Wichelen, 12/09/2017

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DINSDAG 22 AUGUSTUS 2017
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire,
Liesbeth Van de Voorde, Anne-Marie Van der Helst, Inge Van Steendam,
Karlien Vereecken: raadsleden;
Christoph Van de Wiele: voorzitter
Melissa De Jaeger: secretaris wnd.

De zitting wordt geopend om 19:48 uur.
OPENBARE ZITTING
1.

Notulen vorige vergadering openbare zitting - Goedkeuring

De notulen van de vorige vergadering worden meegestuurd en ter goedkeuring voorgelegd.
2.

Beslissing tot aanstelling afgevaardigden in de algemene vergadering en de raad van beheer
van de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend

De voltallige raad gaat akkoord met bovenstaande afvaardiging uit de OCMW - raad
De Raad,
Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid de artikelen van titel VIII, hoofdstuk I.
Gelet op het Ministerieel besluit van 21 februari 2017 houdende goedkeuring van het besluit van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Berlare van 22 september 2016, van het
besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welz|jn van het OCMW van Buggenhout van 27 september
2016 en van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Laarne van 28
september 2016 tot oprichting van een publiekrechtelijke vereniging, genaamd Vereniging
Weldenderend, overeenkomstig titel Vlll, hoofdstuk I van het OCMW-decreet
Gelet op de raadbeslissing dd. 25 april 2017 waarin OCMW Wichelen vraagt om toe te mogen treden
in de Vereniging Weldenderend.
Gelet op de statuten van de vereniging waarin bepaald wordt dat iedere deelgenoot 3
afgevaardigden heeft in de Algemene Vergadering. De OCMW’s worden vertegenwoordigd door
raadsleden. Elke Raad voor Maatschappelijk Welzijn duidt naast een effectieve afgevaardigde, ook
een plaatsvervangende afgevaardigde aan. De effectieve leden worden in 1 stemronde aangeduid;
Elke effectieve afgevaardigde draagt ter zitting een plaatsvervanger voor uit de kandidaten van
dezelfde voordrachtsakte. Bij gebrek aan leden van dezelfde voordrachtsakte kan er vrij gekozen
worden uit de leden van de raad.
Gelet op artikel 30 van de statuten waarin wordt bepaald dat iedere deelgenoot in de Raad van
Beheer van de vereniging vertegenwoordigd wordt door 1 beheerder hiervoor aangeduid door zijn

raad voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig de regels vermeld in artikel 60§3 van het OCMW
decreet. Het lid van de raad van beheer zetelt bij voorkeur ook in de Algemene Vergadering. Voor
elke beheerder kan een plaatsvervanger worden aangeduid die de vergaderingen mag bijwonen in de
plaats van de effectieve beheerder.
Gelet op het feit dat conform artikel 60§3 van het OCMW-decreet de aanduiding bij geheime
stemming en in één enkele stemronde verloopt, waarbij elk lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn over één stem beschikt. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
Overwegende de voordracht van het Vast Bureau dd. 22 augustus 2017.
De stemming geeft volgende uitslag: Eddy Leunis 9 ja stemmen, Inge Van Steendam 9 ja stemmen en
Anne-Marie Van der Elst 9 ja stemmen.
BESLUIT:
Art. 1: als afgevaardigden in de Algemene Vergadering van de publiekrechtelijke vereniging
Weldenderend worden volgende raadsleden aangeduid:
de heer Eddy Leunis (vervanger: Eric Scheire)
mevrouw Inge Van Steendam (vervanger: Conny De Corte)
mevrouw Anne - Marie Van der Elst (vervanger Karlien Vereecken)
Art. 2: als afgevaardigde in de Raad van Beheer van de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend
wordt volgende raadslid aangeduid:
mevrouw Inge Van Steendam (vervanger: Conny De Corte)
ART.3: de namen, postadressen en mailadressen van de afgevaardigden zullen worden overgemaakt
aan de Vereniging Weldenderend met maatschappelijke zetel Baron Tibbautstraat 29a, 9290 Berlare.

3.

Goedkeuring factuur aankoop combisteamer

De raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 3;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 maart 2017 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Aankoop combisteamer 20 1/1 GN, met inrijwagen, in
de diepte te beladen” aan Rational Belgium nv, Westpoort 62 te 2070 Zwijndrecht tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 15.724,00 excl. btw of € 19.026,04 incl. btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek met nr. 2017-082;
Overwegende dat de leverancier Rational Belgium nv, Westpoort 62 te 2070 Zwijndrecht voldaan
heeft aan zijn verplichtingen;
Overwegende dat Keuken WZC een proces-verbaal opstelde van voorlopige oplevering, die
plaatsvond op 18 mei 2017;
Overwegende dat uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen
opmerkingen zijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:

Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit:
Enig artikel.- De opdracht “Aankoop combisteamer 20 1/1 GN, met inrijwagen, in de diepte te
beladen” ( Factuur VF-0129266 ) wordt voorlopig opgeleverd.

4.

Jaarrekening 2016 - goedkeuring

Raadslid Scheire stelt dat de voorgestelde jaarrekening een goed resultaat is. Hij vraagt welke kosten
in de velden zijn meegerekend? Zijn bijvoorbeeld de overheadkosten van de verzschillende diensten
meegerekend in de resultaten van de beleidsvelden.
Sommige beleidsvelden maken een groot verlies, namelijk de DCO. Hier ook de vraag of de
overheadkosten meegerekend zijn. Hij wijst er op dat de DCO in de privé nog steeds winst maken. Hij
vraagt zich af welke optimaliseringsmaatregelen genomen kunnen worden.
Tevens in rubriek: activering van tewerkstelling (inkomsten 85.000 en uitgaven 175.000) wat een
negatief saldo geeft. Welke kosten zitten hier in detail?
Deze vragen worden voorgelegd aan de OCMW - ontvanger en zullen volgende raad voorgelegd
worden.
De raad,
Gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en
de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende het verslag van de voorzitter aangaande de toestand van het centrum en over het
gevoerde beleid tijdens het voorafgaande dienstjaar;
Overwegende dat de rekening tijdig aan de raadsleden werd bezorgd;
Gehoord de leden van de raad over deze aangelegenheid;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
5 ja-stemmen (Wim Annaert, Conny De Corte, Liesbeth Van de Voorde, Inge Van Steendam,
Christoph Van de Wiele);
4 onthoudingen (Eddy Leunis, Eric Scheire, Anne-Marie Van der Helst, Karlien Vereecken)
Besluit
Art.1.- De jaarrekening 2016 werd nagezien en vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn
van Wichelen.
Art.2.- Dit besluit wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur verzonden en op dezelfde
datum voor kennisgeving aan de gemeenteraad bezorgd.

5.

Aanstelling notariskantoor Van Hauwermeiren in het kader van de verkoop patrimonium goedkeuring

De raad,
Overwegende dat het OCMW eigenaar is van het patrimonium zoals vastgesteld in bijlage;
Overwegende dat werd beslist over te gaan tot verkoop van bovenvermelde percelen in de OCMW
raad van 20 juni 2017 ;
Overwegende dat een notaris dient aangesteld te worden voor het opmaken van akte omtrent de
verkoop;
Overwegende dat wordt geopteerd voor de aanstelling van notariskantoor Van Hauwermeiren, Grote
Steenweg 108/A te 9340 Lede;
Gehoord de toelichting door de voorzitter;
Gelet op de openbare stemming;
Besluit
Art. 1. – De raad stelt notariskantoor Van Hauwermeiren, Grote Steenweg 108/A te 9340 Lede aan
voor het opmaken van akte omtrent de verkoop van het patrimonium:
Gemeente Wichelen 1° afdeling :
Colckte, sectie A Nr. 789 C , groot 23 a. 26 ca, bouwland,
Colckte, sectie A nr. 797 E, groot 28 a 16 ca, weiland,
Steenacker, sectie B nr. 19, groot 11 a 30 ca, weiland,
Smaelis, sectie B nr. 703, groot 15 a 40 ca, vage grond,,
Watermolenweg, sectie B nr. 1749 R, groot 76 a 26 ca, bouwland,
Knapeveld, sectie B nr. 1711 E, groot 36 a 68 ca, bouwland,
Knapeveld, sectie B nr. 1711 B, groot 5 a 95 ca, bouwland,
Gemeente Wichelen 2e afdeling (Serskamp)
Galgenberg, sectie B nr. 570 E/ deel, groot 558,30 m², bouwgrond half open,
Galgenberg, sectie B nr. 567 H/, groot 650,10 m², bouwgrond half open,
Gemeente Wichelen, 3° afdeling ( Schellebelle)
Krijgelststraat 29, sectie B nr. 913/56 F, groot 1 a 40 ca, woonhuis met grond half open,
Weymeersch, sectie A Nr. 1369 A, groot 64 a 10 ca, hooiland
Wolvenlanden, sectie A nr. 770 C, groot 15 ca, bouwland,

6.

Samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind Wichelen, Wetteren, Laarne - goedkeuring

De nieuwe coördinator wordt uitgenodigd op de OCMW - Raad om zichzelf en de planning voor de
werking van de huizen van het kind voor te stellen.
De raad,

Gelet op het OCMW-decreet betreffende de organisatie van de ocmw’s van 19 december 2008,
inzonderheid artikel 52;
Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van de preventieve
gezinsondersteuning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013
houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;
Gelet op de principiële goedkeuring van de raad van 21 februari 2017;
Gelet op voorgestelde samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind met Wetteren en Laarne, zoals
vastgesteld in bijlage, wordt met ingang vanaf heden goedgekeurd
Art. 2 – De beslissing wordt aan de bevoegde instantie overgemaakt.
7.

Samenwerkingsovereenkomst tussen de ocmw’s van Wetteren, Wichelen en Laarne
betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake tijdelijke werkervaring,
arbeidsbegeleiding en flankerend tewerkstellingsbeleid - goedkeuring

De raad,
Gelet op de bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw’s, inzonderheid
de artikelen 60 en 61;
Gelet op het OCMW-decreet betreffende de organisatie van de ocmw’s van 19 december 2008,
inzonderheid de artikelen 51 en 104;
Gelet op het raadsbesluit van 25 april 2007 houdende beslissing om bij de POD Maatschappelijke
Integratie – Dienst Activering/ESF, in het kader van de oproep “Clusterplan voor ocmw’s 2007” (K.B.
van 26.03.2007) een aanvraag in te dienen voor subsidiëring van een nieuwe cluster “ocmw’s
Wetteren-Laarne-Wichelen” voor de socio-professionele inschakeling van ocmw-groepen en om als
promotor van deze cluster op te treden;
Overwegende dat de aanvraag in het kader van de oproep “Clusterplan voor ocmw’s 2007” voor de
cluster ocmw’s Wetteren-Laarne-Wichelen werd goedgekeurd;
Gelet op de raadsbesluiten van 29 september 2010 en 14 november 2012 houdende elk de
goedkeuring van een “Addendum bij de overeenkomst in het kader van het ‘clusterplan voor kleine
ocmw’s’ – Cluster Wetteren-Laarne-Wichelen 2010-2012” dat in uitvoering van de overeenkomst
met POD MI door de deelnemende ocmw’s werd ondertekend op 7 oktober 2010;
Gezien de nota van 28 maart 2017 van Hans Onselaere, directeur Sociale zaken, over de
clusterwerking tussen de ocmw’s van Wetteren, Laarne en Wichelen betreffende de tijdelijke
werkervaring met toepassing van artikel 60 van de Organieke Wet en het flankerend
tewerkstellingsbeleid, waaruit blijkt dat de bestaande samenwerkingsovereenkomst omwille van de
gewijzigde regelgeving ter zake best wordt vervangen door een nieuwe overeenkomst:



een nieuwe overeenkomst voor de duur van de mandatering tijdelijke werkervaring in het
kader van het decreet van 9 December 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring voor de
periode 01/01/2017 tot en met 31/12/2026



het OCMW Wetteren treedt op als promotor van het clusterproject en werft binnen deze
opdracht 5,5 VTE’s aan



de verdeelsleutel voor de coördinatie- , administratie- en begeleidingskosten van het project
en voor de individuele en collectieve opleiding van doelgroepmedewerkers wordt bepaald
op 15 % voor OCMW Wichelen, 15 % voor OCMW Laarne en 70 % voor OCMW Wetteren



De verplaatsingskosten tijdens de tewerkstelling en stage te factureren op cliëntniveau



De aan te rekenen bijdrage voor de begeleiding en coördinatie in het kader van de
tewerkstellingsopdrachten van de ocmw’s voor 2017 is 34.593,50 EUR per participerend
ocmw (Wichelen/Laarne - 15 % regel). De ESF–subsidies voor het project 2015-2016 worden
in mindering gebracht van deze factuur (raming 6.000 EUR/partner)



Vanaf 01/01/2018 en de volgende jaren wordt de bijdrage per participerend ocmw voor de
begeleiding en coördinatie in het kader van de tewerkstellingsopdrachten van de ocmw’s ,
voortrajecten, trajecten TWE en nazorg, regie en coördinatie Werkpunt begroot op 50.000
EUR per participerend ocmw (Wichelen/Laarne) per jaar. De bijdragen van de participerende
ocmw’s worden per kwartaal gefactureerd.



De verdeelsleutel kan vanaf 2019 gewijzigd worden bij consensus indien er een afwijking is
van minimaal 5 % .



De overeenkomst kan beëindigd worden door één van de partijen mits het in acht nemen
van een opzegperiode van 24 maanden die ten vroegste ingaat op 1 januari van het volgende
jaar.

Gezien het ontwerp van gewijzigde overeenkomst dat ter goedkeuring wordt voorgelegd, en
waarvan de principes door het ocmw Wichelen reeds werden goedgekeurd in zitting van hun vast
bureau;
Om deze redenen,
Op voorstel van de voorzitter,
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Een “Samenwerkingsovereenkomst tussen de ocmw’s van Wetteren, Wichelen en Laarne
betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake tijdelijke werkervaring ,
arbeidsbegeleiding en flankerend tewerkstellingsbeleid”, wordt goedgekeurd overeenkomstig
volgende tekst:
In toepassing van artikel 61 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende openbare centra voor
maatschappelijk welzijn , zoals gewijzigd bij latere wetten, in uitvoering van de modaliteiten zoals beschreven in
de nota “nieuwe overeenkomst TWE en Werkpunt cluster Wetteren, Wichelen, Laarne” van 28/03/2017 en
goedgekeurd door de participerende ocmw-besturen wordt tussen

het OCMW Wetteren, hierna genoemd “inrichtende ocmw”, en vertegenwoordigd door …

en het OCMW Wichelen , hierna “participerende ocmw (1)” en vertegenwoordigd door …

het OCMW Laarne, hierna “participerende ocmw (2)” en vertegenwoordigd door …

het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De openbare centra voor maatschappelijk welzijn van Wetteren, Wichelen en Laarne sluiten een
samenwerkingsovereenkomst af om op het grondgebied van de gemeenten Wetteren, Wichelen en Laarne een
gemeenschappelijke dienstverlening uit te bouwen inzake tijdelijke werkervaring artikel 60 §7 en ,
arbeidsbegeleiding en flankerend tewerkstellingsbeleid.
Artikel 2
Het inrichtend ocmw bepaalt de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van de
betrokken diensten. Het belast zich met de aanwerving en de bevordering .
De verschillende diensten en activiteiten waarvoor een subsidie wordt ontvangen, worden beheerd
overeenkomstig de reglementering van de subsidiërende overheden.
Artikel 3
Om deze dienstverlening uit te bouwen worden volgende personeelsleden ingezet binnen het project . Deze
personeelsinzet kan worden bijgestuurd op basis van het aantal trajecten
en bij consensus door de partijen :
Trajectbegeleider
2017
Vanaf 2018

Trajectbegeleiders
Voortrajecten

Trajectbegeleiders TWE

TWE nazorg

4 VTE
1 VTE

3 VTE

1 VTE

Artikel 4
§1 De kosten voor de coördinatie , administratie en begeleiding worden verdeeld volgens de verdeelsleutel 15 %
Wichelen ,15 % Laarne,70 % Wetteren en gebudgetteerd zoals beschreven in de nota van 28/03/2017 “nieuwe
overeenkomst TWE en werkpunt cluster Wetteren-Wichelen-Laarne “ die door de 3 participerende OCMW’s werd
goedgekeurd.
§2 De bijdrage per participerend ocmw voor de individuele en collectieve opleiding van doelgroepmedewerkers,
wordt tevens verdeeld volgens de sleutel 15 % Wichelen ,15 % Laarne,70 % Wetteren van de effectieve kosten.
§3 De verdeelsleutel zoals beschreven in §1 en §2 kan gewijzigd worden bij consensus indien er een afwijking is
van 5 % van het aantal begeleidde trajecten.
§4 De verplaatsingskosten, tijdens de tijdelijke werkervaring, tewerkstelling en stage worden gefactureerd op
individuele basis aan het bevoegde OCMW.
Artikel 5
§1 De aan te rekenen bijdrage per participerend ocmw (1) en (2) voor de begeleiding en coördinatie in het kader
van de geformuleerde opdrachten bedraagt voor 2017 volgens de 15 % regel : 34.593,50 EUR voor het ocmw–
Wichelen en 34.593,50 EUR voor het ocmw Laarne, deze bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex 0
1/2017.
§2 Vanaf 01/01/2018 en de volgende jaren wordt de bijdrage per participerend ocmw voor de begeleiding en
coördinatie in het kader van de tewerkstellingsopdrachten van de ocmw’s, voortrajecten, trajecten TWE en nazorg,
regie en coördinatie Werkpunt begroot op 50.000 EUR per ocmw per jaar – Wichelen /Laarne (gezondheidsindex
1/2017).
§3 De bijdragen van de participerende ocmw’s worden per kwartaal gefactureerd.
§4 De participerende ocmw’s verbinden zich ertoe hun financiële bijdrage aan het inrichtende ocmw te storten
binnen de 2 maanden na ontvangst van de factuur .
Artikel 6
Het inrichtende ocmw voert volgens de wetgeving voorgeschreven boekhouding en verbindt zich er toe zijn
diensten zo efficiënt mogelijk te beheren.

Artikel 7
§1 Twee maal per jaar wordt het management en voorzitter van de participerende ocmw’s uitgenodigd op een
clusteroverleg waar de resultaten, knelpunten, activiteiten, budget, personeelsinzet , doelstellingen en acties van
de dienstverlening worden besproken.
De participerende ocmw’ bepalen in onderling overleg de agenda van deze vergadering .
§2 Jaarlijks wordt tijdens door het inrichtend ocmw een budget voorgelegd met betrekking tot de activiteit.
§3 Jaarlijks wordt door het inrichtend ocmw een financieel en sociaal jaarverslag opgemaakt over de werking van
de dienst , van het voorafgaande jaar.
Artikel 8
De ocmw ‘s Wetteren – Wichelen –Laarne sluiten een overeenkomst af vanaf 01/01/2017 voor de duur van de
mandatering tijdelijke werkervaring in het kader van het decreet van 9 December 2016 betreffende de tijdelijke
werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming voor de
periode 01/01/2017 tot en met 31/12/2026.
De overeenkomst kan beëindigd worden door één van de partijen mits het in acht nemen van een opzegperiode
van 24 maanden die ten vroegste ingaat op 1 januari van het volgende jaar. Op het einde van de opzegperiode
houdt de samenwerking in hoofde van het opzeggende ocmw op te bestaan.
De opzeg moet bij een gemotiveerd, aangetekend schrijven worden betekend aan de andere contracterende
partijen.
Opgemaakt in vijfvoud te Wetteren, …

Art. 2 – Huidige beslissing zal worden opgenomen op de lijst die, zoals voorzien door artikel 254 van
het ocmw-decreet, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de heer
gouverneur zal worden overgemaakt.
8.

Varia OZ

Bijkomende RVT erkenningen met 12 bedden
stavaza masterplan
de data van de vergaderingen met de architecten wanneer het gaat over het zorgmodel worden
doorgestuurd naar de ocmw-raadsleden
Bijkomende RVT-erkenningen
Stand van zaken masterplan

De zitting wordt gesloten om 20:26 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De «SecrWnd»,

De voorzitter,

«SecrWndNaam»

Christoph Van de Wiele

