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Openbaar 

1. VZW Schuldbemiddeling: voorstelling jaarverslag 2017 + werking 

Feiten, context en argumentatie 
Sofie Desrumaux, juriste vzw Schuldbemiddeling geeft toelichting over het jaarverslag 
2017 en de werking rond schuldbemiddeling. 

Bijlagen 
Jaarverslag 2017 

Beslissing 
Neemt akte van het jaarverslag 2017 en de werking rond schuldbemiddeling. 

2. Financiële dienst: jaarrekening 2017: vaststelling 

Feiten, context en argumentatie 
De jaarrekening 2017 wordt voorgelegd. 
De geconsolideerde balans en de geconsolideerde resultatenrekening worden voorgelegd. 
Jan Festjens, financieel directeur, geeft toelichting. 
  
Raadslid Ilse Vandenbulcke merkt op dat er een overschot is van ± 800.000 euro wat als 
positief wordt voorgesteld maar dit is niet positief: waarom zijn er niet meer uitgaven en 
dan vooral ook niet meer investeringen ? 
De voorzitter antwoordt dat men niet wil investeren om te investeren; in het verleden 
zijn er zware investeringen gebeurd in de realisatie van de nieuwe woonzorgcentra en 
binnenkort zijn er investeringen in de groep van assistentiewoningen Ter Meersch en in 
de aanleunwoningen in de Processieweg. 
Raadslid Suzan Joye vraagt zich af waarom het OCMW niets organiseert rond 
kinderopvang zoals  bij veel andere OCMW's. Dit kan zeker voordelen bieden voor 
gezinnen met kinderen in armoede. 
De voorzitter antwoordt dat er afgesproken werd dat de gemeente verantwoordelijk is 
voor kinderopvang. Gezinnen met financiële moeilijkheden kunnen steeds langsgaan bij 
de sociale dienst van het OCMW die hun steunaanvraag zal voorleggen aan het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst. 

Hogere regelgeving 
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeente, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 
2010. 



Decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s van 19 december 2008, meer bepaald 
het artikel 52, 5° dat bepaalt dat het vaststellen van de rekening van het OCMW een 
exclusieve bevoegdheid is van de raad, het artikel 175 dat bepaalt dat de raad over de 
jaarrekening op dezelfde manier stemt als over het budget. 

Stemming 
Met 8 stemmen voor (Frank Acke, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan 
Joye, Veerle De Pauw, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet), 3 onthoudingen (Serge 
Verbrugghe, Ilse Vandenbulcke, Amand Bossuyt) 

Beslissing 
  
Artikel 1 
De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld, met volgend resultaat: 
  
RESULTAAT OP KASBASIS          
I. Exploitatiebudget 
  
Uitgaven: € 15.615.039,23 
Ontvangsten: € 16.417.673,44 
Saldo : € 802.634,21 
  
II. Investeringsbudget 
  
Uitgaven: € 256.771,04 
Ontvangsten: € 998.201,25 
Saldo: € 741.430,21 
  
III. Andere      
  
Uitgaven: € 1.591.863,99 
Ontvangsten: € 7.499,88 
Saldo: € -1584.364,11 
  
IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III): € -40.299,69 
  
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : € 7.310.506,53 
  
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV +V): € 7.270.206,53 
  
VII. Bestemde gelden: € 2.000.340,73 
  
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII): € 5.269.866,11 
  
  
AUTOFINANCIERINGSMARGE 
  
I. Financieel draagvlak (A-B): € 1.535.610,37 
  
A. Exploitatieontvangsten: € 16.417.673,44 
B. Exploitatieuitgeven zonder netto kosten schuld: € 14.882.063,07 
  
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B): € 1.372.824,72 
  
A. Netto aflossing schuld: € 639.848,56 
B. Netto kosten schuld: € 732.976,16 
  



III. Autofinancieringsmarge ((I-II)) € 162.785,65 
  
Artikel 2 
De jaarrekening 2017 wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de hogere overheid. 
  
Artikel 3 
De jaarrekening 2017 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 

3. Jaarverslag 2017 

Feiten, context en argumentatie 
Het jaarverslag 2017 wordt voorgelegd. 
De voorzitter geeft toelichting. 
  
De resultaten 2017 van de doelstellingen reguliere werking en ondersteunende diensten 
worden voorgelegd. 
In het kader van BBC werden beleidsdoelstellingen geformuleerd voor het OCMW die 
opgenomen werden in het Meerjarenplan 2014 - 2019. Tweemaal per jaar wordt een 
voortgangsrapport van deze beleidsdoelstellingen aan de raad voorgelegd (bij de 
jaarrekening en bij het budget/Meerjarenplan). 
Deze beleidsdoelstellingen omvatten in hoofdzaak operationele doelstellingen. 
  
In het globaal rapport van Audit Vlaanderen van 14.12.2015 beveelt Audit Vlaanderen 
sterk aan om ook voor de reguliere werking en de ondersteunende diensten formele 
doelstellingen uit te werken. 
In 2016 werkten de verschillende diensten (dienst financiën, personeelsdienst, 
secretariaat, dienst thuiszorg, sociale dienst en de woonzorgcentra) doelstellingen uit; 
hieraan werden actieplannen, indicatoren, de meetwijze en het beoogd resultaat 
toegevoegd. 
Deze doelstellingen werden toegelicht en besproken tijdens bijeenkomsten van de 
raadsleden en de leden van het managementteam op 06.06.2016 en 26.06.2017. 
Het jaar 2017 is het eerste volledig jaar dat resultaten kunnen gemeten worden. 
De resultaten worden voorgelegd. 
  

Bijlagen 
 Jaarverslag 2017 
 Resultaten 2017 doelstellingen ondersteunende diensten en reguliere werking 

Beslissing 
Artikel 1 
Neemt akte van het jaarverslag 2017. 
  
Artikel 2 
Neemt akte van de resultaten in 2017 van de doelstellingen van de ondersteunende 
diensten en reguliere werking. 

4. Financiële dienst: kwartaalrapportage 1ste kwartaal 2018: kennisname 

Feiten, context en argumentatie 
Het ontwerp van kwartaalrapportage 1ste kwartaal 2018 wordt voorgelegd op het MAT 
op 07.05.18. 
De kwartaalrapportage 1ste kwartaal 2018 wordt voorgelegd. 

Vorige beslissingen 
In het MAT van 02.05.2016 werd voorgesteld om te starten met een 3-maandelijkse 
rapportage waarbij het rapport ter kennis wordt gegeven aan de raad. 



Bijlagen 
Kwartaalrapport 1ste kwartaal 2018 

Hogere regelgeving 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. 
Artikel 167 van het decreet 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 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 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 1ste kwartaal 2018. 

5. Financiële dienst: budgetwijziging 2 - 2018: vaststelling 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van de raad van 08.05.2017 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
voor de verbouwing van het gemeentelijk depot te Moorsele die zowel plaats zal bieden 
aan de techniekers van het tewerkstellingsproject van het OCMW Wevelgem als aan de 
techniekers van de gemeente Wevelgem (groendienst). 
De financiering van de verbouwing werd als volgt vastgelegd: het totaal van de werken 
wordt gezamenlijk gefinancierd door de gemeente en het OCMW, in principe elk voor de 
helft, waarbij het OCMW een bedrag van maximaal € 50.000 (incl. btw) ten laste neemt. 
Nog volgens de samenwerkingsovereenkomst worden de kosten voor ruwbouw en de 
afwerking in eerste instantie betaald door het OCMW. Na het beëindigen van het project 
gebeuren eventuele verrekeningen tussen gemeente en OCMW. 
Op dit moment bedragen de kosten van ruwbouw en afwerking méér dan € 50.000. Een 
budgetwijziging dringt zich op. 
Het ontwerp van budgetwijziging wordt voorgelegd aan het managementteam op 
07.05.2018. 

Bijlagen 
budgetwijziging 2 - 2018 

Hogere regelgeving 
 art. 156 van het OCMW-decreet 
 het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW’s 
 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 

Stemming 
Met 8 stemmen voor (Frank Acke, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan 
Joye, Veerle De Pauw, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet), 3 onthoudingen (Serge 
Verbrugghe, Ilse Vandenbulcke, Amand Bossuyt) 

Beslissing 
Artikel 1 
De budgetwijziging 2018 wordt vastgesteld als volgt:  



  
Exploitatiebudget: 
Uitgaven: € 16.289.034,58 
Ontvangsten: € 16.301.875,59 
  
Investeringsbudget: 
Uitgaven: € 1.865.555,59 
Ontvangsten: € 1.275.051,28 
  
Andere uitgaven en ontvangsten:  
Uitgaven: € 1.649.976,57 
Ontvangsten: € 0 
  
Artikel 2 
De budgetwijziging 2018 - 2 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. 

6. Jaarverslag informatieveiligheid 2017 

Feiten, context en argumentatie 
In toepassing van artikel 8 van het KB van 12 augustus 1993 houdende de organisatie 
van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid is het OCMW 
verplicht om een jaarverslag betreffende de informatieveiligheid op te stellen. 
Het jaarverslag informatieveiligheid 2017 wordt voorgelegd. 

Bijlagen 
Jaarverslag informatieveiligheid 2017 

Hogere regelgeving 
 art. 8 van het KB van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de 

informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid 
 art. 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

  

Beslissing 
Neemt akte van het jaarverslag informatieveiligheid 2017. 

7. Jaarverslag klachtenregistratie 2017 

Feiten, context en argumentatie 
Het jaarverslag klachtenregistratie 2017 wordt voorgelegd. 

Bijlagen 
Jaarverslag klachtenregistratie 2017 

Hogere regelgeving 
Artikel 203 en 204 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Beslissing 
Neemt akte van het jaarverslag klachtenregistratie 2017. 

8. W13: wijziging statuten: kennisname 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van 12.01.2015 keurde de raad de oprichting goed van een OCMW-vereniging 
genaamd “W13” overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet met als 
doel het voeren van een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal-, zorg- en 
welzijnsbeleid voor de regio. 



In diezelfde zitting keurde de raad de ontwerpstatuten van W13 goed. 
In zitting van 13.11.2017 werd kennisgenomen van de gewijzigde statuten. 
De goedkeuring van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
impliceert een hervorming van de huidige OCMW-verenigingen en dit vanaf 1 januari 
2019. 
Het decreet heeft geen inhoudelijke impact op de werking van W13. 
Het decreet heeft wel impact op een aantal bepalingen in de statuten die aangepast 
moeten worden om conform het decreet over het lokaal bestuur te kunnen werken. 
De raad van beheer van W13 opteerde er in zitting van 23 februari 2018 voor om in het 
kader van goed bestuur alles in gereedheid te brengen opdat W13 vanaf 1 januari 2019 
in overeenstemming met het decreet over het lokaal bestuur zou kunnen werken. 
De raad van beheer van W13 keurde in zitting van 30 maart 2018 de statutenwijziging in 
bijlage goed. 
Deze wijziging houdt geen verzwaring van de verplichting noch een vermindering van de 
rechten van de deelgenoten in. Er moet bijgevolg geen voorafgaande instemming van 
alle deelgenoten worden gevraagd. 
De raad van beheer van W13 besliste in zitting van 30 maart 2018 om de voorgestelde 
statutenwijziging voor te leggen aan de Algemene Vergadering van W13 op 25 mei 2018 
maar voorafgaand voor te leggen ter kennisname aan de deelgenoten. 

Bijlagen 
Statuten W13 - aanpassing aan decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Hogere regelgeving 
artikel 51 OCMW-decreet 

Beslissing 
Neemt kennis van de voorgestelde statutenwijziging van W13. 

9. Sociale dienst: Wijk-Werken in het tewerkstellingsproject 

Feiten, context en argumentatie 
'Opvolgen dienstverlening voor Wevelgemse werklozen na sluiting werkwinkel' is een 
actie is die valt onder actieplan 3 (versterken van activeringsmogelijkheden in de ruime 
zin van het woord) als onderdeel van de prioritaire beleidsdoelstelling 1 (maatschappelijk 
kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige wijze laten deelnemen aan onze leef- 
en werkgemeenschap) zoals bepaald in het aangepaste meerjarenplan 2014-2020. 

1. Situering 
Sinds 1 januari 2018 is de PWA-werking omgevormd tot Wijkwerking. Het blijft een 
activeringsaanbod waarbij werkzoekenden tijdens maximaal 60 uren per maand kleine 
opdrachten vervullen voor gebruikers. De gebruiker betaalt per gepresteerd uur een 
wijkwerkcheque van € 7,45.  
  
De nieuwe activeringsmaatregel verschilt op meerdere vlakken sterk van PWA: 
  
  PWA Wijk-werken 
Regelgeving Federaal Vlaams 
Uitvoerder RVA VDAB 
Uitbetaling Vakbonden/hulpkas VDAB 
Doelgroep Langdurig en 

uitkeringsgerechtigde 
werkzoekenden (+2j) 
  

Iedereen die mag werken in België 
Wie niet minstens halftijds betaald kan 
werken 
Grote afstand tot arbeidsmarkt 
Met perspectief om later stap naar 
arbeidsmarkt te kunnen zetten 

Duurtijd Onbeperkt Max 1 jaar 



Activiteiten Afhankelijk van lokale nood Afgebakende activiteitenlijst (VDAB) 
Lokale afwijkingen 

Aanpak Passief: niet gericht op 
doorstroom 

Actief: gericht op doorstroom 

  
Om dit alles in goede banen te leiden stelde W13, die regionaal het Wijk-Werken 
aanstuurt, een wijkwerkcoach aan. Mathieu Vens is verantwoordelijk voor Wevelgem en 
heeft wekelijks minstens één zitdag in het OCMW. De integratie van Wijk-Werken in de 
sociale dienst is – omwille van zijn eigenheid en inbedding - na enkele maanden al 
sterker dan de vroegere PWA-werking: reeds meerdere kandidaat-wijkwerkers werden 
toegeleid vanuit het Lokaal Opvanginitiatief en vanuit de trajectbegeleiding.  Binnenkort 
volgt een uitgebreide toelichting aan het team algemene dienstverlening, wat de 
toeleiding verder zal versterken. 
 
2. Specifieke doelgroep 
De nieuwe doelgroep binnen het Wijk-Werken verschilt sterk van de PWA-doelgroep. De 
nieuwe wijkwerkers zijn een meer kwetsbare doelgroep, die op relatief korte termijn niet 
kan aansluiten bij een reguliere of aangepaste arbeidsmarkt, maar zich wel beperkt wil 
en kan inzetten in een opdracht.   
Desondanks moet de kwaliteit van de geleverde diensten voor de gebruiker voldoende 
groot zijn.  
  
De wijkwerkcoach heeft als opdracht de juiste wijkwerker bij de best passende opdracht 
te plaatsen, na een screening van de vaardigheden en attitudes. Daarna volgt hij de 
wijkwerker op en tekent een traject uit dat uitmondt in doorstroom naar een job of 
andere activeringsvorm na het Wijk-Werken. 
 
3. Voorstel tot ondersteuningstraject 
Een groot deel van de opdrachten via Wijk-Werken is groenonderhoud of klussen bij 
particulieren. Omwille van de zwaktes van deze doelgroep en omdat de vraag naar dit 
type opdrachten groot blijft, wil de sociale dienst hierin extra investeren om het Wijk-
Werken een maximale kans op slagen te bieden.  
  
Voor kandidaat-wijkwerkers die willen klussen of groen onderhouden, en van wie de 
Wijk-Werkcoach onzeker is of de vaardigheden voldoende sterk zijn om bij particulieren 
opdrachten te vervullen, kan een eerste traject plaatsvinden binnen het 
Tewerkstellingsproject van het OCMW.  
Binnen de bestaande groep van medewerkers via art.60§7 en deeltijds onderwijs en 
onder leiding van de werkleider kan een Wijkwerker meewerken en indien nodig 
vaardigheden en attitudes versterken. Na evaluatie met de Wijk-werkcoach kan de stap 
gezet worden naar meer zelfstandig werken bij verenigingen of particuliere gebruikers 
van het Wijk-Werken. 
  
Dit betekent voor het tewerkstellingsproject: 

o Extra werkkracht 
o De expertise rond opleiding en screening die er nu reeds gebruikt wordt in functie 

van activering via art.60§7 wordt verder uitgebouwd voor een doelgroep die in de 
participatieladder een trede lager staat 

o Bij leefloners kan deze ervaring na het Wijk-Werken leiden tot een contract 
art.60§7 in het Tewerkstellingsproject 

  
  
Dit betekent voor het Wijk-Werken: 

o De eerste opdrachten zijn opdrachten voor het OCMW, in een beschermde 
omgeving 

o Betere inschatting van de wijkwerker en dus minder risico’s ten aanzien van de 
gebruiker 



  
  
Dit betekent voor de Wijkwerker: 

o Een extra inkomen 
o Een minder bruusk traject tot meer zelfstandig werken 

  
Dit betekent voor het OCMW: 

o De cliënt verwerft een extra inkomen waardoor minder financiële steun nodig is 
o Een extra activeringsmogelijkheid voor dié cliënten waarvoor er momenteel 

dichtbij weinig mogelijkheden zijn, eventueel op te nemen in het GPMI als 
engagement van de cliënt 

  
Dit betekent een vorm van nieuwe steunverlening met als kost voor het OCMW het 
verschil tussen de kost van de wijkwerkcheques en de mindere financiële steun die nodig 
is voor die cliënt. 
 
 
4. Voorstel 
De sociale dienst stelt voor om Wijk-Werken op te nemen in het Tewerkstellingsproject 
tot maximum een halftijds equivalent. Dit equivalent zal door meerdere personen 
ingevuld worden, gezien gefocust wordt op kortdurende opstaptrajecten. 
  
De jaarlijkse kostprijs van Wijkwerkcheques bij maximaal gebruik is € 7 241,4. 
  

Beslissing 
De opname van Wijk-Werken in het Tewerkstellingsproject van de sociale dienst van het 
OCMW tot maximum een halftijds equivalent wordt goedgekeurd. 

10.Woonzorgcentra: aankoop elektrische fietsriksja's 

Feiten, context en argumentatie 
Aankoop fietsen 
In zitting van de raad van 11.09.2017 werd beslist om het voorstel om een fietsriksja of 
rolstoelfiets te huren of aan te kopen te bespreken met de directies van de 
woonzorgcentra. Deze aankoop kan ervoor zorgen dat voor de senioren die niet meer zo 
mobiel zijn, een elektrische fietsriksja of rolstoelfiets het plezier van fietsen teruggeven 
wordt. Met de riksja wordt de leefwereld van de gebruiker opnieuw wat groter, ze kunnen 
genieten van een tochtje door hun gemeente, hun buurt, hun straat. Samen met de 
vrijwillige fietser ontstaan spontane babbels, leuke sociale contacten. 
Het woonzorgcentrum Het Gulle Heem beschikt al over een rolstoelfiets via een 
schenking. 
Er wordt voorgesteld om voor het woonzorgcentrum Het Gulle Heem een duo-driewiel-
fiets aan te kopen en voor het woonzorgcentrum Elckerlyc een rolstoelfiets. 
De kostprijs wordt geraamd op € 7.500 per fiets. Dit is een overheidsopdracht van 
beperkte waarde (raming is lager dan € 30.000). De opdracht kan tot stand komen via 
een aanvaarde factuur. 
Bij 3 firma's werd prijs gevraagd voor de fietsen (prijzen excl. btw): 

 Orthomed, Henry Fordlaan 43, 3600 Genk: 
o rolstoelfiets: € 6.219 
o duo-driewiel-fiets: € 7.155 

 Van Raam Aalten, Aaltensesweg 56,7051 CM Varsseveld (Nederland) 
o rolstoelfiets: € 6.958 
o duo-driewiel-fiets: € 8.050 

 Thuiszorgwinkel Mobiliteit, Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare 
o rolstoelfiets: € 6.172,20 
o duo-driewiel-fiets: € 7.022,40 



o inclusief gratis 1 jaar VAB (pechverhelping) en onderhoudsbeurt 
De 3 firma's stellen allen dezelfde fietsen voor (hetzelfde merk). Er wordt voorgesteld om 
een duo-driewiel-fiets en rolstoelfiets aan te kopen bij de Thuiszorgwinkel Mobiliteit uit 
Roeselare gezien de gunstige prijs. 
  
Raadslid Amand Bossuyt merkt op dat dit een goed initiatief is maar dat er eerst een 
essentiële verandering moet komen aan de weginfrastructuur om zich vlot en veilig door 
het verkeer te kunnen begeven met zo'n fietsen. 

Meerjarenplan en budget 
Er is krediet voorzien in het investeringsbudget 2018 voor de aankoop van deze fietsen: 
0953-01/235000:uitrusting: Riksja WZC Elckerlyc 
0953-02/235000:uitrusting: Riksja WZC Het Gulle Heem 

Bijlagen 
 offerte Thuiszorgwinkel Mobiliteit 
 offerte Van Raam Alten 
 offerte Orthomed 

Hogere regelgeving 
 artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
 artikel 124 van het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten in klassieke sectoren 
 artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Beslissing 
De aankoop van een rolstoelfiets voor het woonzorgcentrum Elckerlyc en duo-driewiel-
fiets voor het woonzorgcentrum Het Gulle Heem bij de Thuiszorgwinkel Mobiliteit voor 
een bedrag van respectievelijk € 6.172,20 (excl. btw) en € 7.022,40 (excl. btw) wordt 
goedgekeurd. 

11.Personeel: WZC: open verklaring medewerker keuken 

Feiten, context en argumentatie 
Rekening houdend met het ontslag van een voltijds contractueel medewerker keuken in 
het WZC Het Gulle Heem, wordt voorgesteld om de functie van medewerker keuken open 
te verklaren vanuit de wervingsreserve medewerker keuken, goedgekeurd in zitting van 
10.10.16. 

Hogere regelgeving 
artikel 51 OCMW-decreet 

Beslissing 
De functie van medewerker keuken wordt open verklaard vanuit de wervingsreserve 
medewerker keuken, goedgekeurd in zitting van 10.10.16. 

12.Personeel: open verklaring administratief medewerker 

Feiten, context en argumentatie 
In de zitting van 08.01.18 werd beslist tot een gezamenlijke selectieprocedure gemeente 
en OCMW voor de functie van administratief medewerker. 
De selectie ging door op 10.03.18 en op 11.04 en 13.04.18. 
11 kandidaten zijn geslaagd in de selectie. 
1 administratief medewerker is tijdelijk deeltijds tewerkgesteld in het kader van sociale 
maribel en er gaat per 01.05.18 een voltijds administratief medewerker met 
pensioen. 



Er wordt voorgesteld om, rekening houdend met de gezamenlijke selectie,  deze twee 
functies in te vullen met een contract van onbepaalde duur. 

Vorige beslissingen 
In zitting van 08.01.18 werd beslist tot een gezamenlijke selectieprocedure gemeente en 
OCMW voor de functie van administratief medewerker. 

Hogere regelgeving 
art. 51 OCMW-decreet 

Beslissing 
De functie van administratief medewerker wordt open verklaard vanuit de bestaande 
gezamenlijke (gemeente-OCMW) wervingsreserve na de selectie van administratief 
medewerker. 

13.Personeel: open verklaring schoonmaak 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van 11.12.17 werd de gezamenlijke selectie van schoonmaakster door 
gemeente en OCMW goedgekeurd. 
De gezamenlijke selectie ging door op 26.03, 28.03 en 29.03.18. 
4 kandidaten zijn geslaagd in de selectie. 
Rekening houdend met de pensionering van twee halftijdse contractuele 
schoonmaaksters in het WZC Het Gulle Heem en de pensionering van een halftijdse 
schoonmaakster in de dienst thuiszorg, wordt voorgesteld om de functie van 
schoonmaakster open te verklaren vanuit de bestaande gezamenlijke wervingsreserve 
schoonmaakster. 

Vorige beslissingen 
In zitting van 11.12.17 werd de gezamenlijke selectie van schoonmaakster door 
gemeente en OCMW goedgekeurd. 

Hogere regelgeving 
art. 51 OCMW-decreet 

Beslissing 
De functie van schoonmaakster wordt open verklaard vanuit de gezamenlijke (gemeente-
OCMW) wervingsreserve na de selectie schoonmaakster. 

14.Personeel: open verklaring technieker 

Feiten, context en argumentatie 
Rekening houdend met de pensionering van een voltijds technieker in het WZC Het Gulle 
Heem, wordt voorgesteld om de functie van technieker open te verklaren. 
Ingevolge art. 4 van de rechtspositieregeling kan een vacante functie ingevuld worden 
door: een aanwervingsprocedure, een bevorderingsprocedure, een procedure van interne 
personeelsmobiliteit of een combinatie van hogervermelde procedures. 
Indien mogelijk wordt bij een combinatie van procedures ook gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid van externe personeelsmobiliteit. 
Er wordt voorgesteld om een selectieprocedure te organiseren via aanwerving, 
bevordering en interne personeelsmobiliteit, met toepassing van externe 
personeelsmobiliteit. 

Hogere regelgeving 
 Art. 4 van de rechtspositieregeling: een vacante functie kan ingevuld worden 

door: een aanwervingsprocedure, een bevorderingsprocedure, een procedure van 
interne personeelsmobiliteit of een combinatie van hogervermelde procedures. 



Indien mogelijk wordt bij een combinatie van procedures ook gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid van externe personeelsmobiliteit. 

 art. 51 OCMW-decreet 

Beslissing 
De functie van technieker wordt open verklaard en er wordt een selectieprocedure 
georganiseerd via aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit, met 
toepassing van externe personeelsmobiliteit. 

15.Campagne installeren rookmelders 

Feiten, context en argumentatie 
Naar aanleiding van de beraadslaging over het budget 2018 in de gemeenteraadszitting 
van 8 december 2017 werd het volgende gesteld: 'Een derde voorstel, ook nieuw en ook 
vanuit de commissiewerking en de fractie aan bod gekomen: het aanmoedigen van het 
aankopen en plaatsen van rookmelders waarbij enerzijds een generiek beleid wordt 
gevoerd waarbij alle burgers worden gemotiveerd om tegen een goedkoop tarief 
rookmelders aan te kopen, maar waarbij tegelijk ook doelgroepgericht gewerkt wordt 
voor bepaalde specifieke doelgroepen.' 
De Stichting Brandwonden biedt kwaliteitsvolle rookmelders tegen een gunstige prijs aan 
via een systeem van consignatie: de gemeente verkoopt betreffende rookmelders waarbij 
de niet-verkochte rookmelders terug bezorgd mogen worden en enkel de verkochte 
exemplaren worden aangerekend aan 16 euro per stuk. De opbrengst gaat integraal naar 
het goede doel van de Stichting Brandwonden. 
Vanuit hulpverleningszone Fluvia kunnen infosessies worden georganiseerd: 
- naar doelgroepen toe; 
- naar de ruime bevolking toe;  
- naar loketmedewerkers;  
- naar personen die de rookmelders in overleg met de gemeente zouden plaatsen. 
Vanuit Fluvia wordt ook communicatiemateriaal (folders) aangeboden. 
  
In zitting van 25 april van 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen in te 
stappen in het systeem en de rookmelders tegen kostprijs aan te bieden. De plaatsing 
van de rookmelders zou in de eerste plaats gebeuren door het OCMW-personeel 
(tewerkstellingsproject) zelf. Mochten de vragen te talrijk zijn, dan kunnen de 
Energiesnoeiers ingeschakeld worden, gekoppeld aan een energiescan, of kan een beroep 
gedaan worden op vzw Effect, dat via een overheidsopdracht aangeduid is voor klusjes in 
opdracht van het OCMW. 
De campagne wordt gestart in juni 2018. 
De plaatsing van rookmelders door het OCMW-personeel (via tewerkstellingsproject) (of 
via de Energiesnoeiers, of via vzw Effect) is enkel voor een voorafbepaalde doelgroep. 
Er wordt voorgesteld om deze (gratis) plaatsing voor te behouden voor eigenaars 

o vanaf 75 jaar 
o de personen waarvoor het bijzonder comité oordeelt dat zij, op basis van een 

voorstel van de sociale dienst, in aanmerking komen voor de plaatsing 
  
Raadslid Serge Verbrugghe vraagt zich af waarom CO-melders niet meegenomen worden 
in deze campagne. 
De voorzitter antwoordt dat er nu gunstige voorwaarden zijn voor het aanbieden van 
rookmelders; in eerste instantie wordt dan ook hierop gefocust. 

Vorige beslissingen 
artikel 51 OCMW-decreet 

Beslissing 
Artikel 1 



De plaatsing van de rookmelders gebeurt in de eerste plaats door het OCMW-personeel 
zelf. Mochten de vragen te talrijk zijn, dan kunnen de Energiesnoeiers ingeschakeld 
worden, gekoppeld aan een energiescan, of kan een beroep gedaan worden op vzw 
Effect, dat via een overheidsopdracht aangeduid is voor klusjes in opdracht van het 
OCMW. 
  
Artikel 2 
De plaatsing van rookmelders door het OCMW-personeel (via tewerkstellingsproject) (of 
via de Energiesnoeiers, of via vzw Effect) is enkel voor een voorafbepaalde doelgroep. 
De (gratis) plaatsing is voorbehouden voor eigenaars 

o vanaf 75 jaar 
o die door de sociale context niet in staat zijn om een rookmelder te plaatsten, dit 

steeds op verwijzing van de sociale dienst van het OCMW en na goedkeuring door 
het BCSD 
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