bijgevolg wordt een bijkomende paragraaf ingevoegd in het huishoudelijk
reglement.
Verwijzigingen
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 betreffende
"Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn legislatuur 2019-2024 vaststellen".
Tussenkomsten
Raadslid Vereecke meldt dat haar fractie niet akkoord kan gaan op basis van het
gelijkheidsbeginsel: het verschil tussen de voorzitter van het BCSD en de
raadsleden is te groot. Raadsleden krijgen maar 200 EUR en hebben ook kosten
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(o.a. voor printen, opleidingen,...). Graag ook een verhoging van de vergoeding
voor raadsleden.
De burgemeester begrijpt de vraag maar stelt dat er een essentieel verschil is. De
vergoeding voor de zittingen van de Raad werd bij het begin van de legislatuur
verhoogd (en is inclusief de voorbereidingskosten voor de zitting). De taak van de
voorzitter van het BCSD, ook toegevoegd schepen kent een totaal andere invulling.
Communicatiekosten bvb. van uitvoerende mandatarissen zijn niet te vergelijken
met die van raadsleden. Uitvoerende mandatarissen zijn ook actief in regionale
organen (bvb. W13). Daarenboven moeten ook alles verantwoord worden vooraleer
er vergoed wordt.
De vergoeding van raadsleden lijkt de burgemeester billijk. Als de in het begin van
de legislatuur gemaakte afspraken zouden moeten veranderd worden; dan wordt
dit best besproken binnen de fracties en dan met de voorzitter van de Raad.
Stemming
Met 20 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan
Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez, Bram Deloof, Annelies Vandenbussche,
Geert Veldeman, Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann Dendauw
Van Ooteghem, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé,
Carla Meyhui, Els Verhagen, Bernard Marchau), 2 stemmen tegen (Rik Bouckaert,
Isabelle Vereecke)
Besluit
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de
legislatuur 2019-2024, die goedgekeurd werd in de raad voor maatschappelijk
welzijn van 23 mei 2019 wordt aangevuld met onderstaande bijkomende paragraaf.
Deze paragraaf zal integraal deel uitmaken van het huishoudelijk reglement:
Artikel 36 § 2 bis:
Aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst kunnen volgende
kosten, met een maximum van 1200 euro per jaar, voor zover ze verband houden
met de uitoefening van het mandaat en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van
het mandaat terugbetaald worden:
- verplaatsingskosten buiten de gemeente, heen en terug, gedaan in hoofde van
zijn functie met uitzondering van de vergaderingen waarvoor hij presentiegeld
en/of een verplaatsingsvergoeding ontvangt
- receptie- en representatiekosten gedaan in hoofde van zijn functie
- communicatiekosten: telefonie- en internetkosten (aansluitings- en
abonnementskosten)
- een eenmalige financiële tussenkomst in de aankoop van een desktop, een laptop
of ander 'portable device' (zoals draagbare telefonie, tablet), een printer en
tonercartridges, voor zover de mandataris nog niet beschikt over een toestel uit
een publiek uitgeoefend ambt.
De kosten moeten met ingang van 1 juli 2019 verantwoord worden met
bewijsstukken. Standaardformulieren voor onkostennota's kunnen verkregen
worden bij de gemeentelijke administratie. Om te vermijden dat bepaalde kosten
tweemaal terugbetaald worden, wordt bij elke onkostennota een verklaring op eer
gevoegd dat de betrokken mandataris geen terugbetaling geniet van andere
instellingen voor dezelfde teruggave; tevens moet de originele factuur erbij
gevoegd worden.
Artikel 2
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.
4.

Samenwerkingsprotocol opvang voor dak-en thuislozen 'De
Passage' tussen OCMW Alveringem en OCMW Kuurne - opheffen
bestaand protocol en goedkeuren nieuwe samenwerkingsprotocol
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Bevoegdheid en juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en verdere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
In de OCMW-raad van 18 november 2014 keurde de OCMW-raad het
samenwerkingsprotocol goed mbt de opvang voor dak-en thuislozen 'De Passage'
tussen OCMW Alveringem en OCMW Kuurne.
Tijdens de zitting van 6 maart 2018 keurde de OCMW-raad het nieuwe
samenwerkingsprotocol goed omwille van een extra artikel m.n. de bijdrage
Kuurne.
Op 7 juni 2019 ontvingen we een brief van het OCMW Alveringem met de melding
dat de doorgangswoning uitgebreid is met een tweede locatie. Vandaar vraagt het
OCMW Alveringem om het nieuwe samenwerkingsprotocol goed te keuren.
Verwijzigingen
De brief van OCMW Alveringem van 4 juni 2019.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het laatste samenwerkingsprotocol goedgekeurd in de OCMW-raad van 6 maart
2018 wordt opgeheven.
Artikel 2
Het nieuwe samenwerkingsprotocol in bijlage mbt opvang voor dak-en thuislozen
'De Passage' tussen OCMW Alveringem en OCMW Kuurne wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Het samenwerkingsprotocol in bijlage maakt integraal deel uit van het besluit.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit en van het nieuwe samenwerkingsprotocol worden
bezorgd aan OCMW Alveringem.
PUNTEN TER KENNISNAME
5. W13 - jaarrekening 2018 - kennisname
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 77 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Feiten, context en argumentatie
Op 28 juni 2019 keurde de algemene vergadering van W13 de jaarrekening van
2018 goed. Op 1 juli 2019 werd de jaarrekening 2018 van W13 doorgestuurd naar
het OCMW.
W13 is een vereniging van de 13 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW
Zuid-West-Vlaanderen. W13 werd in 2015 opgericht met als doel het voeren van
een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio.
De jaarrekening wordt ter kennisname aan de raad voor maatschappelijk welzijn
voorgelegd.
Verwijzigingen
Jaarrekening 2018 van W13.
Uittreksel uit de Algemene Vergadering van W13 van 28 juni 2019.
Besluit
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Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2018 van
W13.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan W13 tav mevr. Aicha
Oudaha (aicha.oudaha@welzijn13.be).
6.

W13 - statutenwijziging - kennisname
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 77 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Feiten, context en argumentatie
Op 28 juni 2019 keurde de algemene vergadering van W13 de statutenwijziging
van W13 goed. Op 1 juli 2019 werd deze statutenwijziging van W13 doorgestuurd
naar het OCMW.
W13 is een vereniging van de 13 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW
Zuid-West-Vlaanderen. W13 werd in 2015 opgericht met als doel het voeren van
een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio.
Deze statutenwijziging van W13 wordt ter kennisname aan de raad voor
maatschappelijk welzijn voorgelegd.
Verwijzigingen
Statutenwijziging van W13.
Uittreksel uit de Algemene Vergadering van W13 van 28 juni 2019.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de statutenwijziging van
W13.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan W13 tav mevr. Aicha
Oudaha (aicha.oudaha@welzijn13.be).

De zitting wordt beëindigd om 20:01 uur.
De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Chris Delneste
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