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Notulen van de OCMW-raad in zitting van 28 oktober 2015 

 

Aanwezig: Geert Vanden Broucke, waarnemend burgemeester, aanwezig vanaf 18 u 25 tijdens 

bespreking van punt 3 tot 19 u 36 tem behandeling van gedeelte van punt 20; 

Frans Lefevre, OCMW-voorzitter; 

Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, Brigitte D’hondt, Patricia Markey-

Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte en Christina Van Nieuwenhoven: aanwezig 

vanaf 18 u 18, vanaf de bespreking van punt 3, raadsleden; 

Maria Van der Auwera, OCMW-secretaris. 

De Raad: bijeengeroepen en samengekomen volgens de eis van de wet, gaat over tot de bespreking 

nadat de voorzitter om 18 u de zitting voor geopend en openbaar heeft verklaard. 

OPENBARE ZITTING 

1. verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 23 september 2015 wordt goedgekeurd en ondertekend. 

2. Nieuwbouw rusthuis: opvolging en verslagen. 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 24 maart 2010 waarbij voor de nieuwbouw van het rusthuis 

de kostprijs van de totale verrichting wordt geraamd op € 16.190.283,51 (inclusief erelonen, BTW en 

projectbeheer; exclusief de intresten tijdens de bouwperiode); waarbij beslist werd de opdracht te 

geven aan Dexia Bank om voormeld gebouw op te richten dat zal ter beschikking gesteld worden van 

het OCMW tegen de voorwaarden vervat in het ontwerp van overeenkomst “financiering met 

projectbeheer”; waarbij beslist werd de voorzitter en de secretaris te machtigen deze overeenkomst af 

te sluiten met Dexia Bank voor de oprichting van voormeld gebouw; waarbij beslist werd aan Dexia 

Bank, in de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst, op de erin bedoelde terreinen een recht van 

opstal te verlenen; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 30 augustus 2010 waarbij beslist werd om akkoord te gaan 

met het gunningsverslag van perceel 1 – algemene aanneming voor de nieuwbouw van het rusthuis, 

dat opgemaakt werd door OSAR en dat door Dexia werd nagekeken en goedgekeurd voor de 

gewijzigde versie die rekening houdt met de opmerkingen van Dexia.  De laagste regelmatige 

inschrijver is de aannemer Antwerpse bouwwerken nv is, voor een gunningsbedrag van 10.825.542,60 

€; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.29 mei 2013 waarbij beslist werd om akkoord te gaan met het 

gunningsverslag van lot 6 gordijnen en aankleding voor de nieuwbouw van het rusthuis, dat 

opgemaakt werd door het architectenbureau OSAR, onder voorbehoud van goedkeuring ervan door 

Belfius. 

De beste regelmatige inschrijver is de firma Topfloor nv.voor een gunningsbedrag van 166.383,48 € 

excl. BTW.   

De officiële gunning van deze opdracht zal gebeuren door Belfius; 



3 

 

Gelet op definitieve oplevering die gebeurd is voor het lot lot 6 gordijnen en aankleding voor de 

nieuwbouw van het rusthuis; 

Gelet op de uitleg gegeven door de voorzitter i.v.m.:  

voor wat de definitieve oplevering voor de firma Topfloor betreft werd er een opmerking gemaakt 

i.v.m. enkele kamers over probleem met pleister op muur waar haken om iets aan op te hangen 

bevestigd werden; 

voor wat keuken betreft is er nog geen oplevering gebeurd omdat er nog aantal opmerkingen zijn; 

de taalfout die nog moest opgelost worden na oplevering lift is in orde gebracht; 

er is probleem met teveel kalk aan bepaalde toestellen; 

oplevering omgevingsaanleg is voorzien in december; 

nooduitgangen moeten van betegeling voorzien worden op vraag van de brandweer 

probleem i.v.m. verven van ramen en correct sluiten van ramen is nog niet opgelost; 

uitzuigen van water uit vetafscheider is nog te bekijken; 

herstelling van dak moet nog gebeuren; 

Na beraadslaging met 8 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1: om kennis te nemen van de definitieve oplevering die gebeurd is voor de firma Topfloor nv 

voor het lot lot 6 gordijnen en aankleding voor de nieuwbouw van het rusthuis en de uitleg die 

gegeven werd door de voorzitter i.v.m. allerhande andere zaken. 

Art. 2: om ermee akkoord te gaan dat aan de nooduitgangen betegeling moet voorzien worden op 

vraag van de brandweer. 

3. Budgetherziening 2015 exploitatie budgetwijziging 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de 

financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

Gelet op het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 26 maart 2014 waarbij  het meerjarenplan 2014-2019 

vastgesteld werd; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 23 december 2014 waarbij  het budget 2015 wordt vastgesteld 

en goedgekeurd; 

Gelet op de voorgestelde budgetherziening 2015 – exploitatie: budgetwijziging; 

Gelet op de toelichting gegeven door de voorzitter; 
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Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Christian Boute, Julien Allewerelt, Brigitte D’hondt, 

Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van Nieuwenhoven en Frans 

Lefevre, geen stemmen tegen en één onthouding, nl. Nicolas Vermote; 

Besluit 

Art. 1 : De wijziging van het exploitatiebudget voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld op basis van 

de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. 

Art. 2 : Voormelde budgetwijziging wordt aan de gemeenteraad overgemaakt. 

4. Rekening 2014. 

De Raad,  

Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008, inzonderheid artikel 173; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

inzonderheid artikels 30 tem 47; 

Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010 betreffende de vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 5 

en artikels 11 tem 13; 

Gelet op de jaarrekening 2014, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van 

de algemene rekeningen en de toelichting bij de financiële nota, opgemaakt door dhr. Philip Pieters, 

financieel beheerder van OCMW van Nieuwpoort; 

Overwegende dat een beginbalans per 1 januari 2014 in de jaarrekening opgenomen is en goedgekeurd 

wordt; 

Overwegende dat boekjaar 2014 wordt afgesloten met een budgettair resultaat  

van € -994.668; 

Overwegende dat zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge positief zijn en 

respectievelijk € 888.399 en € 331.704 bedragen; 

Overwegende dat er voor boekjaar 2014 een tekort is op de staat van de opbrengsten en kosten van 

€ 225.491 dat naar volgend boekjaar wordt overgedragen; 

Gelet op de toelichting gegeven door de voorzitter; 

Overwegende dat raadslid Vermote opmerkt dat de autofinancieringsmarge positief is; dat de 

gemeentelijke toelage dan te hoog is en zich afvraagt of gemeente dat zal terugvragen; de voorzitter 

antwoordt hierop dat het aan de gemeente is om daarover een beslissing te nemen; hij deelt mee dat de 

gemeentelijke toelage al verschillende jaren hetzelfde bedrag gebleven was, waarna dan afgesproken 

werd om dit op 2.000.000 te brengen; raadslid Vermote vraagt of er plannen zijn in kader van de 

investeringsruimte; voorzitter antwoordt dat dit momenteel niet het geval is; raadslid Vermote vraagt 

zich af of er een overdracht kan gebeuren naar het woonzorgcentrum om ervoor te zorgen dat dit 

break-even zou kunnen draaien; Raadslid Boute merkt op dat de leningslast voor het 

woonzorgcentrum ongeveer 17.000.000 bedraagt en dat dit vorig jaar niet volledig gebruikt werd; 

voorzitter legt uit dat er verschil is tussen 2014 en 2015, volgend jaar in rekening 2015 zal blijken dat 

het dan wel over volledig bedrag zal gaan;  

Na beraadslaging met zeven stemmen voor, nl. Julien Allewerelt, Brigitte D’hondt, Patricia Markey-

Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en twee onthoudingen, nl. Nicolas Vermote en Christian Boute; 
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Na de stemming zegt raadslid Boute dat hij visie mist in de cijfers, vb er wordt slechts klein bedrag 

besteed aan vorming, hij wenst wel felicitaties over te brengen aan financieel beheerder; voorzitter 

antwoordt dat “visie” iets is dat bij opmaak van budget besproken wordt; 

Besluit  

Art. 1: De jaarrekening 2014 definitief vast te stellen overeenkomstig volgende resultaten: 

- budgettair resultaat 2014: € -994.668; 

- resultaat op kasbasis 2014: € 888.399; 

- autofinancieringsmarge 2014: € 331.704; 

- tekort op de staat van de opbrengsten en kosten 2014: € 225.491. 

Art. 2: De in de jaarrekening opgenomen beginbalans per 1 januari 2014 goed te keuren; 

Art. 3: De vaststelling van de jaarrekening 2014 ter aktename te agenderen op een volgende 

bijeenkomst van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad. 

5. Verkoop stuk grond aan provincie Koolhofput 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de vraag van de provincie West-Vlaanderen om gronden die eigendom zijn van het OCMW, 

palend aan de Koolhofput te mogen aankopen, omdat deze gronden nodig zijn om te kunnen overgaan 

tot de realisatie van de goedgekeurde natuurinrichtingswerken aan het provinciaal domein De 

Koolhofput; 

Overwegende dat het gaat om het perceel gelegen te Oostduinkerke, sectie C, perceelnummer 3L en 

deel van perceelnummer 3 N met een totale oppervlakte van 1 ha 75 a 37 ca; 

Overwegende dat het OCMW al meer dan 30 jaar eigenaar is van deze grond; 

Overwegende dat de verkoop geschiedt om reden van openbaar nut; 

Gelet op het opmetingsplan; 

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door Veerle Verschave, beëdigd landmeter-expert, in 

opdracht van het Provinciebestuur West-Vlaanderen;  

Overwegende dat het aangewezen is de grond te verkopen tegen de prijs van het schattingsverslag; 

Overwegende dat de zittende pachter, mevr. Dorinda Monballiu akkoord gaat met de verkoop van dit 

stuk grond aan de provincie West-Vlaanderen; dat zij hiervoor rechtstreeks zal vergoed worden door 

de provincie West-Vlaanderen; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om het stuk grond gelegen te Oostduinkerke, sectie C, perceelnummer 3L en deel van 

perceelnummer 3 N met een totale oppervlakte van 1 ha 75 a 37 ca tegen de prijs van 40.000 € 

per ha, te verkopen aan de provincie West-Vlaanderen om redenen van openbaar nut. 

Art. 2: om ermee akkoord te gaan dat de heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 

aangeduid wordt voor het verlijden van de akte. 
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Art. 3: Aan de heer F. Lefevre, OCMW-voorzitter en mevrouw M. Van der Auwera, OCMW-

secretaris van het OCMW wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van alle stukken 

betreffende deze verkoop. 

Art. 4: De opbrengst van deze verkoop zal geplaatst worden bij Belfius om te gebruiken voor werken 

aan het patrimonium van het OCMW. 

6. Princiepsbeslissing aankoop matrassen ed 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de vraag van de directeur van het WZC om een aantal matrassen aan te schaffen voor gebruik 

in het WZC; 

Overwegende dat hij meedeelt dat er zou kunnen gewerkt worden via een aankoopcentrale voor 

matrassen via raamcontract met zorgbedrijf Antwerpen; 

Overwegende dat het gaat om in totaal 16 nieuwe matrassen waarvan 2 Tempur en 14 gewone; 

Overwegende dat verder gevraagd wordt om 6 nieuwe beschermhoezen voor Tempurmatrassen en 1 

pomp voor een alterneringsmatras als reserve; 

Overwegende dat het voor de goede werking van de dienst en het comfort van de bewoners van het 

WZC aangewezen is om over te gaan tot deze aankoop; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om principieel akkoord te gaan met de aankoop van 14 matrassen, 2 Tempurmatrassen, 6 

beschermhoezen voor Tempurmatrassen en 1 pomp als reserve voor een alterneringsmatras. 

Art.2: om ermee akkoord te gaan om voor die aankopen te werken via raamovereenkomst via 

zorgbedrijf Antwerpen, en dit voor het materiaal dat daar kan besteld worden. 

7. schenking geld van ontvangst oesterbeurs. 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat het Stadbestuur een gedeelte van de opbrengst van de oesterbeurs als een handgift 

ten bedrage van € 2.000 wenst te schenken aan het OCMW; 

Overwegende dat deze schenking bedoeld is om er een multimediaal bord mee aan te kopen; dat de 

prijs van een dergelijk bord ongeveer 5.350 € bedraagt incl. BTW; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 
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Art. 1: om de handgift van het Stadsbestuur van een gedeelte van de opbrengst van de oesterbeurs ten 

bedrage van € 2.000 te aanvaarden. 

8. Pachtoverdracht stuk grond in Oostduinkerke 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 

betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd door de 

wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de 

pachtprijzen; 

Gelet op het schrijven van de heer José Steen, ingekomen bij het OCMW 18 september 2015 waarbij 

hij vraagt om de pacht van de landbouwgrond gelegen te Koksijde, Oostduinkerke, sectie C nr 159 C 

en 173 A  met een oppervlakte van respectievelijk 1 ha 25 a en 73 ca en 2 ha 16 a 25 ca over te dragen 

op de heer en mevrouw Eric Markey – Els Pecceu, landbouwers met bedrijfszetel 

Nieuwpoortsesteenweg 270 te Koksijde; dat hij voorstelt om dit vanaf 1 oktober 2015 te doen om 

praktische redenen ; 

Overwegende dat het hier niet om een bevoorrechte pachtoverdracht gaat; dat het hier dus om een 

gewone pachtoverdracht gaat die geen pachtvernieuwing tot gevolg heeft; 

Overwegende dat de heer Steen in zijn brief meedeelt dat, indien de pachtoverdracht niet mogelijk zou 

zijn, hij verder pachter blijft; 

Overwegende dat de Raad wenst dat er eerst meer informatie ingewonnen vooraleer een beslissing te 

nemen over de gevraagde pachtoverdracht; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: De Raad wenst dat er eerst bijkomende informatie ingewonnen wordt vooraleer een beslissing 

zal genomen worden over de gevraagde pachtoverdracht van de landbouwgrond gelegen te 

Koksijde, Oostduinkerke, sectie C nr 159 C en 173 A  met een oppervlakte van respectievelijk 1 

ha 25 a en 73 ca en 2 ha 16 a 25 ca. 

9. Pachtoverdracht stuk grond in St. Joris  

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 

betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd door de 

wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de 

pachtprijzen; 

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 02 oktober 2015 van mevrouw Monique Loones,Vaartdijk 

Noord 20 A te Leffinge waarbij ze meedeelt in toepassing van art. 35 van de pachtwet de pacht van het 

perceel gelegen te St. Joris, sectie B nr 15 a die ze pacht van het OCMW te hebben overgedragen op 

haar broer Roger Loones wonende Schoorbakkestraat, 6 te 8620 Nieuwpoort en dit op 01 oktober 
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2015 en dat vanaf voormelde datum de daadwerkelijke ingenottreding heeft plaatsgehad; dat zij 

meedelen dat het om een bevoorrechte pachtoverdracht gaat; 

Overwegende dat het in de wetgeving opgesomd werd op welke familieleden een bevoorrechte 

pachtoverdracht mogelijk is; dat pachtoverdracht van zus op broer hier niet bij vermeld werd; 

Overwegende dat het in dat geval om een gewone pachtoverdracht gaat waarvoor de toestemming van 

het OCMW nodig is; 

Overwegende dat de Raad wenst dat er eerst meer informatie ingewonnen vooraleer een beslissing te 

nemen over de gevraagde pachtoverdracht; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: De Raad wenst dat er eerst bijkomende informatie ingewonnen wordt vooraleer een 

beslissing zal genomen worden over de gevraagde pachtoverdracht van de 

landbouwgrond gelegen te Sint-Joris sectie B nr. 15A met een oppervlakte van 02 ha 

89 a 86 ca. 

10. Vraag tot aankoop perceel grond 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van de heer Roger Loones, d.d.06 oktober 2015 waarbij hij vraagt om een 

perceel grond gelegen Sint-Joris sectie B gedeelte van nr. 15A met een oppervlakte van ongeveer 5600 

m² te mogen aankopen; de resterende gronden van het perceel zou hij dan verder wensen te pachten; 

Overwegende dat aan de Raad meegedeeld werd dat er in het verleden al een procedure opgestart werd 

om tot verkoop van stukken grond over te gaan, maar dat de verkoop toen stopgezet werd wegens 

vervuiling van de grond; 

Overwegende dat waarnemend burgemeester Vanden Broucke meedeelt dat stad ook een verkoop van 

een stuk grond heeft kunnen doen, dat het toen geen probleem was omdat het om een historische 

vervuiling ging; 

Overwegende dat de Raad wenst dat er eerst meer informatie ingewonnen wordt vooraleer hierover 

een beslissing te nemen; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: De Raad wenst dat er eerst bijkomende informatie ingewonnen wordt vooraleer een beslissing 

zal genomen worden over de gevraagde verkoop van een stuk grond gelegen te Sint-Joris sectie 

B gedeelte van nr. 15A met een oppervlakte van ongeveer 5600 m². 

11. Groepsaankoop groene stroom. 

De Raad, 
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Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van het Provinciebestuur d.d. 11 augustus 2015 waarin meegedeeld wordt dat 

zij in 2015 - 2016 voor de vierde keer een groepsaankoop groene stroom willen organiseren en daarbij 

de medewerking vragen om dit project te ondersteunen via een loket waar kansarmen terecht kunnen 

voor hulp bij de aanvragen; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om kennis te nemen van het schrijven van het Provinciebestuur d.d. 11 augustus 2015 waarin 

meegedeeld wordt dat zij in 2015 - 2016 voor de vierde keer een groepsaankoop groene stroom 

willen organiseren en daarbij de medewerking vragen om dit project te ondersteunen via een 

loket waar kansarmen terecht kunnen voor hulp bij de aanvragen.  Beslist wordt om aan dit 

project mee te werken. 

12. Kwartaalrapport financieel beheerder 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat het OCMW-decreet van 19/12/2008 het art. 46 § 4 van de OCMW-wet van 

8/7/1976, waarin vermeld staat dat de ontvanger elk kwartaal een financieel rapport overhandigt aan 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waarin minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de 

liquiditeitsprognose alsook de evolutie van de budgetten en de uitvoering van het budgethouderschap, 

gegeven wordt, afgeschaft heeft; 

Overwegende dat art. 167 van het decreet bepaalt dat minstens eenmaal per jaar een dergelijk rapport 

opgemaakt en aan de raad voorgelegd moet worden; dat inhoudelijk de rapportage gelijk blijft aan 

voormeld kwartaalrapport; 

Overwegende dat de financieel beheerder wenst om dit rapport ook verder per kwartaal op te maken; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: om kennis te nemen van het hiernavolgende financieel rapport van het derde kwartaal van 

2015 ingevolge art. 167 van het OCMW-decreet: 

OCMW NIEUWPOORT – RAPPORTERING CONFORM 

ARTIKEL 167 EN 168 VAN HET OCMW-DECREET 
2015 kwartaal 3 

 

1. Thesaurietoestand op 30/09/2015. 
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Belfius – zichtrekening 091-0009269-83 28.343,80 

Postrekening 000-0059300-33 4.411,32 

Fortis - zichtrekening 001-3276955-80 57,71 

ING - zichtrekening 363-0803149-29 -16.089,19 

Belfius - depositorekening 091-0172543-09 988.000,00 

Belfius - Treasury Special 091-0189400-85 270.000,00 

Belfius - rekening geringe uitgaven 091-0190451-69 8.250,00 

kas  3.118,24 

hangende transfer naar ING  30.000,00 

totaal  1.316.091,88 

 

In de kasmiddelen is het overschot van de LOI-werking van € 627.908 begrepen. 

2. Liquiditeitenprognose. 

Begin oktober zijn RSZ-bijdragen, bedrijfsvoorheffing en driemaandelijkse leningslasten te 

betalen, in orde van grootte samen goed voor € 290.000. 

Op datum van opmaak van dit verslag zijn er in 2015 voor € 6.591.349 kosten geboekt, en 

voor € 7.583.695 opbrengsten. 

Er zijn voor € 35.600 openstaande facturen, en voor € 1.121.735 vorderingen geboekt. 

Daarin zijn de schulden en de vorderingen begrepen die over een gans jaar lopen maar 

periodiek deels betaald of geïnd worden (bv. huren, gemeentelijke en andere toelagen). 

3.Beheerscontrole 

De procedures aangaande de beheerscontrole moeten nog uitgewerkt worden. 

4. Evolutie van de budgetten. 

Het boekjaar verloopt normaal; waar nodig wordt het budget bijgestuurd, maar dat zal niet 

significant zijn. 

5. Wettigheids- en regelmatigheidscontrole 

De voorgenomen verbintenissen van het bestuur voldoen aan de wettelijke vereisten. 

6. Overzicht ontvangen toelagen voor 2015. 

gemeentelijke dotatie 1.868.677 

gemeentefonds 216.750 

rszppo - sectoraal fonds 187.938 

rszppo - gekotoelagen 106.543 

riziv - vergoeding eindeloopbaan 152.144 

riziv - voorschotten derde luik 209.202 

leefloon 195.880 

asielzoekers 30.472 

lokaal opvanginitiatief 106.631 

  

totaal 3.074.237 

Dit bedrag ligt zo’n € 380.000 hoger dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. 

7. Overige bemerkingen. 
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Niets gewijzigd zijnde kunnen de bemerkingen uit de vorige verslagen blijven gelden. 

De financieel beheerder, 

Philip Pieters 

5 oktober 2015 

13. zoeken kandidaat maatschappelijk werker- Zilverfonds 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat door de oprichting van een Zilverfonds er meer werk zal ontstaan voor de 

sociale dienst; dat het de bedoeling was om Ilse Crankens en Hanne Hosten hiervoor in te 

schakelen; dat ze meegedeeld hebben dat de tijd die ze daar momenteel aan kunnen besteden 

beperkt is; 

Overwegende dat een subsidieaanvraag ingediend werd voor het project Zilverpunt via het Provinciaal 

Impulsreglement; dat vermoedelijk op 29 oktober 2015 door de Bestendige Deputatie een beslissing 

over deze aanvraag zal genomen worden; 

Overwegende dat de raad voorstelt om indien deze subsidie zou verkregen worden gedurende 3 

maanden een voltijds maatschappelijk werker aan te stellen om dit project zo vlug mogelijk op te 

starten; 

Overwegende dat voor korte contracten er kan geput worden uit de spontane sollicitaties, dat er indien 

nodig kandidaten kunnen gevraagd worden aan de VDAB, dat daarvoor de procedure van de 

eenvoudige selectie niet dient gevolgd te worden; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: Om, indien er provinciale subsidies voor het Zilverfonds zouden verkregen worden, zo vlug 

mogelijk een voltijdse maatschappelijk werker aan te stellen voor een periode van 3 maanden 

om dit project op te starten. 

14. Ingediende kandidaturen architecten/studiebureaus voor opfrissingswerken l Yser 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 5 augustus 2015 waarbij beslist werd om aan een aantal 

studiebureaus/architecten te vragen of ze hun kandidatuur wensen in te dienen voor het opmaken van 

een dossier voor het opknappen / renovatie van l’Yser (o.a. vervangen afvoerleidingen, vernieuwen 

sanitair, schilderwerken, ….).  Die deskundige dient dan in samenspraak met het bestuur te bepalen 

welke werken er allemaal dienen uitgevoerd te worden en dient dan ook de lastenboeken op te 

opmaken en de begeleiding van de werken uit te voeren.   
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De studiebureaus /architecten die de raad wenst te contacteren zijn: architect Micheline Thirry, Seys 

uit Diksmuide en Rien Rossey uit Nieuwpoort; 

Gelet op de ingediende kandidatuur van architectenbureau Seys uit Diksmuide; 

Overwegende dat architect Thirry meedeelde niet deel te nemen aan de opdracht, maar dat ze wel 

geïnteresseerd blijft in andere opdrachten; dat arch. Rossey niet wenst deel te nemen; 

Overwegende dat de Raad het aangewezen vindt om de ingediende kandidatuur te weerhouden; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om met het architectenbureau Seys uit Diksmuide contact op te nemen om in samenspraak met 

het bestuur te bepalen welke werken er allemaal dienen uitgevoerd te worden , de lastenboeken 

op te opmaken en de begeleiding van de werken uit te voeren. 

Art.2: betrokken architect wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

15. Data selectie onderhoudspersoneelsleden woonzorgcentrum 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d 5 augustus 2015 waarbij er wordt beslist om een selectie in te 

richten voor aanwerving van een voltijds onderhoudspersoneelslid voor het woonzorgcentrum (schaal 

E1 - E2 - E3), met het aanleggen van een wervingsreserve voor twee jaar zowel voor contracten van 

onbepaalde duur als voor contracten van bepaalde duur; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 23 september 2015 waarbij de selectiecommissie voor de 

betrekking van onderhoudspersoneelslid voor het woonzorgcentrum (schaal E1 - E2 - E3) wordt 

samengesteld; 

Overwegende dat met de commissieleden afgesproken werd om de praktische proef op vrijdag 27 

november 2015 vanaf 8 uur en de mondelinge proef op vrijdag 11 december 2015 vanaf 8 uur te laten 

doorgaan; 

Overwegende dat de kandidaten tijdig van deze data verwittigd zullen worden; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van Nieuwenhoven en Frans 

Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: De data voor de selectie voor aanwerving van een voltijds onderhoudspersoneelslid voor het 

woonzorgcentrum (schaal E1 - E2 - E3), met het aanleggen van een wervingsreserve voor twee 

jaar zowel voor contracten van onbepaalde duur als voor contracten van bepaalde duur, worden 

vastgelegd op vrijdag 27 november 2015 om 8 uur voor de praktische proef en op vrijdag 11 

december 2015 vanaf 8 uur voor het mondelinge gedeelte. 

16. onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/12/1997. 
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De facturen worden krachtens het budgethouderschap ter onderzoek en goedkeuring aan de Raad 

voorgelegd. 

De facturen worden onderzocht en goedgekeurd. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld. 

17. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum. 

De raad neemt kennis van de door de directeur van het woonzorgcentrum, gedane uitgaven in het 

kader van zijn budgethouderschap voor de periode 15 september 2015 tem 28 oktober 2015. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

18. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De raad neemt kennis van de door het bijzonder comité voor de sociale dienst gedane uitgaven in het 

kader van haar budgethouderschap voor de periode 15 september 2015 tem 28 oktober 2015. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

19. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris. 

De raad neemt kennis van de door de OCMW-secretaris, in het kader van haar budgethouderschap 

gedane uitgaven voor de periode 15 september 2015 tem 28 oktober 2015. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

20.Varia. 

De voorzitter deelt mee dat er een mail binnen gekomen was van een bewoner van Nieuwpoort die 

gevraagd had om publicaties op de OCMW-website te vinden zoals voorzien in artikel 7 §1 en §3 van 

het huishoudelijk reglement van de Raad.  Hij had ook gevraagd om zijn mail over te maken aan de 

raadsleden zonder gekend emailadres. 

Meegedeeld wordt dat er al begonnen was met de voorbereiding van het plaatsen van die informatie op 

de website, zoals voordien ook al gevraagd was door een raadslid. 

Nu staat de dagorde op de website, dit naar analogie met het hetgeen door stad op de website gezet 

wordt. 

Info wordt gevraagd over de haalbaarheidsstudie die ingericht wordt ivm oud rusthuis. Voorzitter deelt 

mee dat de ontruiming van het oud gebouw, met het oog op de afbraak ervan al bezig is.  De 

haalbaarheidsstudie die door stad ingericht wordt, gaat over de combinatie van de 2 delen van het 

gebouw. 

De raad heeft er geen problemen mee dat  of er in de bar van woonzorgcentrum ook wijn en aperitief 

kan gegeven worden omdat sommige bewoners en hun familie dit vragen.. 

Voorzitter deelt mee dat er momenteel 2 bejaardenhelpsters nog de opleiding zorgkundige volgen 

waardoor voor die personen geen RIZIV-toelage verkregen wordt. 

Dhr. Vanden Broucke verlaat de vergadering om 19 u 36. 

Raadslid Vermote wenst terug te komen op een voorval in het woonzorgcentrum in nacht van 

vrijdag op zaterdag waarbij er een gasalarm was waardoor de branddeuren ontsloten werden 

en personeel van de nachtdienst extra taken kreeg qua beveiliging van het gebouw en 

bewoners. 

Hij vraagt of er een interne evaluatie kan doorgaan, of extra personeel in de nachtdienst 

overwogen wordt, of er een permanentie van een wachtdienst kan voorzien worden.  

Voorzitter deelt mee dat de brandweer gekomen is om alles te controleren.  Raadslid Vermote 

heeft vernomen dat het om een technisch defect in een module ging.  
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Meegedeeld wordt dat er voor wachtdienst een wachtvergoeding moet betaald worden aan het 

personeel.  Als er nu een noodoproep is, wat niet zoveel gebeurt, dan krijgt het personeel 

daarvoor een oproepvergoeding.  Tijdens die nacht heeft de nachtdienst de directeur 

verwittigd en daarna ook de secretaris.  Secretaris heeft nachtdienst gevraagd om een 

werkman op te roepen, die dan ook de rest van de nacht aanwezig is gebleven om de 

nachtdienst bij te staan.  Het technisch probleem werd de volgende morgen door een externe 

firma opgelost.  Een interne evaluatie zal doorgaan. 

Er werd een opmerking gemaakt over paletten in de gang.  Deze zullen verwijderd worden. 

Meegedeeld wordt dat nieuwe bouwvergunning werd aangevraagd voor Langestraat, 78. 

Niets meer aan de dagorde hebbende, wordt de zitting gesloten. 

De OCMW-secretaris,     De OCMW-voorzitter, 

 

Maria Van der Auwera     Frans Lefevre 

 

 


