
Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 
Van 10 september 2018 

 
 
Aanwezig 
Frank Acke, voorzitter 
Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge 
Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand Bossuyt, 
raadsleden 
Kurt Parmentier, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd 
Jan Seynhaeve, burgemeester 

 
 
 

Openbaar 

1. W13: jaarrekening 2017: kennisname 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 januari 2015 keurde de raad 
de oprichting van W13, overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet van 
19 december 2008 goed. 
  
Art. 12 van de statuten van W13 stelt dat de algemene vergadering van W13 bevoegd is 
voor de goedkeuring van de budgetten en de rekeningen. 
In de raad van beheer van W13 van 25 mei 2018 en in de algemene vergadering van 
W13 van 29 juni 2018 werd de jaarrekening 2017 goedgekeurd. 
  
Art. 174 van het OCMW-decreet is van toepassing op de OCMW-vereniging W13. Na de 
goedkeuring door de algemene vergadering moet de jaarrekening voorgelegd worden 
aan de gemeenteraden van de aangesloten OCMW’s.  Zij dienen de jaarrekening vast te 
stellen. Zij hebben daarna wettelijk een termijn van vijftig dagen na overzending om 
opmerkingen ter kennis te brengen aan de provinciegouverneur. 
De provinciegouverneur keurt de jaarrekening goed. 
De regelgeving stelt niet dat de jaarrekening moet voorgelegd worden aan de raden voor 
maatschappelijk welzijn. De algemene vergadering van W13 van 29 juni 2018 stelde 
echter voor om de jaarrekening ter kennis voor te leggen aan de raden voor 
maatschappelijk welzijn. 

Bijlagen 
  
Jaarrekening 2017 van W13 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Beslissing 
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van W13. 

2. Financiële dienst: kwartaalrapportage 2de kwartaal 2018: kennisname 

Feiten, context en argumentatie 
Het ontwerp van kwartaalrapportage 2de kwartaal 2018 werd voorgelegd op het MAT op 
28 augustus 2018. 



De kwartaalrapportage 2de kwartaal 2018 wordt voorgelegd. 
  
De raadsleden nemen kennis van de gegevens in het kwartaalrapport. 
  
Raadslid Ilse Vandenbulcke geeft volgende opmerkingen: 

o over debiteurenbeheer: 
o er worden geen cijfers gegeven over het debiteurenbeheer in 2018 
o de argumentatie dat de terugvorderingen, opgenomen in het 

softwareprogramma BTS, nog niet volledig geïntegreerd zijn in het 
facturatieprogramma Alfa kan niet blijvend gebruikt worden voor het 
ontbreken van cijfers van 2018 

o er moet toch een mogelijkheid zijn om op een andere manier aan deze 
gegevens te komen 

o verwacht dat in het volgende kwartaalrapport deze cijfers wel kunnen 
voorgelegd worden 

o over kostprijsberekening 
o er worden geen cijfers gegeven over kostprijsberekening van bijvoorbeeld 

prijs ligdag WZC, prijs thuisbezorgde maaltijden 
o dit moet mogelijk zijn, zodat er onder andere een vergelijking kan 

gemaakt worden met privé dienstverleners die er moeten voor zorgen dat 
ze geen verlies maken 

  
Over kostprijsberekening geeft de voorzitter volgend antwoord: 

o in de WZC van het OCMW werd gekozen voor een kleiner aantal bedden en wordt 
ingezet op kwaliteit, waardoor er meer personeel is dan in het gemiddeld privé 
WZC (hoger dan de norm oplegt) 

o Ilse Vandenbulcke beaamt dat er minder bedden zijn, waardoor er moet gezocht 
worden naar schaalvoordelen 

o de voorzitter antwoordt dat zoeken naar schaalvoordelen en samenwerking zeker 
nuttig zijn, maar dat het kiezen voor een klein aantal bedden een historische 
beslissing is 

De algemeen directeur voegt toe dat de nodige inspanningen zullen geleverd worden om 
periodiek een aantal kostprijzen te berekenen. Er wordt momenteel geen analytische 
boekhouding gevoerd, wat ook wettelijk niet meer verplicht is. Het is evident dat goede 
afspraken vereist zijn omtrent de wijze waarop de kostprijs berekend wordt, bijvoorbeeld 
de mate waarin een aantal vaste kosten verrekend worden.  

Vorige beslissingen 
In het MAT van 2 mei 2016 werd voorgesteld om te starten met een 3-maandelijkse 
rapportage waarbij het rapport ter kennis wordt gegeven aan de raad. 

Bijlagen 
Kwartaalrapport 2de kwartaal 2018 

Hogere regelgeving 
Artikel 167 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 dat bepaalt dat de financieel 
directeur minstens eenmaal per jaar minstens het volgende rapporteert aan de raad: een 
overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole, alsook 
de evolutie van de budgetten. 
Artikel 92 van het OCMW-decreet dat o.m. bepaalt dat de financieel directeur instaat 
voor het debiteurenbeheer en hij hierover rapporteert aan de raad van het OCMW. 
Artikel 98 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat OCMW’s instaan voor de interne 
controle op hun activiteiten waarbij interne controle het geheel is van maatregelen en 
procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over o.m. de 
beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie. 

Beslissing 



Neemt kennis van de kwartaalrapportage 2de kwartaal 2018. 

3. Financiële dienst: jaarrekening 2017: goedkeuring gouverneur: kennisname 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van 14 mei 2018 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 
2017 vastgesteld. 
Een kopie van dit besluit werd op 30 mei 2018 verzonden naar de provinciegouverneur. 
Er werd door het OCMW een afschrift van de jaarrekening 2017 bezorgd aan de 
gemeenteraad op 30 mei 2018. De gemeenteraad heeft geen opmerkingen ter kennis 
gebracht aan de provinciegouverneur. 
Op 27 augustus 2018 keurde de provinciegouverneur de jaarrekening over het financiële 
boekjaar 2017 van het OCMW Wevelgem goed. 
Naast het goedkeuringsbesluit van de gouverneur, ontving het OCMW ook een document 
met enkele technische vaststellingen met betrekking tot deze jaarrekening.  
De gouverneur verzoekt om met deze vaststellingen rekening te houden bij de opmaak 
van volgende rapporteringen. 

Bijlagen 
o Goedkeuringsbesluit van de gouverneur 
o Technische opmerkingen jaarrekening 2017 

Hogere regelgeving 
 Artikel 174 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 
 Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Beslissing 
Neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening 
2017 van het OCMW Wevelgem. 

4. Financiële dienst: aankoop software programma foxtrot: gunning 

Feiten, context en argumentatie 
De account managers van CipalSchaubroeck Eddy Piedfort en Kristof Alexander zijn in de 
loop van de maand mei langs geweest bij het gemeentebestuur omdat ze een uitleg 
wilden verzorgen rond de toekomstige kostprijs van de module FoxTrot. Dit omvat 
FoxBoek, FoxBeleid, FoxRapport, Alfa, WinBel, Kassa en de linken met andere financiële 
toepassingen zoals 3P en Recreatex. 
  
Aanleiding voor de aanpassing van het kostprijsmodel dat CipalSchaubroeck in de 
toekomst wil hanteren, is in eerste instantie de wijzigende omgeving binnen het 
landschap van de lokale besturen. Immers, de inkantelingen tussen gemeentebesturen 
en OCMW’s en de instap in het BBC2020-verhaal zorgen voor een daling van het aantal 
unieke klanten bij CipalSchaubroeck. Daarenboven fuseert een aantal gemeenten 
waardoor het huidige kostprijsmodel nog meer onder druk komt te staan. Een lager 
aantal unieke klanten betekent voor CipalSchaubroeck ook minder inkomsten. 
  
Daarom gaat het toekomstige model uit van gebruiksrechten en niet meer van licenties. 
Bij licenties kwam het geregeld voor dat een lokaal bestuur nieuwe gebruikers 
aanmaakte maar dat CipalSchaubroeck deze niet automatisch koppelde aan een nieuwe 
te betalen licentie. Daardoor werd minder aangerekend dan in feite moest worden 
aangerekend. 
  
De foxtrot-toepassing, het boekhoudpakket, voor gemeente en OCMW kost op vandaag 9 
830 euro (excl. btw) op jaarbasis. De facturatie aan respectieve organisaties gebeurt 
momenteel via twee afzonderlijke facturen met elk hun eigen specificaties. 



Naar aanleiding van de invoering van BBC2020 - zoals goedgekeurd in de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 12 maart 2018 - en de samenwerking gemeente-OCMW 
heeft CipalSchaubroeck een nieuw prijsvoorstel opgemaakt voor het gebruik van de 
foxtrot-toepassing. 
Dit nieuwe prijsvoorstel geldt voor gemeente en OCMW samen. 
  
In het toekomstige prijsmodel zal het bedrag oplopen tot 23 838 euro (excl. btw) of 
28 843,98 euro (incl. btw). Aangezien dergelijke verdubbeling van de prijs niet evident 
is, voorziet CipalSchaubroeck een korting voor de eerste 3 jaren. In de offerte wordt dit 
door CipalSchaubroeck als volgt vermeld: 
'Samengevat wil dit zeggen dat Wevelgem volgende gunstvoorwaarden worden 
toegekend (reeds verwerkt in de offerte): 
 
Basis Effectieve prijs Korting Korting % 
Q3+Q4 2018 
             2019 
             2020 

23 838
23 838
23 838

3 724
14 303
19 070

50% 
40% 
20% 

Totaal  18 027   
Eenmalige kostprijs – 100%  5 000   
Totaal korting in euro 3 jaar  23 027   
  
De implementatiekost voor de omschakeling van BBC2014 naar BBC2020 wordt niet 
aangerekend. Deze eenmalige kostprijs van 5 000 euro is verwerkt in bovenstaand 
kortingsmodel.  
Naast de vandaag gebruikte toepassingen Foxbeleid en Foxboek omvat de Foxtrotsuite 
een aantal extra modules, die ofwel vroeger apart aangekocht moesten worden of die 
nieuw ontwikkeld werden in het kader van BBC2020: 

 Bestaande modules die opgenomen worden in de Foxtrotsuite (werden nu niet 
afgenomen door gemeente en OCMW, omwille van aparte prijszetting):  

o Financieel management dashboard 
o Importtool budget 
o Importtool aanrekeningen 

 Bijkomende modules in functie van BBC2020  
o VLOFIN-rapportering 
o CSrapportaal (tool die zorgt voor opmaak geconsolideerde documenten) 

  
Zowel gemeente als OCMW werken momenteel met de toepassing van CipalSchaubroeck. 
Gelet op de recente goedkeuring van de regelgeving is het, om technische redenen, 
evident dat voor de geïntegreerde toepassing verder gewerkt wordt met deze 
leverancier. De timing laat niet toe een marktbevraging te organiseren, te meer daar er 
op vandaag nog geen volledig kant en klaar boekhoudpakket bestaat in functie van BBC 
2020. Het tijdsbestek in functie van de goedkeuring van de nieuwe regelgeving (het 
besluit van de Vlaamse regering over de beleid- en beheerscyclus van de lokale besturen, 
waarin de regels rond BBC2020 vastgelegd worden, dateert van 30 maart 2018, het 
ministerieel besluit, waarin een aantal schema's en rekeningstelsels vastgelegd worden 
van 26 juni 2018 – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2018) en de 
datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving vergen immers dat vanuit het 
bestaande en gekende boekhoudpakket de vereiste migratie van data kan gebeuren 
zodat er tegen de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving een boekhoudtoepassing 
geïmplementeerd is die volledig afgestemd is, rekening houdend met de geïntegreerde 
beleidsplanning, op de noden van beide besturen. 
  
Op 17 juli 2018 had de algemeen directeur een onderhoud met de accountmanager 
Kristof Alexander omtrent de prijszetting. Daarin werd gesteld dat er geopteerd wordt 
voor een transparante prijszetting, waarbij de gemeenten ingedeeld worden volgens het 
aantal inwoners. Aan alle klanten zou dus, bij de introductie van BBC 2020, het nieuwe 



tarief aangerekend worden. Het aanrekenen voor het gebruik van de toepassing 
(Foxtrotsuite) gebeurt niet langer volgens het aantal licenties. Voor het OCMW zou - 
gelet op de keuze voor decentralisatie van een aantal aspecten binnen de 
uitgavenprocedure - dit aantal licenties verhoogd moeten worden.  
De facturatie zou gebeuren op naam van het gemeentebestuur. Via interne facturatie kan 
de kost verdeeld worden over de 2 rechtspersonen, gemeente en OCMW. 
 
In het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2018 werd de opdracht 
'Software financiële diensten - Foxtrot' goedgekeurd. De opdracht werd gegund na 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de firma 
CipalSchaubroeck nv, Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth, voor een bedrag van 37 097 
euro (excl. btw) voor de periode 2018-2020, mits het verkrijgen van een visum. Er wordt 
geen beroep gedaan op de mededinging. De helft van dit bedrag is ten laste van de 
gemeentekas. 
Vanaf 2021 gaat het om een bedrag van 23 838 euro (excl. btw) of 28 843,98 euro (incl. 
btw). 

Meerjarenplan en budget 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op rekening 0119-02/613000 van het 
exploitatiebudget. 

Vorige beslissingen 
o Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 maart 2018: instap 

vanaf 1 januari 2019 in de vernieuwde beleid- en beheerscyclus. 
o Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 april 2013: aankoop 

foxtrot boekhouding. 

Bijlagen 
o Offertevoorstel CipalSchaubroeck voor gemeente Wevelgem 
o Beslissing van college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2018 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
De opdracht 'Software financiële diensten - Foxtrot' wordt goedgekeurd. De raming 
bedraagt 72 854 euro (excl. btw) of 88 153,34 euro (incl. btw) voor de eerste 4 jaar, 
inclusief korting, hiervan is de helft ten laste van het OCMW. De raming bedraagt 23 838 
(excl. btw) of 28 843,98 euro (incl. btw) op jaarbasis, zonder korting, waarbij de helft 
ten laste is van het OCMW.  
  
Artikel 2 
De bovenstaande opdracht wordt gegund na onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking aan de firma CipalSchaubroeck nv, Steenweg Deinze 154, 
9810 Nazareth, voor een bedrag van 37 097 euro (excl. btw) voor de periode 2018-2020. 
Er wordt geen beroep gedaan op de mededinging. De helft van dit bedrag is ten laste van 
het OCMW. 
Vanaf 2021 gaat het om een bedrag van 23 838 euro (excl. btw) of 28 843,98 euro (incl. 
btw). 

5. Aanduiden studiebureau overheidsopdracht verzekeringen: toewijzing 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 juni 2018 werd het bestek 
'doorlichting risico's en verzekeringspolissen - begeleiding 



overheidsopdrachten verzekeringen voor het OCMW Wevelgem' goedgekeurd. Ook het 
voorgelegde bestek werd in dezelfde zitting goedgekeurd. De raming was 8 500 euro. 
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking waarbij volgende firma's werden aangeschreven: 

 Risksolutions bvba, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven 
 Adviso bvba, Lorkenlaan 9, 1820 Steenokkerzeel 
 Marsh NV, Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 Brussel 
 AON Belgium bvba, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem 
 ICCI Verzekeringen, Handelsstraat 72, 1040 Brussel 

De offertes moesten het bestuur ten laatste op 10 juli 2018 bereiken. De 
verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 7 november 2018. 
2 offertes werden ontvangen: 

o ICCI Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel (Etterbeek) (4 750,00 euro 
incl. btw (0% btw)); 

o AON BELGIUM BVBA, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem (4 800,00 euro incl. btw 
(0% btw)); 

De firma Risksolutions bvba liet weten dat ze niet deelneemt aan de opdracht omdat ze 
het niet opportuun acht om het dossier van het OCMW op stand alone basis naar de 
markt te brengen terwijl in 2017 voor de gemeente Wevelgem identiek dezelfde opdracht 
werd uitgevoerd. 
Het verslag van nazicht van de offertes werd op 27 augustus 2018 opgesteld door de 
juridische dienst en maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde AON BELGIUM BVBA, Telecomlaan 5-7 te 1831 
Diegem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4 800,00 euro incl. btw (0% 
btw); 

Bijlagen 
Verslag van nazicht van de offertes 

Hogere regelgeving 
 Artikelen 51 en 52 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen 

 Artikel 89, § 1, 2° (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 
750 000,00 euro niet) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

 KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

 KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
27 augustus 2018, opgesteld door de juridische dienst. 
  
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
  
Artikel 3 



De opdracht “Doorlichting risico's en verzekeringspolissen - begeleiding 
overheidsopdracht verzekeringen voor OCMW Wevelgem” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde AON BELGIUM BVBA, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 4 800,00 euro incl. btw (0% btw). 
  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 2018-006. 

6. Patrimonium: verkoop gronden: aanduiden landmeter-expert 

Feiten, context en argumentatie 
Het OCMW is eigenaar van ± 13,5 ha landbouwgrond die verpacht wordt aan Xavier 
Vandeputte, Overheulestraat 349 in Moorsele. Deze gronden liggen in de onmiddellijke 
nabijheid van de hoeve van Xavier Vandeputte. 
Er wordt een verkoop overwogen. Om te kunnen overgaan tot eventuele verkoop zijn een 
opmeting en schatting nodig. De raming van de kostprijs voor de opmeting en schatting 
werd geraamd op 1 500 euro. 
3 landmeter-experten werden op 5 juli 2018 aangeschreven voor het bekomen van een 
offerte, in toepassing van de wet op de overheidsopdrachten (overheidsopdracht met 
beperkte waarde): 

 Patrick Carpentier, Vinkestraat 155, Wevelgem 
 Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem 
 Koen Roelandt, Overheulestraat 206, Wevelgem 

 Overzicht van de ingediende offertes: 
 Patrick Carpentier: diende geen offerte in 
 Thomas Vandenbogaerde: 1 754,50 euro incl. btw 
 Koen Roelandt: 4 295,50 euro incl. btw 

Er wordt voorgesteld om de opdracht toe te wijzen aan Thomas Vandenbogaerde gezien 
hij de opdracht kan uitvoeren tegen de meest gunstige prijs. 

Vorige beslissingen 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 juni 2018: opmeting en 
schatting gronden door landmeter-expert. 

Hogere regelgeving 
 Artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
 Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De opdracht opmeting en schatting verpachte gronden te Moorsele wordt toegewezen 
aan landmeter-expert Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem voor de 
prijs van 1 754,50 euro incl. btw. 

7. Sociale dienst: besteding reserves LOI-subsidies: stand van zaken 

Feiten, context en argumentatie 
Op 22 maart 2018 werd een aanvraag ingediend bij Fedasil om voor de woning in de 
Leopoldstraat 37 een verhoging te bekomen van het percentage tot 100% van de 
beschikbare reserves voor de renovatie van de woning. 
Er kwam tot nu toe geen enkele inhoudelijke reactie op de aanvraag. 



Gezien de afbouw van het aantal LOI-plaatsen nu duidelijk is (22 van de 43 
opvangplaatsen mogen behouden blijven), is de kans uiterst klein dat ingegaan wordt op 
de vraag van het OCMW. 
Er is bijgevolg ingetekend op de 75/25%-regel. Dit werd op 19 juli 2018 meegedeeld aan 
Fedasil, zoals door hen gevraagd, via mail. 
Op 20 augustus 2018 gebeurde de terugbetaling aan Fedasil van de reserve van 
153 485,88 euro. (de terugbetaling moest uiterlijk op 31 augustus 2018 gebeuren) 
  
Raadslid Ilse Vandenbulcke geeft volgende opmerking: waarom werd niet eerder 
geïnvesteerd in onroerende goederen, zodat niet moet teruggestort worden? 
De voorzitter antwoordt dat er veel investeringen gebeurd zijn, zoals te vinden in bijlage 
(overzicht investeringen met LOI-middelen vanaf 2006 + weergave van de saldi). Het 
was niet meer mogelijk om tijdig bijkomende investeringen te realiseren, omdat dit gaat 
om een onverwachte, retroactieve maatregel vanwege de federale overheid. 
Ilse Vandenbulcke antwoordt dat dit toch een spijtige zaak is. 

Bijlagen 
o Evolutie LOI-overschotten 
o LOI-intekening 75%-25% 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Beslissing 
Neemt kennis van de intekening op de 75%/25%-regel zoals voorgesteld door Fedasil en 
van de teruggave aan Fedasil van de reserve van 153 485,88 euro. 

8. Permanentie noodoproepen assistentiewoningen Ter Meersch en Tilia - 
aanleunwoningen Processieweg: samenwerking Optizorg: opzeg 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 juni 2016 werd de opdracht 
'permanentie en crisiszorg verzekeren bij noodoproepen van bewoners van 
assistentiewoningen' na onderhandelingsprocedure toegekend aan Optizorg, Heulestraat 
35, 8560 Gullegem. Deze opdracht omvatte de permanentie en crisiszorg verzekeren bij 
bewoners van de assistentiewoningen Ter Meersch en Tilia en bij bewoners van de 
aanleunwoningen in de Processieweg in Gullegem. 
Deze opdracht was voorzien voor 5 jaar. 
Op 28 juni 2018 liet Optizorg via aangetekende brief weten dat zij de samenwerking 
willen stopzetten. Zij melden dat het heel moeilijk wordt om hun collega's te overtuigen 
en motiveren om deze taak nog op zich te nemen. 
Ze zijn bereid om hun verantwoordelijkheid nog één jaar op zich te nemen. Dit betekent 
dat er uiterlijk op 1 juli 2019 een nieuwe dienstverlener moet zijn. 
Er wordt voorgesteld om hiervoor een overheidsopdracht uit te schrijven. 

Bijlagen 
Opzegbrief van 28 juni 2018 van Optizorg 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
Neemt akte van de opzegbrief van Optizorg. 



  
Artikel 2 
Er wordt een nieuwe overheidsopdracht 'permanentie en crisiszorg verzekeren bij 
noodoproepen van bewoners van assistentiewoningen Ter Meersch en Tilia en 
aanleunwoningen Processieweg' uitgeschreven. 

9. Personeel: feest- en vervangingsdagen 2019 

Feiten, context en argumentatie 
In 2019 zijn er twee feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen en die moeten 
vervangen worden, m.n. zondag 21 juli en zaterdag 2 november. 
Na overleg in het managementteam van 11 juni 2018 en na overleg met de 
vakbondsorganisaties in de vergadering van 28 augustus 2018 wordt volgende regeling 
voorgesteld: 
Voor de personeelsleden van het secretariaat, personeelsdienst en financiële dienst wordt 
het voorstel van de gemeente, goedgekeurd in het overleg met de vakbondsorganisatie 
in de vergadering van 19 juni 2018, overgenomen: 
  

o dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) 
o woensdag 2 januari (2de nieuwjaarsdag) 
o maandag 22 april (paasmaandag) 
o woensdag 1 mei (dag van de arbeid) 
o donderdag 30 mei (OLH Hemelvaart) 
o maandag 10 juni (pinkstermaandag) 
o donderdag 11 juli (feest Vlaamse Gemeenschap) 
o maandag 22 juli (vervangdag 21 juli - nationale feestdag) 
o donderdag 15 augustus (OLV Hemelvaart) 
o donderdag 31 oktober (vervangdag 2 november - Allerzielen) 
o vrijdag 1 november (Allerheiligen) 
o maandag 11 november (Wapenstilstand) 
o woensdag 25 december (Kerstmis) 
o donderdag 26 december (2de Kerstmis) 

  
Rekening houdend met de specifieke werking binnen de sociale dienst wordt voorgesteld 
om de regeling van de gemeente niet te volgen en de feestdag van 21 juli te verplaatsen 
naar vrijdag 31 mei en de feestdag van 2 november te verplaatsen naar maandag 22 
juli: 
  

o dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) 
o woensdag 2 januari (2de nieuwjaarsdag) 
o maandag 22 april (paasmaandag) 
o woensdag 1 mei (dag van de arbeid) 
o donderdag 30 mei (OLH Hemelvaart) 
o vrijdag 31 mei (vervangdag 21 juli - nationale feestdag) 
o maandag 10 juni (pinkstermaandag) 
o donderdag 11 juli (feest Vlaamse Gemeenschap) 
o maandag 22 juli (vervangdag 2 november - Allerzielen) 
o donderdag 15 augustus (OLV Hemelvaart) 
o vrijdag 1 november (Allerheiligen) 
o maandag 11 november (Wapenstilstand) 
o woensdag 25 december (Kerstmis) 
o donderdag 26 december (2de Kerstmis) 

  
Voor de personeelsleden van de woonzorgcentra, de dienstencentra en de 
assistentiewoningen wordt voorgesteld om de feestdag van 21 juli die op een zondag valt 
te vervangen door een vrij te kiezen verlofdag. De feestdag van 2 november is niet van 
toepassing op deze groep van personeelsleden. 



o dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) 
o maandag 22 april (paasmaandag) 
o woensdag 1 mei (dag van de arbeid) 
o donderdag 30 mei (OLH Hemelvaart) 
o maandag 10 juni (pinkstermaandag) 
o donderdag 11 juli (feest Vlaamse Gemeenschap) 
o donderdag 15 augustus (OLV Hemelvaart) 
o vrijdag 1 november (Allerheiligen) 
o maandag 11 november (Wapenstilstand) 
o woensdag 25 december (Kerstmis) 

  
Voor de personeelsleden van de dienst thuiszorg wordt de regeling binnen de sociale 
dienst gevolgd. 
Aansluitend wordt voorgesteld om in de week tussen kerstdag en nieuwjaar collectieve 
sluiting te voorzien.  Voor de personeelsleden in dienst vanaf 1 januari 2011 is er ook 
collectieve sluiting voorzien op woensdag 2 januari, maandag 22 juli en donderdag 26 
december. Dit omdat zij geen recht hebben op de feestdag van 2 januari, 2 november en 
26 december. 
  

o dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) 
o woensdag 2 januari (2de nieuwjaarsdag) (collectieve sluiting) 
o maandag 22 april (paasmaandag) 
o woensdag 1 mei (dag van de arbeid) 
o donderdag 30 mei (OLH Hemelvaart) 
o vrijdag 31 mei (vervangdag 21 juli - nationale feestdag) 
o maandag 10 juni (pinkstermaandag) 
o donderdag 11 juli (feest Vlaamse Gemeenschap) 
o maandag 22 juli (vervangdag 2 november - Allerzielen) (collectieve sluiting) 
o donderdag 15 augustus (OLV Hemelvaart) 
o vrijdag 1 november (Allerheiligen) 
o maandag 11 november (Wapenstilstand) 
o woensdag 25 december (Kerstmis) 
o donderdag 26 december (2de Kerstmis) (collectieve sluiting) 
o vrijdag 27 december (collectieve sluiting) 
o maandag 30 december (collectieve sluiting) 
o dinsdag 31 december (collectieve sluiting) 

  
Raadslid Suzan Joye vraagt of het aantal wettelijke feestdagen (14) niet kan aangepakt 
worden. 
De algemeen directeur antwoordt dat dit een verplichting is die moet opgenomen worden 
in de rechtspositieregeling onder de vorm van een aantal vastgelegde en een aantal vrij 
te kiezen dagen. 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De invulling van de feestdagen en vervangingsdagen wordt goedgekeurd. 

10.Personeel: tewerkstellingsproject: collectieve sluiting 2019 

Feiten, context en argumentatie 



Voor het tewerkstellingsproject wordt voorgesteld om, rekening houdend met de 
sluitingsperiodes van externe tewerkstellingsplaatsen, twee periodes van collectieve 
sluiting in te voeren in 2019 m.n. van 

1. 22 juli tot en met 2 augustus 2019 
2. 26 december 2019 tot en met 2 januari 2020 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Voor het tewerkstellingsproject worden, rekening houdend met de sluitingsperiodes van 
externe tewerkstellingsplaatsen, twee periodes van collectieve sluiting ingevoerd in 2019 
m.n. van 

1. 22 juli tot en met 2 augustus 2019 
2. 26 december 2019 tot en met 2 januari 2020 

11.Personeel: centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem: uurroosters 
schoonmaak 

Feiten, context en argumentatie 
Twee halftijdse medewerkers zijn uit dienst gegaan wegens pensionering. Eén vanaf 
november 2017 en de andere vanaf juli 2018. 
De medewerker die in november met pensioen ging, werd vervangen door een nieuwe 
halftijdse schoonmaakster. Haar arbeidsovereenkomst werd uitgebreid naar 70% wegens 
een bijkomende vervanging van 20% loopbaanonderbreking. 
Door de pensionering van het tweede personeelslid in juli 2018 wordt vanaf september 
de 70% tewerkstelling uitgebreid naar een voltijdse tewerkstelling. 
Door deze wijziging in de arbeidsbreuken verdwijnt er één halftijdse en één 70% 
arbeidsbreuk en komt er één voltijdse (100%) arbeidsbreuk in de plaats. 20% 
loopbaanonderbreking wordt momenteel niet meer vervangen. 
Op vandaag zijn er 13 medewerkers waarvan er drie 80%, twee 70%, twee 100%, vier 
50% en twee 75% werken. 
In de nieuwe situatie zijn er nog 12 medewerkers waarvan er drie 80%, één 70%, drie 
100%, drie 50% en twee 75% werken. 
Door deze wijzigingen in arbeidsbreuken en aantal personeelsleden zijn een paar 
aanpassingen in de werking nodig en moet de puzzel opnieuw passend gemaakt worden 
door: 

o het terug in goede stroom zetten van taakverdelingen tussen personen 
o het verminderen van één 'kop': van 13 naar 12 
o het terug in nieuwe balans brengen van aanwezig personeel in de vroege 

voormiddag en in gewone voor- en namiddag 
o overzetten van vlinderuren naar taakgebonden codes 

Het bestaande uurrooster in de week blijft behouden in een roulement over twee weken, 
waarbij 6 medewerkers betrokken zijn in de verandering van uurrooster. Met geïsoleerde 
ingrepen bij slechts twee of drie mensen lukt het niet. 
Per persoon gaat dit telkens over 1 of meerdere halve dagen die verschuiven van voor- 
of namiddag of van dag. 
De codes blijven allemaal dezelfde.  
Het uurrooster van de weekends blijft behouden op een roulement van 12 weken waarbij 
ieder personeelslid 2 weekends moet werken. Normaal gezien is dit één weekend per 6 
weken. 
Aangezien er 6 medewerkers betrokken zijn in de veranderingen werd het nieuwe 
voorstel voorgelegd aan de personeelsleden van de groep schoonmaak en werd er een 
opmerkingsregister ter beschikking gesteld in de periode van 8 juni tot en met 24 juni. 



Er werden geen opmerkingen genoteerd. 
Na overleg en gunstig advies van de vakbondsorganisaties in de vergadering van 28 
augustus 2018, wordt er voorgesteld om vanaf 3 september met het nieuwe uurrooster 
te starten. 
 

Bijlagen 
o Opmerkingsregister uurroosters schoonmaak 
o Voorstel wijziging uurroosters schoonmaak 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De nieuwe uurroosters in de schoonmaak in het woonzorgcentrum "Het Gulle Heem" 
worden goedgekeurd. 

12.Personeel: sociale dienst: open verklaring maatschappelijk werker 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van 12 juli 2016 werd Henk Vandenbroucke aangesteld als voltijds 
maatschappelijk werker met een contract van onbepaalde duur met ingang van 1 
september 2016. 
In zitting van 9 april 2018 werd de functie van centrumleider lokaal dienstencentrum 
open verklaard en in zitting van 14 mei 2018 werd Henk Vandenbroucke aangesteld als 
voltijds contractueel centrumleider met een contract van onbepaalde duur met ingang 
van 1 oktober 2018. 
Als gevolg van deze aanstelling moet een functie van voltijds contractueel 
maatschappelijk werker in de sociale dienst terug worden ingevuld. 
In het overleg van de vakbondsorganisatie op 19 juni 2018 en in zitting van 9 juli werd 
de aanpassing van de formatie van de sociale dienst goedgekeurd met uitbreiding van 
het aantal maatschappelijk werkers met 1,0 voltijds equivalent. Hierdoor kan een 
bijkomende voltijdse maatschappelijk werker worden aangeworven. 
In oktober en november 2017 werd een selectie voor de functie van maatschappelijk 
werker georganiseerd en in zitting van 11 december 2017 werden het proces-verbaal en 
de wervingsreserve goedgekeurd. 
Er wordt voorgesteld om de openstaande functies in te vullen vanuit de wervingsreserve. 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
2 functies van maatschappelijk werker worden open verklaard vanuit de 
wervingsreserve, goedgekeurd in zitting van 11 december 2017. 

13.Personeel: open verklaring technieker 

Feiten, context en argumentatie 
Door het ontslag om medische reden van een halftijds contractueel technieker in het 
tewerkstellingsproject wordt voorgesteld om een functie van halftijds contractueel 



technieker met een contract van onbepaalde duur open te verklaren vanuit de 
wervingsreserve technieker, goedgekeurd in zitting van 9 juli 2018. 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De functie van halftijds contractueel technieker met een contract van onbepaalde duur 
wordt open verklaard vanuit de wervingsreserve technieker, goedgekeurd in zitting van 9 
juli 2018. 

14.Personeel: WZC: open verklaring medewerker keuken 

Feiten, context en argumentatie 
Ingevolge het ontslag van een voltijds contractueel medewerker keuken in het 
woonzorgcentrum Het Gulle Heem wordt voorgesteld om de functie van een voltijds 
contractueel medewerker keuken met een contract van onbepaalde duur open te 
verklaren vanuit de wervingsreserve medewerker keuken, goedgekeurd in zitting van 10 
oktober 2016. 
De wervingsreserve loopt tot 31 oktober 2018. 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De functie van voltijds contractueel medewerker keuken met een contract van 
onbepaalde duur wordt open verklaard vanuit de wervingsreserve medewerker keuken, 
goedgekeurd in zitting van 10 oktober 2016. 
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