LIJST BESLUITEN RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
24 september 2019

Merelbeke, maandag 30 september 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 24 september 2019 mee te delen.
Deze lijst wordt gepubliceerd op de website op 1 oktober 2019
BESLUITEN

Openbare vergadering
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag van 25.06.2019
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van 25 juni 2019 goed te keuren.

2.

Goedkeuren Huishoudelijk reglement voor de werking van de raad voor
maatschappelijk welzijn
Het ‘Huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW’ werd
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 7 augustus 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht de raad voor maatschappelijk welzijn om een
huishoudelijk reglement vast te stellen.
De huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk
welzijn
werden
op
elkaar
afgestemd.
Tijdens
het
fractieleidersoverleg van 14 mei 2019 werd de tekst in detail besproken en waar
nodig aangepast.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd het huishoudelijk reglement voor de werking van
de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren.

3.

Goedkeuren verlenging overeenkomst tussen seniorencentrum het Lindeken
en de aangewezen geneesheer
Sinds 1 juli 2000 heeft het OCMW een overeenkomst met een coördinerend
geneesheer. Deze overeenkomst loopt tot en met 30 september 2019.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de overeenkomst tussen het
seniorencentrum het Lindeken en de coördinerend raadgevend geneesheer te
verlengen met ingang van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2022.

4.

Zorgband Leie en Schelde - Statutenwijziging in functie van het decreet
lokaal bestuur
Sinds 01 januari 2019 zijn de meeste bepalingen van het decreet van 22 december
2017 over het lokaal bestuur van kracht. De oprichtingsstatuten van Zorgband Leie &
Schelde dienen zich nog te conformeren met dit decreet. Bovendien was er een
gebruiksrecht
voor
de
onroerende
goederen
opgenomen
binnen
de
oprichtingsstatuten. Ondertussen is afgesproken binnen de beheersovereenkomst dat
alle deelgenoten, behalve OCMW Laarne, overstappen naar een erfpacht-regeling.
Verder wordt de maatschappelijk zetel verlegd naar 9820 Merelbeke, Salisburylaan
100. Tot slot is, gezien de uittreding, OCMW De Pinte geschrapt als deelgenoot.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aanpassing van de statuten goed te keuren.

5.

Lokaal Sociaal Beleid - Voorlopige Zorgraad Eerstelijnszone Scheldekracht:
afvaardigen kandidaten
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze reorganisatie
brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen
krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal
lokaal sociaal beleid. De vorming van de voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) is
nu aan de orde. Merelbeke behoort tot de eerstelijnszone Scheldekracht samen met de
gemeenten Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen. Tegen
uiterlijk
31 oktober 2019 dient voor elke eerstelijnszone een voorlopige Zorgraad
samengesteld te worden conform de richtlijnen.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om een afvaardiging aan te duiden.

6.

Goedkeuren samenwerking tussen OCMW Merelbeke en OCMW Gent: project
Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie periode 2020-2021
Het OCMW van Gent voorziet reeds sedert een aantal jaren in een sterke omkadering
voor anderstalige nieuwkomers die in een voortraject naar werk zitten of die in het
kader van een tijdelijke werkervaring via artikel 60§7 tewerkgesteld zijn. De
omkadering bestaat enerzijds uit extra Nederlandse taallessen voor cliënten die
moeizaam Nederlands leren (analfabeten, andersalfabeten,..) en anderzijds uit een
taalcoaching op de werkvloer. Het OCMW van Gent kan hun dienstverleningsaanbod
open stellen naar het OCMW van Merelbeke voor een periode van 2 jaar die zal
ingaan vanaf 01.01.2020. Dit aanbod is kosteloos. Het OCMW van Merelbeke kan via
deze weg gebruik maken van het totale pakket van ondersteuningsmaatregelen
inzake de taalondersteuning in het kader van activering van nieuwkomers en
anderstaligen zodat deze mensen sneller kunnen doorstromen naar de private
arbeidsmarkt.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de samenwerking goed te keuren.

7.

Goedkeuren:
- afsluiten huurovereenkomst nood- en doorgangswoning
- stopzetten huidige huurovereenkomst
Het OCMW van Merelbeke huurt momenteel van Habitare+ een noodwoning voor in
geval zich er een brand voordoet op ons grondgebied. De afgelopen jaren kwamen
er regelmatig klachten omtrent het feit dat deze woning echt niet meer voldoet aan
de huidige normen inzake woonkwaliteit.

Habitare+ stelt aan het OCMW van Merelbeke voor om het contract voor de huidige
noodwoning stop te zetten met ingang van 1 oktober 2019 en ter vervanging een
andere nood- en doorgangswoning te verhuren die wel aan alle normen inzake
woonkwaliteit voldoet met ingang van 1 oktober 2019 tot en met 30 september
2022.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het afsluiten van de nieuwe
huurovereenkomst en de stopzetting van de huidige huurovereenkomst goed te
keuren.

8.

Goedkeuren diverse prijsaanpassingen
Jaarlijks wordt een prijzenvoorstel ingediend bij de Raad voor alle aangeboden
diensten van het OCMW die niet gesubsidieerd worden door derden.
Deze nieuwe tarieven worden aan de gebruikers en aan de Zorgband Leie en Schelde
meegedeeld.
De prijsaanpassingen voor de overige diensten worden voorgelegd op de Raad van
oktober 2019.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd deze nieuwe prijzen goed te keuren.

9.

Mededeling
Onderstaand onderwerp, die een loutere kennisgeving aan de raad inhouden worden
meegedeeld aan de raad. Hierover wordt geen debat gevoerd.
- Rapportage liquiditeiten 1ste en 2de kwartaal 2019
- Notulen Raad van Bestuur Zorgband van 27 juni 2019

