LIJST BESLUITEN RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
25 juni 2019

Merelbeke, dinsdag 2 juli 2019
Geacht publiek,
We hebben de eer u hierbij de lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van
de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2019 mee te delen.
Deze lijst wordt gepubliceerd op de website op 2 juli 2019
BESLUITEN

Openbare vergadering
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag van 28.05.2019
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van 28 mei 2019 goed te keuren.

2.

Vaststellen aanpassing meerjarenplan nr 1 2019 (MJPL 2014-2021)
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 worden de
budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan vastgesteld door de OCMWRaad. De vaststelling gebeurt op basis van de voorgelegde cijfers en een uitleggende
nota.
Nadat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun deel
hebben vastgesteld, zal de gemeenteraad het beleidsrapport in zijn geheel definitief
vaststellen.
De aanpassingen zijn in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering
25 juni 2010.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de aanpassing van het meerjarenplan nr 1
2019 van het OCMW van Merelbeke vast te stellen.

3.

Vaststellen budgetwijziging nr 1 2019 exploitatie - en investeringsbudget
Volgens het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 worden
budgetwijzigingen vastgesteld door de OCMW-Raad. De vaststelling gebeurt op basis
van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota.
Nadat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk hun deel
hebben vastgesteld, zal de gemeenteraad het beleidsrapport in zijn geheel definitief
vaststellen.
De budgetwijziging is in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering
25 juni 2010.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de budgetwijziging nr 1 van het exploitatieen investeringsbudget 2019 van het OCMW van Merelbeke vast te stellen.

4.

Vaststellen van reglement van inwendig bestuur tot vaststelling van wat
onder het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer' moet worden verstaan
In het ‘Huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW’,
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 7 augustus 2018 werd
het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ vastgesteld.
Naar aanleiding van de implementatie van het Decreet Lokaal Bestuur, in het
bijzonder de beoogde integratie van gemeente en OCMW, werd de omschrijving van
het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer' afgestemd voor beide organisaties.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het reglement van
inwendig bestuur tot vaststelling van wat onder het begrip ‘dagelijks
personeelsbeheer' moet worden verstaan vast te stellen.

5.

Vaststellen reglement inwendig bestuur betreffende modaliteiten voor het
bepalen van het begrip dagelijks bestuur
Voor een vlotte interne werking van de dagdagelijkse uitgaven bestaat de
mogelijkheid om bepaalde uitgaven van dagelijks bestuur te delegeren aan het vast
bureau, die het op haar beurt kan delegeren aan de algemeen directeur. Het komt de
raad voor maatschappelijk welzijn toe te bepalen wat onder het begrip “dagelijks
bestuur” moet worden verstaan. Daarnaast dient de raad voor maatschappelijk
welzijn te bepalen welke uitgaven niet onderworpen zijn aan een voorafgaand visum
van de financieel directeur. Bij de laatste aanpassing van het huishoudelijk
reglement, bij besluit van 7 augustus 2018 legde de raad voor maatschappelijk
welzijn vast wat onder het begrip “dagelijks bestuur” viel. Het Decreet Lokaal
Bestuur voorziet dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dergelijke
zaken moeten regelen in het organisatiebeheersingssystem. De huidige regelingen
vervallen uiterlijk op 1 juli 2019. Het is wenselijk voor de continuïteit van de
dienstverlening ook na 1 juli 2019 gebruikt te maken van de mogelijkheid om
bepaalde uitgaven van dagelijks bestuur te delegeren aan het vast bureau. Ingevolge
het samengaan van gemeente en het OCMW is het aangewezen om voor beide
besturen dezelfde regels te hanteren, zodat een goede en efficiënte werking mogelijk
is binnen het bestuur. Er wordt voorgesteld de huidige drempelbedragen in de
wetgeving van de overheidsopdrachten te hanteren voor het begrip dagelijks
bestuur.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het reglement van inwendig bestuur
betreffende modaliteiten voor het bepalen van het begrip “dagelijks bestuur” vast te
stellen.

6.

Vaststellen reglement inwendig bestuur betreffende de voorwaarden
waaronder personeelsleden kunnen belast worden met de inning van
geringe dagontvangsten
In de dagelijkse werking van de diensten, komt het voor dat sommige ontvangsten
direct worden geïnd nadat de vordering ontstaat. In het algemeen zijn dit
vorderingen waarvan vooraf de schuldenaar niet gekend is, en hierdoor niet met
factuur gewerkt wordt. Hiertoe is het wenselijk dat sommige personeelsleden belast
worden met de inning van deze dagontvangsten. De raad voor maatschappelijk
welzijn keurde op 16 november 2016 de voorwaarden vast waaronder
personeelsleden kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn dergelijke zaken moeten regelen in het organisatiebeheersingssysteem. Als
overgangsbepaling geldt dat totdat in een nieuwe regeling wordt voorzien de huidige
regelingen tot 1 juli 2019 blijven gelden. Het is wenselijk dat ook na 1 juli 2019
sommige personeelsleden belast worden met de inning van geringe dagontvangsten

om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Hiertoe dient een nieuw
reglement te worden voorzien met de voorwaarden en regelingen rond aanduiden
personeelsleden, beheer, verantwoording,… Ingevolge het samengaan van gemeente
en het OCMW is het aangewezen om voor beide besturen dezelfde regels te
hanteren, zodat een goede en efficiënte werking mogelijk is binnen het bestuur.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd het reglement van inwendig bestuur betreffende
de voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen belast worden met de inning van
dagontvangsten vast te stellen.
7.

Vaststellen reglement inwendig bestuur betreffende de voorwaarden voor
het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden voor geringe
exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur
Het komt voor dat sommige uitgaven onmiddellijk moeten betaald worden voor de
goede werking van de dienst en voor het verlenen van goede dienstverlening. Deze
uitgaven kunnen niet de gewone betalingsprocedure van de het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn volgen. Hiertoe is het wenselijk dat sommige
personeelsleden een provisie krijgen om deze uitgaven te kunnen doen. De raad
keurde op 19 oktober 2016 de aanpassing van de voorwaarden voor het ter
beschikking stellen van een provisie aan personeelsleden goed.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om provisies toe te kennen
aan personeelsleden indien hiervoor een regeling is uitgewerkt in het
organisatiebeheersingssysteem. De huidige regelingen vervallen uiterlijk op 1 juli
2019. Het is wenselijk dat ook na 1 juli 2019 sommige personeelsleden uitgaven
kunnen verrichten en een provisie toegekend krijgen. Hiertoe dient een nieuw
reglement te worden voorzien met de voorwaarden en regelingen rond toekenning
van de provisie, beheer, verantwoording,…
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd het reglement van inwendig bestuur betreffende
de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden
voor geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur vast te stellen.

8.

Goedkeuren indienen aanvraag erkenning van 3 woongelegenheden met een
bijkomende erkenning voor het woonzorgcentrum 'het Lindeken'
Bij brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid van 29 april 2019 werd meegedeeld
dat in 2019 aan 2.938 woongelegenheden in woonzorgcentra een bijkomende
erkenning kan worden verleend. Er worden voor het woonzorgcentrum ‘het Lindeken’
3 bijkomende woongelegenheden met bijkomende erkenning voorzien in het
voornemen tot planningsvergunning.
Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd om een aanvraag voor 3
bijkomende woongelegenheden met bijkomende erkenning in te dienen.

9.

Goedkeuren beheersovereenkomst Zorgband Leie & Schelde
Sinds 1 januari 2018 is de Welzijnsvereniging Zorgband Leie & Schelde opgericht
met het oog op de overname van de exploitatie van de thuis- en woonzorgdiensten
van de diverse deelgenoten vanaf 1 januari 2020.
Artikel 12 van de oprichtingsstatuten bepaalt dat een beheersovereenkomst wordt
afgesloten tussen de deelgenoten en de welzijnsvereniging waarbij de
vooropgestelde werkingsprincipes verder worden verfijnd en de inbreng verder in
detail wordt vermeld. Het niet afsluiten van een beheersovereenkomst voor 1 juli
2019 door één van de deelgenoten heeft als gevolg dat de deelgenoot uittreedt met
onmiddellijke ingang.
Voorliggend het ontwerp van beheersovereenkomst tussen OCMW Destelbergen,
OCMW Laarne, OCMW Merelbeke, OCMW Nazareth, APB Provinciaal Zorgcentrum en

de Zorgband Leie en Schelde waarbij de modaliteiten en voorwaarden worden
beschreven van de inbreng, de dotaties, de overdracht van subsidies evenals de
wijze waarop de Zorgband Leie en Schelde haar opdracht dient te vervullen.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de beheersovereenkomst goed te keuren.
10. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met een privé-onderneming in
functie van een TWE-traject onder de vorm van een art60-tewerkstelling
In het kader van tewerkstellingen bij toepassing van artikel 60§7 van het OCMWdecreet wordt voorgesteld om miv 27 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst af
te sluiten met een privé-onderneming.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om deze samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren.
11. Goedkeuren addendum aan de samenwerkingsovereenkomst van 19 april
2017 tussen het OCMW Merelbeke en het Agentschap voor integratie &
inburgering
Het OCMW van Merelbeke sloot op 17 april 2017 een samenwerkingsovereenkomst
af met het Agentschap voor integratie & inburgering inzake telefonisch tolken en
tolken ter plaatse. Tot op heden bood het Agentschap voor integratie & inburgering
geen mogelijkheden aan voor een dienstverlening inzake vertaalopdrachten voor wat
betreft de provincie Oost-Vlaanderen. Vanaf heden biedt het Agentschap voor
integratie & inburgering deze dienstverlening wel aan. Om van deze dienstverlening
gebruik te kunnen maken moet er aan de bestaande overeenkomst een addendum
worden toegevoegd.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om dit addendum goed te keuren.

12. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Kompanjon Merelbeke Destelbergen
Na twee succesvolle proefprojecten wordt voorgesteld om een duurzame
samenwerking aan te gaan met OCMW Destelbergen voor de Huistaak- en
gezinsondersteuningsdienst onder de nieuwe naam ‘Kompanjon MerelbekeDestelbergen’.
Kompanjon Merelbeke – Destelbergen biedt laagdrempelige huistaak- en
gezinsondersteuning aan voor kwetsbare gezinnen. De coach van Kompanjon
Merelbeke – Destelbergen begeleidt samen met een student of vrijwilliger een gezin
met schoolgaande kinderen tussen 5 en 12 jaar gedurende 10 opeenvolgende
bezoeken. De student werkt samen rond leren leren en het aanbieden van handige
tips en tricks voor het maken van huiswerk en het stimuleren van een leeromgeving.
Daarbij wordt de brug tussen gezin en school en gezin en vrije tijd verkleind en
wordt een onderzoek gedaan naar de sociale rechten aanwezig binnen de
gezinscontext.
De samenwerking wordt aangegaan voor 6 jaar. Hierbij wordt de reële kost van de
personeelsinzet (4/5 VTE) met 10% werkings- en overheadkosten gelijk verdeeld
tussen Merelbeke en Destelbergen.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren.

13. Goedkeuren afsprakennota vrijetijdsparticipatie
De subsidiëring van de lokale netwerken voor personen in armoede zit vervat in het
Participatiedecreet. Deze financiering dient voor de deelname door personen in
armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -activiteiten en –verenigingen of voor de
ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor personen in armoede op
sportief en cultureel vlak of in het jeugdwerk. Om voor de subsidie in aanmerking te
komen moet het gemeentebestuur in de schoot van een lokaal netwerk, het netwerk
vrijetijdsparticipatie, een afsprakennota vrijetijds-participatie opmaken, goedkeuren
en opvolgen. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn maakt deel uit van
dit netwerk. In 2010 werd in Merelbeke voor het eerst een afsprakennota opgemaakt
met het netwerk. In 2013 werd deze hernieuwd en sinds de opstart is het netwerk
uitgebreid tot 8 partnerorganisaties.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de afsprakennota vrijetijdsparticipatie goed
te keuren.

14. Kennisnemen jaarrekening 2018 van Audio (welzijnsvereniging)
De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de
vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd
aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De betrokken raden voor maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de
jaarrekening van de welzijnsvereniging.
Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring
van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht
de jaarrekening goed te keuren.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van
de welzijnsvereniging Audio.

15. Goedkeuren toetreding stad Aalst, stad Diksmuide, gemeente Evergem,
gemeente Maldegem, gemeente Moerbeke, gemeente Wachtebeke,
gemeente Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging Mintus
en Zorgbedrijf Harelbeke tot de welzijnsvereniging Audio
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft de toetreding tot Audio, vereniging van
publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het Decreet Lokaal
Bestuur (welzijnsvereniging) goedgekeurd op 20 oktober 2010. Artikel 482, tweede
lid, van het decreet lokaal bestuur vereist de instemming van alle deelgenoten voor
de toetreding van nieuwe deelgenoten. De stad Aalst, stad Diksmuide, gemeente
Evergem, gemeente Maldegem, gemeente Moerbeke, gemeente Wachtebeke,
gemeente Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, zorgvereniging Mintus en
zorgbedrijf Harelbeke hebben een verzoek ingediend om tot Audio toe te treden.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de toetreding van stad Aalst, stad
Diksmuide, gemeente Evergem, gemeente Maldegem, gemeente Moerbeke,
gemeente Wachtebeke, gemeente Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke,
zorgvereniging Mintus en zorgbedrijf Harelbeke goed te keuren.

