Verslag van de raad van 23 februari 2016
OPENBARE ZITTING
Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter
Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst
Anne-Marie, Van Steendam Inge, Vereecken Karlien, raadsleden
Melissa De Jaeger, wnd. secretaris
Verontschuldigd:
De voorzitter opent de zitting om 19u09.

1.
Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 26 januari 2016)
De notulen van de raad van 26 januari 2016 worden goedgekeurd.
2.
Aanvraag erkenning assistentiewoningen - goedkeuring
De raad
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal
huurstelsel ter uitvoering van artikel VII van de Vlaamse wooncode;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen
betreffende het woonbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering betreffende de groepen van assistentiewoningen;
Overwegende dat voor de residentie Schuttershof de erkenning als serviceflatgebouw met
dienstverlening verstreken is;
Overwegende dat het aangewezen is om voor het serviceflatgebouw residentie Schuttershof, bestaande
uit 20 wooneenheden waarvan de dag- en nachtopvang verzekerd wordt door het naastgelegen Woonen zorgcentrum Molenkouter, de erkenning aan te vragen als groep van assistentiewoningen;
Gelet op het aangehechte formulier aanvraag tot erkenning als groep van assistentiewoningen en de
daarbij horende bijlagen;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- Het OCMW hecht goedkeuring aan de aanvraag aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
van de erkenning als groep van assistentiewoningen van de residentie Schuttershof, servcieflatgebouw
met dienstverlening bestaande uit 20 wooneenheden.
Art.2.- De permanentie en crisisopvang wordt verzekerd door het naastgelegen WZC Molenkouter.
Art.3.- De overbruggingszorg en de woonassistentie wordt verzekerd door het OCMW.
Art.4.- Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen, de gouverneur voor kennisgeving en aan het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid voor goedkeuring.
3.
Vrijwilligersbeleid - goedkeuring
Nota vrijwilligersbeleid werd meegestuurd met de agenda, opmerkingen konden op voorhand of ter
zitting worden overgemaakt.
Raadslid Scheire stelt dat hij een aantal van de workshops heeft meegemaakt waarin zeer goed werk is
verricht, doch ontbreekt voor hem belangrijke kanttekening dat de huidige medewerkers en diegenen

die rol als vrijwilligersverantwoordelijke zullen opnemen, nog stuk opleiding zullen nodig hebben want
de praktijk wijst uit dat bepaalde noden van vrijwilligers niet vervuld worden. Een jaarlijks feest als
bedanking, lost niet probleem van waardering op. Hiervoor is dagdagelijkse begeleiding nodig voorbeeld
vorming van vrijwilligers die gezelschapsdienst doen. De voorzitter antwoordt dat dit correct is en dat
juist daarom dit beleid en de aanstelling van de coördinator zo belangrijk zijn om de snelheid van actie
te verhogen met een beperkt budget.
4.
Varia
Werklastmeting sociale dienst

De voorzitter sluit de vergadering om 20u00.
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