
 

Vergadering van 08.01.18 
 

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; Stefaan Oosthuyse, secretaris. 
 
Verontschuldigd: Jan Seynhaeve, burgemeester. 
 
Dagorde 
 
Openbare zitting 
 

1. W13: budgetwijziging 2017 - meerjarenplan 2015-2020 - budget 2018: kennisname; 
2. Sociale woningen De Taeyelaan: overdracht grond: goedkeuring ontwerpakte; 
3. Lokaal Dienstencentrum Moorsele: advies realisatie; 
4. Levering gas en elektriciteit: akteneming beslissing; 
5. Personeel: WZC: open verklaring hoofdverpleegkundige; 
6. Personeel: open verklaring administratief medewerker via gezamenlijke 

selectieprocedure; 
 
PUNT 1: W13: BUDGETWIJZIGING 2017 - MEERJARENPLAN 2015-2020 - 
BUDGET 2018: KENNISNAME 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op de oprichting door de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.01.2015 van een 
vereniging overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet, W13 genoemd; 
 
Gelet op artikel 228 en 230 van het OCMW decreet; 
 
Gelet op artikel 38, eerste lid van de statuten van W13 waarbij de raad van beheer van W13 
een meerjarenplan en budget opmaakt overeenkomstig de regels vermeld in het OCMW-
decreet en deze ter goedkeuring voorlegt aan de algemene vergadering; 
 
Overwegende dat de raad van beheer van W13 in de vergadering van 24 november 2017 de 
budgetwijziging 2017, het meerjarenplan 2015-2020 en het budget 2018 goedkeurde; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van W13 in de vergadering van 24 november 
2017 de budgetwijziging 2017, het meerjarenplan 2015-2020 en het budget 2018 goedkeurde; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/6 die bepaalt dat de gemeenteraad het meerjarenplan van 
de vereniging moet goedkeuren. Volgens de decretale bepalingen heeft de raad voor 
maatschappelijk welzijn daarbij geen formele rol te vervullen;   
 
Overwegende dat de raad van beheer van W13 er echter voor koos om het meerjarenplan, het 
budget en de budgetwijziging eerst ter kennisgeving voor te leggen aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de voorliggende budgetwijziging 2017, het meerjarenplan 2015-2020 en het budget 
2018; 



 

 
Gelet op artikel 51 van het OCMW decreet;  
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter over de initiatieven die al werden genomen en 
positieve resultaten geven: 

- Woonclub: veel aanvragen en goede resultaten 
- Kracht.wonen: een 2de woning is in gebruik 
- Solentra (traumabegeleiding): er zijn 2 langdurige begeleidingen en er werd 

interessante vorming gegeven aan maatschappelijk werkers om te helpen 
problematieken te detecteren 

- Lerende netwerken en organiseren vorming: onder andere voor directies en 
maatschappelijk werkers sociale dienst  

- Nog maar pas opgestart: wijkwerken en eerstelijnszones 
 

BESLUIT : 
 
ENIG ARTIKEL – Er wordt kennis genomen van de budgetwijziging 2017, het budget 2018 
en het meerjarenplan 2015-2020. 
 
PUNT 2: SOCIALE WONINGEN DE TAEYELAAN: OVERDRACHT GROND: 
GOEDKEURING ONTWERPAKTE 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat het project De Taeyelaan (= realisatie 10 sociale woningen) voorlopig 
opgeleverd werd op 27/01/2017; 
Overwegende dat dit project gerealiseerd werd met subsidies van de Vlaamse overheid; 
Overwegende dat de omgevingswerken 100 % gesubsidieerd werden; 
Gelet op art. 65 van de het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; 
Overwegende dat na de oplevering de infrastructuur- en aanpassingswerken aan de 
woonomgeving wettelijk moeten overgedragen worden aan de gemeente waardoor dit 
openbaar domein wordt; 
Overwegende dat landmeter Thomas Vandenbogaerde, Kloosterstraat 109, Wevelgem de 
nodige overdrachtsplannen opgemaakt heeft; 
Overwegende dat het om een oppervlakte gaat van 657,70 m² (gereserveerde 
perceelsidentificatie: B 1395 D P0000) en 908,97 m² (gereserveerde perceelsidentificatie: B 
1395 B P0000); 
Overwegende dat notaris Hendrik Moens, Damberdstraat 29, 8560 Wevelgem in zitting van 
09.10.2017 aangesteld werd om de akte van overdracht op te maken; 
Overwegende dat de kosten, rechten en erelonen van de akte, ten bedrage van € 1.371,92, ten 
laste vallen van het OCMW; 
Gelet op de voorliggende ontwerpakte; 
Gelet op artikel 51 van het OCMW-decreet; 
 

BESLUIT : 
 
ENIG ARTIKEL – De ontwerpakte tot overdracht van de gronden (gereserveerde 
perceelsidentificatie: B 1395 D P0000 - 657,70 m² en gereserveerde perceelsidentificatie: B 
1395 B P0000 - 908,97 m²) in de Minister De Taeyelaan naar de gemeente wordt 
goedgekeurd. 



 

 
PUNT 3: LOKAAL DIENSTENCENTRUM MOORSELE: ADVIES REALISATIE: 
 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat in zitting van 13.11.2017 de aanvraag van een voorafgaande vergunning 
voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in Moorsele goedgekeurd werd; 
Overwegende dat het Agentschap Zorg en Gezondheid meldt dat in het dossier een 
gemotiveerd advies van het OCMW ontbreekt waarin duidelijk wordt aangegeven dat de 
oprichting van de voorziening een noodzaak of opportuniteit is, die past in het lokaal sociaal 
beleid van de regio en bijdraagt tot de realisatie ervan; 
 
Gelet op het voorstel om dit positief te adviseren: 

- Opportuniteit of noodzaak van de oprichting van het lokaal dienstencentrum: 
Het OCMW wil voor de inwoners van Wevelgem een ruim aanbod van 
ouderenvoorzieningen organiseren dat inspeelt op de evoluerende noden van de 
oudere; dit impliceert dat het OCMW aan elke oudere in iedere fase van het ouder 
worden, de gepaste hulp en begeleiding moet kunnen bieden die de continuïteit in de 
levensloop van de oudere ondersteunt. Een lokaal dienstencentrum kan hierbij een 
centrale rol spelen. 
Er is op dit moment nog geen lokaal dienstencentrum in deelgemeente Moorsele. De 
opgerichte lokale dienstencentra in Wevelgem en Gullegem zijn intussen niet meer 
weg te denken. 
Het project MO2 –zuurstof voor Moorsele loopt intussen 3 jaar (de subsidiëring van 
dit project loopt tot 30.09.2018). Binnen dit project zijn al heel wat nieuwe 
hulpverleningsvormen opgestart om tegemoet te komen aan de behoeften van de 
inwoners en is de noodzaak van een lokaal dienstencentrum duidelijk gebleken. De 
opgestarte hulpverleningsvormen zullen op die manier kunnen verdergezet worden en 
verder uitgebouwd worden in het lokaal dienstencentrum. 
 

- Het dienstencentrum past in het lokaal sociaal beleid en draagt bij tot de realisatie 
ervan: 
In het goedgekeurd zorgstrategisch plan, opgemaakt in het jaar 2000 is duidelijk 
gekozen voor een totaalaanbod voor de ouderen van de gemeente. Een lokaal 
dienstencentrum is een belangrijke schakel in een sociaal beleid waarin ook de 
ouderen een belangrijk doelpubliek vormen. Het OCMW schreef toen al als 
doelstelling om in elke deelgemeente een lokaal dienstencentrum te realiseren en dat 
de realisatie in Moorsele zal gebeuren in nauwe samenwerking met vzw Sint Jozef. De 
realisatie van het lokaal dienstencentrum in Moorsele vormt het sluitstuk van het 
zorgstrategisch plan. 
 
In de strategische nota van het meerjarenplan 2014-2020 werden 3 prioritaire 
beleidsdoelstellingen vooropgesteld waaronder beleidsdoelstelling 2: ‘Iedere inwoner 
van Wevelgem met een hulp- of zorgvraag ontvangt de nodige hulp-, zorg- en 
dienstverlening’. Deze beleidsdoelstelling omvat actieplan 8: ‘Uitbouw woonzorgkern 
Moorsele’. Dit actieplan omvat het opstarten, uitwerken en evalueren van het project 
MO2 –zuurstof voor Moorsele. Een lokaal dienstencentrum is een belangrijke schakel 
in een sociaal beleid waarin ook de ouderen een belangrijk doelpubliek vormen. 
 

Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen van 22.11.2017 



 

waarbij de beslissing als volgt luidt: ‘Geeft positief advies voor de realisatie van een lokaal 
dienstencentrum in Moorsele waarbij vzw Sint Jozef instaat voor de bouw van het lokaal 
dienstencentrum en het OCMW het lokaal dienstencentrum zal uitbaten; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL – Het OCMW geeft positief advies voor de realisatie van het lokaal 
dienstencentrum. De oprichting en uitbating van een lokaal dienstencentrum in de 
deelgemeente Moorsele is een opportuniteit die past in het lokaal sociaal beleid van de regio 
en draagt bij tot een uitgebouwd sociaal beleid.  
 
PUNT 4: LEVERING GAS EN ELEKTRICITEIT: AKTENEMING BESLISSING 
 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op de beslissing van 10.04.17 om delegatie te verlenen aan het gemeentebestuur 
Wevelgem voor het voeren van de volledige aanbestedingsprocedure, de gunning en de 
uitvoering van de opdracht in gezamenlijke naam voor de levering van elektriciteit en gas; 
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 09.06.2017 zijn goedkeuring gehecht heeft 
aan het samenwerkingskader van Leiedal ‘intergemeentelijke samenaankoop energie 2018-
2020’ waarbij de Intercommunale Leiedal als aanbestedende overheid werd aangesteld voor 
deze opdracht; 
Overwegende dat de raad van bestuur van Leiedal op basis van de gemotiveerde 
gunningsverslagen op 13.10.2017 de opdrachten gegund heeft aan EDF Luminus NV; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29.11.17 om zijn 
goedkeuring te hechten aan de beslissing van de raad van bestuur van Leiedal houdende de 
gunning van de opdrachten: ‘levering van elektriciteit en gas’ aan EDF Luminus NV, 
Markiesstraat 1, 1000 Brussel; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
 

BESLUIT: 
 
ENIG ARTIKEL - Neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen van 29.11.17: de opdracht ‘levering van elektriciteit en gas’ 2018-2020 is 
toegewezen aan EDF Luminus NV, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. 
 

PUNT 5: PERSONEEL: WZC: OPEN VERKLARING HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 
 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Overwegende dat een voltijds hoofdverpleegkundige met ingang van 01.05.18 op pensioen 
wordt gesteld; 

Gelet op de erkenningsnormen van de Gemeenschappen/Gewesten waarbij de 
woonzorgcentra moeten beschikken over één hoofdverpleegkundige per 30 RVT- bewoners; 
Overwegende dat in het woonzorgcentrum Elckerlyc 40 RVT-bewoners wonen; 
 
Gelet op de RIZIV-norm inzake continuïteit van verzorging waarbij de continuïteit van de 
verzorging zowel overdag als ’s nachts moet verzekerd worden door minstens een lid van het 



 

verpleegkundig personeel, het verzorgingspersoneel of het personeel voor reactivering;  
 
Rekening houdend met bovenvermelde regelgeving is de vervanging van een 
hoofdverpleegkundige niet alleen noodzakelijk, maar moet ze ook nog vóór 01.05.18 
gebeuren;  

Overwegende dat ingevolge art. 4 van de rechtspositieregeling een vacante betrekking kan 
ingevuld worden door:  

1° een aanwervingsprocedure;  
2° een bevorderingsprocedure;  
3° een procedure van interne personeelsmobiliteit;  
4° een combinatie van hogervermelde procedures;  
waarbij indien mogelijk de procedure uit 1° gecombineerd wordt met de procedures uit 
2° en 3°, waarbij toepassing gemaakt wordt van de externe personeelsmobiliteit.  

 
Gelet op het voorstel om de functie van hoofdverpleegkundige open te verklaren via een 
aanwervingsprocedure; 
Overwegende dat de kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden bij het sluiten van de 
inschrijvingen en ook op dat moment een ervaringsattest en een bewijs van goed zedelijk 
gedrag moeten kunnen voorleggen; 
 

BESLUIT: 
 
ART. 1. – De functie van hoofdverpleegkundige wordt open verklaard via een 
aanwervingsprocedure. 
ART. 2.- De kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden bij het sluiten van de 
inschrijvingen en ook op dat moment een ervaringsattest en een bewijs van goed zedelijk 
gedrag kunnen voorleggen. 
 

PUNT 6: PERSONEEL: OPEN VERKLARING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
VIA GEZAMENLIJKE SELECTIEPROCEDURE 
 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
 
Gelet op de beslissing van 10.10.2016 tot invoering van de mogelijkheid tot het voeren van 
gezamenlijke selecties voor het OCMW en de gemeente; 
Overwegende dat zowel in de gemeente als in het OCMW naar aanleiding van pensionering 
een aantal functies van administratief medewerkers vacant is;  

Overwegende dat vacante functies in de financiële dienst bij de gemeente en de 
personeelsdienst bij het OCMW moeten ingevuld worden; 

Gelet op de integratie gemeente en OCMW, met een duidelijke impact op de werking van de 
personeelsdienst en de financiële dienst van beide besturen; 

Overwegende dat een gemeenschappelijke selectiecommissie moet samengesteld worden en 
dat hetzelfde selectieprogramma van toepassing moet zijn; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 06.12.2017 waarbij 
wordt voorgesteld om een gezamenlijke selectieprocedure te organiseren voor administratief 



 

medewerker en waarbij een gemeenschappelijke selectiecommissie en selectieprogramma 
worden voorgesteld; 

Gelet op het akkoord van het Bijzonder Overlegcomité van 19.12.2017; 

Gelet op het voorstel om delegatie te verlenen aan de gemeente voor het voeren van de 
procedure; 
 

BESLUIT: 
 

ART. 1. – De gezamenlijke selectie voor de functie van een voltijds of deeltijds administratief 
medewerker door gemeente en OCMW wordt goedgekeurd. 
 
ART. 2. – Het gezamenlijk selectieprogramma wordt als volgt bepaald: 
 

A. Schriftelijke proef (50 pt) 
 
Werkgerichte proef: de kandidaat wordt geconfronteerd met één of meerdere 
opdrachten van het uitvoerend werk die in de beoogde functie aan bod komen. 

 
B. Mondelinge proef ( 50 pt) 

 
Voorafgaand aan de mondelinge proef worden eventueel psychotechnische testen 
georganiseerd, ter ondersteuning van de beoordeling van de onderdelen binnen dit 
examengedeelte. 
1. Testen (rollenspel, groepsdiscussie,…) ivm de contact- en 

communicatievaardigheden en zin voor initiatief    (25 pt) 
2. Interview over de attitude en de algemene ontwikkeling   (25 pt) 

 
Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op elk gedeelte 
afzonderlijk (t.t.z. A, B1 en B2) en 60% op het geheel van de selectieproeven. 
 
ART 3. – De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld: 
 

- Minstens twee ervaringsdeskundigen, met minstens een kwalificatie in verhouding tot 
de te begeven functie 

 
- Minstens één selectiedeskundige met minstens een kwalificatie in verhouding tot de te 

begeven functie. 
 

 
ART. 4. – Er wordt delegatie verleend aan de gemeente voor het voeren van de 
selectieprocedure. 
 


