
 

Vergadering van 12.03.18 
 
Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky 
Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico 
Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand Bossuyt, raadsleden; Stefaan 
Oosthuyse, secretaris. 
 
Dagorde 
 
Openbare zitting 
 

1. Notulenbeheer: toelichting; 
2. Sociale dienst: referentiebudgetten menswaardig inkomen (REMI): evaluatie; 
3. Dienst schuldbemiddeling: jaarverslag 2017: goedkeuring; 
4. Sociale dienst: besteding reserves LOI-subsidies; 
5. Financiële dienst: budgetwijziging 2018: vaststelling; 
6. Instap vanaf 1 januari 2019 in de vernieuwde beheers- en beleidscyclus; 
7. Woonzorgcentra – aanleunwoningen – assistentiewoningen: wijziging interne 

afsprakennota; 
8. Woonzorgcentra: coördinerend en raadgevend arts (CRA): procedure aanstelling; 
9. WZC Het Gulle Heem: aanstellen advocaat; 
10. Aankoop via raamcontract: 

a. schoonmaakproducten; 
b. voedingswaren; 

11. Personeel: WZC Het Gulle Heem: uurroosters keuken; 
 
PUNT 1: NOTULENBEHEER: TOELICHTING 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op de toelichting door Katrien Kindt, diensthoofd secretariaat, over het elektronisch 
notulenbeheer, meer bepaald het softwarepakket ‘e-notulen’; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Neemt akte van de toelichting door Katrien Kindt, diensthoofd 
secretariaat, over het elektronisch notulenbeheer, meer bepaald het softwarepakket ‘e-
notulen’. 
 
PUNT 2: SOCIALE DIENST: REFERENTIEBUDGETEN MENSWAARDIG 
INKOMEN (REMI): EVALUATIE 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op de beslissingen van 12.12.16: 

- de toepassing van de berekening van aanvullende steun volgens de referentiebudgetten 
(REMI) wordt goedgekeurd miv 01.01.17 

- de toepassing van de steunprincipes, gekoppeld aan REMI, wordt goedgekeurd miv 
01.01.17 

- het voorleggen van alle afwijkende steunvoorstellen aan het BCSD via gemotiveerd 
verslag wordt goedgekeurd 

- alle steunreglementen geldig vóór 01.01.17 worden opgeheven 
- de toepassing van REMI wordt geëvalueerd na 1 jaar 

 



 

Gelet op de beslissing van 08.05.17 waarbij de aanpassingen steunreglement en werkwijze 
Referentiebudgetten Menswaardig Inkomen (REMI) goedgekeurd werden; 
 
Gelet op de toelichting door Sofie Delaere, directeur sociale dienst, over de toepassing van 
REMI na 1 jaar; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Neemt akte van de toelichting door Sofie Delaere, directeur sociale dienst, 
over de toepassing van REMI na 1 jaar. 
 
PUNT 3: DIENST SCHULDBEMIDDELING: JAARVERSLAG 2017: 
GOEDKEURING 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat het OCMW Wevelgem een erkenning als instelling voor schuldbemiddeling 
heeft sinds 1999; 
In uitvoering van artikel 7bis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot 
uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring 
van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum 
Schuldenlast, moeten instellingen voor schuldbemiddeling jaarlijks elektronisch een 
jaarverslag inclusief basisregistratie aan de Vlaamse overheid bezorgen; 
 
Gelet op het voorgelegde jaarverslag 2017; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Het jaarverslag 2017 van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW 
wordt goedgekeurd en overgemaakt aan de Vlaamse overheid. 
 
PUNT 4: SOCIALE DIENST: BESTEDING RESERVES LOI-SUBSIDIES 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat de regering in 2016 besloten heeft dat Fedasil een besparing van € 22 
miljoen moet realiseren en hierbij het afbouwen van de LOI-reserves door Fedasil als een 
mogelijke besparingspiste naar voor werd geschoven; 
 
Overwegende dat op 21.02.2018 Fedasil alle OCMW’s per brief op de hoogte bracht van hun 
plan van aanpak (zie bijlage): 

- Oproep aan alle OCMW’s tot intekening op de éénmalige maatregel 2018: ‘75/25-
regel’ 
Elk OCMW kan zich vrijwillig inschrijven op deze overgangsregel. Deze regel houdt 
in dat elk OCMW met reserves in 2017 éénmalig de mogelijkheid wordt geboden om 
25 % van de gecumuleerde reserves vrij te gebruiken (ook buiten de LOI-
overeenkomst). Deze 75-25- regel wordt berekend op de gecumuleerde reserves van 
het boekjaar 2017, verminderd met 10 % van de werkelijk uitbetaalde subsidies van 
het boekjaar 2017. De overige 75 % wordt terugbetaald door het OCMW aan Fedasil. 
 

- Recurrente maatregel voor de toekomstige reserves = ‘10 % regel’ 
Vanaf 01.01.2019 voert het Agentschap een structurele ‘90%’ terugvorderingsregel in 
waarbij een reserve van maximaal 10 % van de werkelijke uitbetaalde subsidies mag 
behouden worden. Het overschot moet terugbetaald worden. 



 

 
Overwegende dat het Agentschap de OCMW’s de mogelijkheid biedt om een aanvraag in te 
dienen om het percentage beschikbare reserves te verhogen aangezien kwalitatieve opvang 
van asielzoekers centraal staat bij het beleid; 
Overwegende dat een aanvraag tot verhoging enkel wordt behandeld door het Agentschap als 
het dossier is ingediend vóór 31 maart met de nodige argumentatiestukken en op voorwaarde 
dat het één van de volgende kosten betreft: installatiekosten, renovatiekosten van bestaande 
beschikbare LOI-woningen, aankoopkosten van een woning; 
Overwegende dat het OCMW momenteel 3 woningen huurt van de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Vlashaard als LOI-woningen; 
Overwegende dat de woning Leopoldstraat 37 in Wevelgem klaar staat voor renovatie: de 
woning werd volledig gestript; de bouwplannen, opgemaakt in samenwerking met 
architectenbureau Pyramid Formanova uit Gullegem, zijn klaar voor aanvraag 
bouwvergunning; 
Overwegende dat de woning Leopoldstraat na renovatie zal bestaan uit 1 woonunit met één 
slaapkamer en één unit met 3 slaapkamers; 
Gelet op de raming van de kosten van renovatie: € 360.000; 
Overwegende dat de beschikbare reserves op 31.12.2017 op dit moment geraamd worden op  
€ 284.000; 
Overwegende dat deze woning geschikt is als LOI-woningen waardoor het aantal te huren 
woningen als LOI-woning daalt; 
Gelet op het voorstel om een aanvraag in te dienen bij het Agentschap om het percentage 
beschikbare reserves te verhogen tot 100 % om de woning Leopoldstraat 37 in Wevelgem 
woonklaar te maken als woningen voor LOI; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Er wordt een aanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor de 
Opvang van Asielzoekers tot verhoging van het percentage tot 100 % van de beschikbare 
reserve voor de renovatie van de woning Leopoldstraat 37 in Wevelgem. 

PUNT 5: FINANCIELE DIENST: BUDGETWIJZIGING 2018: VASTSTELLING 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op het voorgelegde ontwerp budgetwijziging 2018 met de beleidsnota en financiële 
nota; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW’s; 
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van 
de gemeenten, provincies en OCMW’s; 
Gelet op artikel 156 van het OCMW-decreet van 19.12.2008; 
Overwegende dat het voorontwerp van de budgetwijziging 2018 gunstig geadviseerd werd in 
het managementteam van 12.02.18; 
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging 2018; 
 

BESLUIT: 

ART. 1. - De budgetwijziging 2018 wordt vastgesteld als volgt:   
 
Exploitatiebudget:  
Uitgaven: € 16.289.034,58 
Ontvangsten: € 16.301.875,59 



 

 
Investeringsbudget:  
Uitgaven: € 1.830.555,59 
Ontvangsten: € 1.275.051,28 
 
Andere uitgaven en ontvangsten:  
Uitgaven: € 1.649.976,57 
Ontvangsten: € 0 
 
Bestemde gelden   
Bestemde gelden voor investeringen: € 687.950 
 
 
ART. 2. – De budgetwijziging 2018 wordt vastgesteld door de raad voor maatschappelijk. 
ART. 3.- De budgetwijziging 2018 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Gemeenteraad. 
 
PUNT 6: INSTAP VANAF 1 JANUARI 2019 IN DE VERNIEUWDE BEHEERS- EN 
BELEIDSCYCLUS 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat de Vlaamse regering werkt aan een nieuw financieel instrumentarium voor 
de lokale besturen dat in werking treedt vanaf 1 januari 2020; 
Overwegende dat in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 de mogelijkheid 
opgenomen is om al op 1 januari 2019 van start te gaan met de vernieuwde regelgeving 
beleids- en beheerscyclus, op voorwaarde dat de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn dit expliciet vragen; 
Overwegende dat het een opportuniteit is om deze regelgeving een jaar vroeger toe te passen, 
waardoor het OCMW goed voorbereid zal zijn om het nieuwe meerjarenplan voor de 
volgende legislatuur voor te bereiden; 
Overwegende dat deze intentie besproken werd in het overleg tussen gemeente en OCMW op 
23 augustus 2017 en 25 oktober 2017 en formeel bekrachtigd werd door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 8 november 2017; 
Overwegende dat zoals bij de vorige omschakeling de raad voor maatschappelijk welzijn ten 
gepaste tijde een uiteenzetting zal krijgen over de principes en de veranderingen aan de 
financiële documenten die deze nieuwe regelgeving met zich meebrengt; 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald art. 597 dat bepaalt 
dat de Vlaamse Regering, op voorwaarde dat zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn dat vraagt, de artikelen inzake de financiële regelgeving al op 1 
januari 2019 in werking kan laten treden bij bepaalde gemeenten en openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
Overwegende  dat de instap vanaf 1 januari in de vernieuwde beheers- en beleidscyclus ook 
voorgelegd wordt aan de gemeenteraad op 09.03.2018; 
 

BESLUIT: 
 
ART. 1.- De nieuwe regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus in Wevelgem wordt 
ingevoerd vanaf 1 januari 2019. 
ART. 2.- Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan het Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur. 
 
 



 

PUNT 7: WOONZORGCENTRA – AANLEUNWONINGEN – 
ASSISTENTIEWONINGEN: WIJZIGING INTERNE AFSPRAKENNOTA 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat de wachtlijsten in de woonzorgcentra als volgt opgebouwd zijn: kandidaten 
worden ingeschreven bij prioriteit als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen (=  zogenaamde 
lijst van ‘de Wevelgemnaren’) of bij ‘niet-prioriteit’ als ze niet aan de vooropgestelde 
voorwaarden voldoen (= zogenaamde lijst van ‘de niet-Wevelgemnaren’); 
Overwegende dat bij het vrijkomen van een kamer de kandidaten op de lijst van de 
Wevelgemaren steeds voorrang hebben; 
Gelet op de evolutie van slinkende reële wachtlijsten waarmee de ganse regio geconfronteerd 
wordt; 
Overwegende dat het belangrijk is het opnamebeleid aan te passen aan de maatschappelijke 
evoluties; 
Overwegende dat een aantal kandidaat-bewoners, in toepassing van de bepalingen van de 
interne afsprakennota, als niet-Wevelgemnaar geregistreerd is op de wachtlijst terwijl ze een 
duidelijke link hebben met Wevelgem; 
Overwegende dat een aantal kandidaat-bewoners zich bijgevolg niet inschrijft op de wachtlijst 
omdat ze denken nooit in aanmerking te komen voor opname terwijl er in de toekomst 
mogelijks inspanningen zullen moeten geleverd worden om lege kamers tegen te gaan; 
Overwegende dat omliggende woonzorgcentra kandidaat-bewoners die niet van de eigen 
gemeente zijn, makkelijk opnemen; 
 
Gelet op het voorstel om de criteria voor inschrijving op de wachtlijsten voor de 
woonzorgcentra Elckerlyc en Het Gulle Heem te wijzigen; 
 
Gelet op de wijzigingen aan de interne afsprakennota’s: 
 
 
Woonzorgcentra 
 
Bestaande te vervangen tekst: 
 

Inschrijving op de wachtlijst 
 

2.4.De kandidaat-bewoners beantwoorden bij inschrijving aan de algemene 
opnamevoorwaarden (zie punt 2.8.)  

 
Enkel kandidaat-bewoners die zich persoonlijk hebben aangeboden kunnen officieel 
worden ingeschreven op de wachtlijst. Indien de kandidaat-bewoners in de 
onmogelijkheid zijn zich hiervoor persoonlijk aan te bieden, kunnen hun mantelzorgers 
of belangenbehartigers dit in hun naam doen. 

   
Schriftelijke of telefonische (inschrijvings)aanvragen worden enkel genoteerd na een 
persoonlijk bezoek, maar dan wel op datum van de schriftelijke of telefonische aanvraag 
indien het bezoek binnen de maand gebeurt.  

 
De kandidaat-bewoners worden chronologisch ingeschreven. 

 
Opbouw van de wachtlijst 

 
2.5. De kandidaten worden als volgt op de wachtlijst ingeschreven: 

- bij prioriteit: 
o de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk in 

Wevelgem (= Gullegem, Moorsele of Wevelgem) wonen en er sinds 



 

minstens 5 jaar aaneensluitend wonen en gedomicilieerd zijn 
o de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, sinds maximum 

2 jaar hun woonplaats en domicilie niet meer in Wevelgem hebben én net 
vóór deze periode minimum 5 jaar aaneensluitend in Wevelgem woonden 
en gedomicilieerd waren. 

In heel uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

   
- niet bij prioriteit: 

o ieder ander persoon die niet tot één van de bovenstaande categorieën behoort. 
 

Volgende mensen (voorrangskandidaten) hebben, zo ze dit vragen en op voorwaarde 
dat de aanvraag minstens één maand geleden gebeurde, voorrang op de wachtlijst: 
- bewoners van door het OCMW van Wevelgem beheerde 

serviceflats/assistentiewoningen en aanleunwoningen 
- bij gezinshereniging: indien reeds één lid van een (echt)paar is opgenomen, kan het 

andere lid éénmalig voorrang krijgen op de wachtlijst. De hierbij aangeboden plaats 
moet een geschikte plaats zijn voor het andere lid van het echtpaar 

Deze voorrangskandidaten moeten bij opname evenwel voldoen aan de 
opnamevoorwaarden. 
De inschrijving van voorrangskandidaten gebeurt bovenaan de wachtlijst op datum van 
de dag dat men hierom vraagt. 
De zorgbehoefte en het profiel worden (voorlopig) gescreend en genoteerd door het 
woonzorgcentrum. Veranderingen in de loop van de wachttijd moeten door betrokkenen 
zelf meegedeeld worden en worden gecheckt. 

 
Te vervangen door volgende tekst: 
 
Inschrijving op de wachtlijst 
 
2.4. De kandidaat-bewoners beantwoorden bij inschrijving aan de algemene 

opnamevoorwaarden (zie punt 2.8.)  
 
Enkel kandidaat-bewoners die zich persoonlijk hebben aangeboden kunnen officieel 
worden ingeschreven op de wachtlijst. Indien de kandidaat-bewoners in de 
onmogelijkheid zijn zich hiervoor persoonlijk aan te bieden, kunnen hun mantelzorgers of 
belangenbehartigers dit in hun naam doen. 
   
Schriftelijke of telefonische (inschrijvings)aanvragen worden enkel genoteerd na een 
persoonlijk bezoek, maar dan wel op datum van de schriftelijke of telefonische aanvraag 
indien het bezoek binnen de maand gebeurt.  
 
De zorgbehoefte en het profiel worden (voorlopig) gescreend en genoteerd door het 
woonzorgcentrum. Veranderingen in de loop van de wachttijd moeten door betrokkenen 
zelf meegedeeld worden en worden gecheckt. 

 
Opbouw van de wachtlijst: 
 
2.5. De kandidaat bewoners worden chronologisch ingeschreven. 
 
 Prioriteitsregels en voorrangsregels bij inschrijving in afwijking op de normale chronologie 

van de wachtlijst: 
 
 De kandidaten worden als volgt op de wachtlijst ingeschreven: 

-  bij prioriteit: 
o de personen die op de dag van hun inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk 

minstens 1 jaar aaneensluitend wonen en gedomicilieerd zijn in Wevelgem 
(= Gullegem, Moorsele of Wevelgem)  



 

o de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, sinds maximum 
5 jaar hun woonplaats en domicilie niet meer in Wevelgem hebben én 
minimum 20 jaar in Wevelgem woonden en gedomicilieerd waren. 

o de personen van wie, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag familie in 
eerste graad in Wevelgem woont 

In uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

   
- niet bij prioriteit: 

o ieder ander persoon die niet tot één van de bovenstaande categorieën behoort. 

 
Personen die op de wachtlijst van de niet-prioritaire kandidaten zijn ingeschreven 
maar na verloop van tijd wel beantwoorden aan de voorwaarden van de wachtlijst van 
voorrangskandidaten, worden automatisch ingeschreven op de wachtlijst van 
voorrangskandidaten op de dag dat ze aan deze voorwaarden voldoen. 
 
Volgende mensen (voorrangskandidaten) hebben, zo ze dit wensen en op voorwaarde 
dat de aanvraag minstens één maand geleden gebeurde, voorrang op de wachtlijst: 
- bewoners van door het OCMW van Wevelgem beheerde assistentiewoningen en 

aanleunwoningen 
- bij gezinshereniging: indien reeds één lid van een (echt)paar is opgenomen, kan het 

andere lid éénmalig voorrang krijgen op de wachtlijst. De hierbij aangeboden plaats 
moet een geschikte plaats zijn voor het andere lid van het echtpaar 

Deze voorrangskandidaten moeten bij opname evenwel voldoen aan de 
opnamevoorwaarden. 
 
De inschrijving van voorrangskandidaten gebeurt bovenaan de wachtlijst op datum van 
de dag dat men hierom vraagt. 

 
Overwegende dat door de aanpassing van de wachtlijstcriteria van de woonzorgcentra, de 
criteria van de wachtlijst van de groep van assistentiewoningen ook aangepast moeten 
worden; 
Gelet op het voorstel om de interne afsprakennota’s van de assistentiewoningen als volgt te 
wijzigen: 
 
 
Groep van assistentiewoningen 
 
Bestaande te vervangen tekst: 
 
2. OPNAME 
 
2.1. Voorwaarden  
 

De personen die een aanvraag tot opname indienen, moeten bij hun opname aan 
volgende voorwaarden voldoen: 

 
a) De leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. 

Het OCMW kan hierop uitzonderingen toestaan overeenkomstig de wetgeving. 
 

b) Zelfredzaam zijn. 
Hierop worden nooit uitzonderingen toegestaan. Wie een assistentiewoning wenst 
te huren, moet voldoende zelfredzaam zijn om zonder tussenkomst van personeel 



 

van de voorziening zelfstandig zijn leven te organiseren. In geval van een echtpaar 
moet minstens één van beiden voldoende zelfredzaam zijn om zelf het leven van 
het echtpaar te sturen. 

 
c) Wachtlijst 

- Personen die zich wensen in te schrijven op de wachtlijst moeten, op het 
moment van inschrijving, de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Echtparen, 
koppels en samenwonenden dienen beiden aan deze voorwaarde te voldoen. 
In heel uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

- De wachtlijst wordt chronologisch gevolgd. 
- Volgende personen komen op de wachtlijst van de gemeentenaren:  

o de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk in 
Wevelgem (= Gullegem, Moorsele of Wevelgem) wonen en er sinds 
minstens 5 jaar aaneensluitend wonen en gedomicilieerd zijn 

o de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, sinds maximum 
2 jaar hun woonplaats en domicilie niet meer in Wevelgem hebben én net 
vóór deze periode minimum 5 jaar aaneensluitend in Wevelgem woonden 
en gedomicilieerd waren. 

In heel uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

 
Wie daar niet aan voldoet, komt op de lijst van de niet-gemeentenaren. Deze 
laatste lijst wordt pas aangesproken als er geen kandidaten zijn op de lijst van 
de gemeentenaren. 

 
 
Te vervangen door volgende tekst: 
 
2. OPNAME 
 
2.1. Voorwaarden  
 

De personen die een aanvraag tot opname indienen, moeten bij hun opname aan 
volgende voorwaarden voldoen: 

 
a) De leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. 

Het OCMW kan hierop uitzonderingen toestaan overeenkomstig de wetgeving. 
 

b) Zelfredzaam zijn. 
Hierop worden nooit uitzonderingen toegestaan. Wie een assistentiewoning wenst 
te huren, moet voldoende zelfredzaam zijn om zonder tussenkomst van personeel 
van de voorziening zelfstandig zijn leven te organiseren. In geval van een echtpaar 
moet minstens één van beiden voldoende zelfredzaam zijn om zelf het leven van 
het echtpaar te sturen. 

 
c) Wachtlijst 

 
- Personen die zich wensen in te schrijven op de wachtlijst moeten, op het 

moment van inschrijving, de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Echtparen, 
koppels en samenwonenden dienen beiden aan deze voorwaarde te voldoen. 
In heel uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

- De wachtlijst wordt chronologisch gevolgd. 
- Volgende personen komen op de wachtlijst van de gemeentenaren:  

o de personen die op de dag van hun inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk 
minstens 1 jaar aaneensluitend wonen en gedomicilieerd zijn in Wevelgem 
(= Gullegem, Moorsele of Wevelgem)  



 

o de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, sinds maximum 
5 jaar hun woonplaats en domicilie niet meer in Wevelgem hebben én 
minimum 20 jaar in Wevelgem woonden en gedomicilieerd waren. 

o de personen van wie, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, familie in 
eerste graad in Wevelgem woont. 
  

In uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

 
Wie daar niet aan voldoet, komt op de lijst van de niet-gemeentenaren. Deze 
laatste lijst wordt pas aangesproken als er geen kandidaten zijn op de lijst van 
de gemeentenaren. 

 
Personen die op de wachtlijst van de niet-prioritaire kandidaten zijn 
ingeschreven maar na verloop van tijd wel beantwoorden aan de voorwaarden 
van de wachtlijst van voorrangskandidaten, worden automatisch ingeschreven 
op de wachtlijst van voorrangskandidaten op de dag dat ze aan deze 
voorwaarden voldoen. 

 
Overwegende dat deze aanpassing ook wordt doorgevoerd in 3.5. van de interne 
afsprakennota van de groep van assistentiewoningen; 
 
Overwegende dat in zitting van 31.08.2015 het reglement van de aanleunwoningen werd 
aangepast en gelijkgesteld met deze van de assistentiewoningen omdat mensen soms tegelijk 
een aanvraag doen voor inschrijving op beide wachtlijsten; 
Gelet op het voorstel om het reglement van de aanleunwoningen als volgt aan te passen: 
 
 
Aanleunwoningen 
 
Bestaande te vervangen tekst: 
 
Wie een aanleunwoning wenst te huren, moet voldoende zelfredzaam zijn om zonder 
tussenkomst van personeel van het woonzorgcentrum zelfstandig zijn leven te organiseren.   
 
Wachtlijst: 

- Personen die zich wensen in te schrijven op de wachtlijst moeten, op het moment van 
inschrijving, de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Echtparen, koppels en 
samenwonenden dienen beiden aan deze voorwaarde te voldoen. 
In heel uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

- De wachtlijst wordt chronologisch gevolgd. 

- Volgende personen komen op de wachtlijst van de gemeentenaren:  
 de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk in 

Wevelgem (= Gullegem, Moorsele of Wevelgem) wonen en er sinds minstens 5 
jaar aaneensluitend wonen en gedomicilieerd zijn 

 de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, sinds maximum 2 
jaar hun woonplaats en domicilie niet meer in Wevelgem hebben én net vóór 
deze periode minimum 5 jaar aaneensluitend in Wevelgem woonden en 
gedomicilieerd waren. 

In heel uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 
 



 

Wie daar niet aan voldoet, komt op de lijst van de niet-gemeentenaren. Deze laatste 
lijst wordt pas aangesproken als er geen kandidaten zijn op de lijst van de 
gemeentenaren. 

 
Te vervangen door volgende tekst: 
 
Wie een aanleunwoning wenst te huren, moet voldoende zelfredzaam zijn om zonder 
tussenkomst van personeel van het woonzorgcentrum zelfstandig zijn leven te organiseren.   
 
Wachtlijst: 

- Personen die zich wensen in te schrijven op de wachtlijst moeten, op het moment van 
inschrijving, de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. Echtparen, koppels en 
samenwonenden dienen beiden aan deze voorwaarde te voldoen. 
In heel uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst 
beslissen een afwijking toe te staan. 

- De wachtlijst wordt chronologisch gevolgd. 

- Volgende personen komen op de wachtlijst van de gemeentenaren:  
o de personen die op de dag van hun inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk 

minstens 1 jaar aaneensluitend wonen en gedomicilieerd zijn in Wevelgem (= 
Gullegem, Moorsele of Wevelgem)  

o de personen die, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, sinds maximum 5 
jaar hun woonplaats en domicilie niet meer in Wevelgem hebben én minimum 20 
jaar in Wevelgem woonden en gedomicilieerd waren. 

o de personen van wie, op de dag van hun inschrijvingsaanvraag, familie in eerste 
graad in Wevelgem woont. 
 

In uitzonderlijke situaties kan het bijzonder comité voor de sociale dienst beslissen 
een afwijking toe te staan. 
 
Wie daar niet aan voldoet, komt op de lijst van de niet-gemeentenaren. Deze laatste 
lijst wordt pas aangesproken als er geen kandidaten zijn op de lijst van de 
gemeentenaren. 
 
Personen die op de wachtlijst van de niet-prioritaire kandidaten zijn ingeschreven 
maar na verloop van tijd wel beantwoorden aan de voorwaarden van de wachtlijst van 
voorrangskandidaten, worden automatisch ingeschreven op de wachtlijst van 
voorrangskandidaten op de dag dat ze aan deze voorwaarden voldoen. 

 
BESLUIT: 

 
ART. 1.- De voorgestelde wijzigingen aan de interne afsprakennota van het WZC Elckerlyc 
en Het Gulle Heem worden goedgekeurd. 
ART. 2.- De voorgestelde wijzigingen aan de interne afsprakennota’s van de groep van 
assistentiewoningen Het Kader, Tilia en Ter Meersch worden goedgekeurd. 
ART.3.- De wijzigingen aan het reglement van de aanleunwoningen Processieweg worden 
goedgekeurd. 
 
  



 

PUNT 8: WOONZORGCENTRA: COORDINEREND EN RAADGEVEND ARTS 
(CRA): PROCEDURE AANSTELLING 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overeenkomstig het KB van 21.09.2004 houdende vaststelling van de normen voor de 
bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging, moet 
elk RVT een overeenkomst afsluiten met een coördinerend en raadgevend arts; 
Overwegende dat in zitting van 08.09.14 Ann-Sophie Phyfferoen voor het WZC Het Gulle 
Heem en Laurence Samyn voor het WZC Elckerlyc aangeduid werden als CRA; 
Overwegende dat de contracten met de CRA’s aflopen op 01.10.18; 
Gelet op het voorstel om de procedure tot aanstelling van de CRA en de overeenkomst zoals 
voorgesteld door de Orde van Geneesheren te volgen; 
 

BESLUIT: 
 

ENIG ARTIKEL - Het voorstel om de procedure tot aanstelling van de CRA en de 
overeenkomst zoals voorgesteld door de Orde van Geneesheren te volgen, wordt 
goedgekeurd. 
 
PUNT 9: WZC HET GULLE HEEM: AANSTELLEN ADVOCAAT 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat de realisatie van het woonzorgcentrum Het Gulle Heem beëindigd werd 
eind 2011; 
Overwegende dat in januari 2012 gestart werd met de afbraak van het oude gebouw, de aanleg 
van de omgevingswerken, de inkom en de realisatie van 2 kamers waar voorheen de tijdelijke 
lift zat; 
Overwegende dat via de formule ‘financiering met projectbijstand’ Belfius bouwheer was van 
het project en via leasing nog steeds eigenaar van het gebouw;  
Overwegende dat Bekaert Building Company NV (BBC), E. Bekaertlaan 51, 8790 Waregem 
de hoofdaannemer was van het gebouw;  
Overwegende dat VK Studio, Brugsesteenweg 210, 8800 architect was van het gebouw;  
 
Overwegende dat er problemen zijn met het gebouw die, na onderhandelingen met de firma 
BBC niet opgelost raken en blijven aanslepen: 

- waterinfiltratie in de kelder (ondergrondse garage). Er werden al meerdere lekken 
gedicht na herhaaldelijk aandringen maar andere lekken werden niet aangepakt. Er 
komen bovendien steeds meer barsten bij en bestaande barsten worden groter. 

- een binnenmuurtje naast de living op de eerste verdieping dreigt om te vallen.  
- Bij hevige regen loopt er water uit een dakoversteek aan de uitgang van het kapsalon 

(gelijkvloerse verdieping). 
 

Overwegende dat de voorlopige oplevering dateert van 27.06.2012 en dat vanaf dan de 10-
jarige aansprakelijkheid voor aannemer en architect loopt; 
Overwegende dat op 17.02.2017 hierover brieven werden geschreven aan zowel BBC als aan 
VK Studio; 
Overwegende dat op 16.03.2017 er een samenkomst was met BBC en VK om de problemen 
te bekijken; 
Overwegende dat op 29.06.2017 nogmaals een schrijven werd gericht aan BBC en VK ivm de 
bovenvermelde problematiek met duidelijke vraag aan BBC om de problemen aan te pakken; 
Overwegende dat in december 2017 er opnieuw waterinsijpeling was waarbij het water liep 
tot in de hobbyruimte, de kruipkelder, de werkplaats van de onderhoudsmannen; 



 

Overwegende dat op 19.12.2017 BBC opnieuw ter plaatse kwam;  
Overwegende dat de waterinfiltratie gedeeltelijk werd aangepakt maar nog niet afdoende 
opgelost is; 
Overwegende dat de problemen met het binnenmuurtje en de waterinsijpeling via het dak nog 
niet opgelost werden; 
 
Gelet op het voorstel om Mr. Vincent Bonte, Secretaris Vanmarckelaan 25, 8560 Moorsele, 
aan te stellen als advocaat om de aanhoudende problemen aan te pakken;  
Gelet op artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Mr. Vincent Bonte, Secretaris Vanmarckelaan 25, 8560 Moorsele, wordt 
aangesteld als advocaat ivm de problemen met het gebouw WZC Het Gulle Heem met de 
firma Bekaert Building Company NV. 
 
PUNT 10: AANKOOP VIA RAAMCONTRACT 
 
a) Schoonmaakproducten 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening’ (TMVW) CVBA (opereert onder de naam Farys), Stropstraat 1, 9000 
Gent, als aankoopcentrale in 2017 een overheidsopdracht uitschreef voor de aankoop van 
schoonmaakproducten;  
Overwegende dat TMVW een raamcontract afsloot met de firma De Bruycker-Van Lierdop 
bvba “Salubris”, Industriepark Noord 12, 8730 Beernem; 
Gelet op artikel 2, 6° (aankoopcentrales) en artikel 43 (raamovereenkomsten) van de wet van 
17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; 
  
Overwegende dat vennoten van TMVW kunnen toetreden tot de raamcontracten die TMVW 
afsloot; 
Overwegende dat in zitting van 09.09.2016 van de gemeenteraad van Wevelgem beslist werd 
om toe te treden tot TMVW; 
Overwegende dat het OCMW, door de toetreding van de gemeente, ook kan afroepen op de 
verleende dienstverlening, als afzonderlijk te factureren entiteit; 
 
Overwegende dat het OCMW Wevelgem sinds 2009 aankopen doet bij diezelfde firma 
Salubris; 
Overwegende dat vooral het WZC Het Gulle Heem aankopen doet voor het woonzorgcentrum 
en Het Kader bij de firma Salubris na het voeren van een overheidsopdracht in 2009; 
Overwegende dat na prijsvergelijking, de aangeboden producten via het raamcontract van 
TMVW goedkoper zijn; 
Overwegende dat het raamcontract afgesloten door TMVW met Salubris, startte op 
15.04.2017 en nog loopt tot 14.04.2021; 
Gelet op het voorstel om toe te treden tot het raamcontract van TMVW voor de aankoop van 
schoonmaakproducten gelet op de gunstige prijzen; 
Gelet op artikel 51 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW’s; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Het OCMW treedt toe tot het raamcontract voor de aankoop van 



 

schoonmaakproducten, afgesloten door TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent met de firma De 
Bruycker-Van Lierdop bvba “Salubris”, Industriepark Noord 12, 8730 Beernem. 
 
b) Voedingswaren 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 
Watervoorziening’ (TMVW) CVBA (opereert onder de naam Farys), Stropstraat 1, 9000 
Gent, als aankoopcentrale in 2017 een overheidsopdracht uitschreef voor de aankoop van 
voedingswaren (droge voeding, diepvriesproducten, zuivel, vers;  
Overwegende dat TMVW een raamcontract afsloot met de firma Bidfood Flanders NV, 
Zwaluwbeek 6, 9210 Beveren-Melsele; 
Gelet op artikel 2, 6° (aankoopcentrales) en artikel 43 (raamovereenkomsten) van de wet van 
17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten; 
  
Overwegende dat vennoten van TMVW kunnen toetreden tot de raamcontracten die TMVW 
afsloot; 
Overwegende dat in zitting van 09.09.2016 van de gemeenteraad van Wevelgem beslist werd 
om toe te treden tot TMVW; 
Overwegende dat het OCMW, door de toetreding van de gemeente, ook kan afroepen op de 
verleende dienstverlening, als afzonderlijk te factureren entiteit; 
 
Overwegende dat het OCMW Wevelgem aankopen doet bij diezelfde firma Bidfood Flanders 
NV; 
Overwegende dat vooral het WZC Het Gulle Heem hierbij aankopen doet; 
Overwegende dat na prijsvergelijking, de aangeboden producten via het raamcontract van 
TMVW goedkoper zijn; 
Overwegende dat het raamcontract afgesloten door TMVW met Bidfood Flanders NV, startte 
op 01.04.2015 en nog loopt tot 31.03.2019; 
Gelet op het voorstel om toe te treden tot het raamcontract van TMVW voor de aankoop van 
voedingswaren gelet op de gunstige prijzen; 
Gelet op artikel 51 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW’s; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Het OCMW treedt toe tot het raamcontract voor de aankoop van 
voedingswaren, afgesloten door TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent met de firma Bidfood 
Flanders NV, Zwaluwbeek 6, 9210 Beveren-Melsele. 
 
PUNT 11: PERSONEEL: WZC HET GULLE HEEM: UURROOSTERS KEUKEN 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat het personeel van de keuken van Het Gulle Heem zorgt voor  
- alle maaltijden van de bewoners van WZC Het Gulle Heem (80 bewoners)  
- de middagmalen in het restaurant van Het Gulle Heem (gemiddeld ± 40/dag),  
- de middagmalen die in Wevelgem aan huis geleverd worden (± 180/dag)  
- op bepaalde dagen voor maaltijden voor bepaalde groepen (vb. feestmaaltijd 

dienstencentrum, vergadering blinden en slechtzienden, nieuwjaarsreceptie bewoners 
assistentiewoningen,….).  



 

Overwegende dat op 01.02.2018  12 mensen in de keuken werken (de medewerkers van de 
dienst thuisbezorgde maaltijden maken deel uit van de equipe keukenmedewerkers): 
 
 
functie arbeidsbreuk rechtspositiesysteem arbeidsduurvermindering 
Keukenchef 100 % privésector Geen 
Kok 60 % oud 15 % 
Hulpkok 50 % oud 15 % 
Hulpkok 50 % nieuw Geen 
Hulpkok 100 % nieuw Geen 
Hulpkok (*) 100 % nieuw Geen 
Medewerker 80 % oud Geen 
Medewerker 70 % oud 10 % 
Medewerker 80 % Nieuw Geen 
Medewerker 95 % Oud Geen 
Medewerker 75 % Oud Geen 
Medewerker 50 % Oud 15 % 

 

Overwegende dat niet één personeelslid een ‘statuut’ (combinatie functie, arbeidsbreuk, 
rechtspositiesysteem, arbeidsduurvermindering) heeft dat identiek is aan dat van een collega 
((*) = hulpkok die nog in opleiding is en aangepaste taken krijgt);  
Bovendien is er nog een bijkomende indeling van de keukenmedewerkers: niet allen zijn 
(even) inzetbaar om maaltijden aan huis te leveren in de drie verschillende rondes. Dit 
betekent in de praktijk dat iedere medewerker een ander uurrooster heeft en dat al die 
verschillende uurroosters perfect op mekaar afgestemd moeten zijn. Elke wijziging in het 
“statuut” van een medewerker of in de samenstelling van de equipe heeft onmiddellijk 
repercussies op het uurrooster. 
 
Overwegende dat er vaak wijzigingen zijn in het personeelsbestand en het statuut van de 
medewerkers waarbij elke wijzing een aanpassing van het uurrooster met zich meebrengt  
(bv. een medewerker krijgt 20 % loopbaanonderbreking: dit wordt opgevangen doordat twee 
andere medewerkers elk 10 % een tijdelijk bijkomend contract krijgen); 

Overwegende dat het huidige uurrooster in de keuken eigenlijk vrijwel onbruikbaar geworden 
is: het is een combinatie van een uurrooster dat menige jaren geleden uitgebouwd werd maar 
met nu daarbovenop tientallen kleine en telkens dringende aanpassingen.   

Overwegende dat het huidige uurrooster dan ook dringend aan een totaal nieuw ontwerp toe 
is: door veel noodzakelijke aanpassingen in de voorbije jaren is zelfs de repetitiviteit van het 
uurrooster niet meer gerealiseerd en moet elke maand een ad hoc uurrooster opgemaakt 
worden; 
Overwegende dat de keuken een “volcontinu” dienst is: elke dag moet gepresteerd worden in 
een perfect afgestemd uurrooster-systeem dat elke morgen start om 6u30 en ’s avonds eindigt 
om 19u15. Elke afwezigheid (ziekte, bijscholing, verlof, arbeidsduurvermindering, …) moet 
opgelost worden door het inzetten van een extra medewerker, ofwel door het overbestaffen 
zodat iemand kan wegvallen zonder dat vervanging nodig is; 

Overwegende dat de nieuwe uurroosters (zie bijlage) werden opgemaakt waarbij zoveel als 
mogelijk rekening werd gehouden met opmerkingen/vragen/voorstellen van medewerkers; 

Overwegende dat het uurrooster rouleert over 8 weken, maar in de praktijk is het onderscheid 
tussen de eerste blok van 4 weken en de tweede blok van 4 weken gering; 
 
Overwegende dat na het respecteren van de wettelijke termijnen er geen opmerkingen van het 



 

personeel werden genoteerd op het opmerkingsregister; 
 
Gelet op besprekingen met de vakbondsorganisaties en het gunstig advies in het Bijzonder 
Overlegcomité dd. 21.02.2018; 
 
Gelet op artikel 51 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW’s; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL - De nieuwe uurroosters voor het keukenpersoneel van het 
woonzorgcentrum Het Gulle Heem worden goedgekeurd. 


