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Notulen uit de OCMW-raad van 23 december 2015 

Aanwezig: Kris Vandecasteele, schepen, aanwezig vanaf 18 u tot 19 u 08 tot het einde van de 

openbare zitting; 

Frans Lefevre, OCMW-voorzitter; 

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

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

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. 

De Raad neemt kennis van het schrijven van de heer Roland Crabbe, burgemeester, waarbij hij 

meedeelt dat hij wegens onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de zitting van de 

OCMW-raad van 23 december 2015 en dat hij dhr. Kris Vandecasteele, schepen, aangeduid heeft 

om hem te vervangen. 

OPENBARE ZITTING 

1.verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 25 november 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 

euro; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 24 mei 2012 om akkoord te gaan met het gunningsverslag van 

perceel 4 – omgevingsaanleg voor de nieuwbouw van het rusthuis, dat opgemaakt werd door OSAR en 

dat door Dexia werd nagekeken en goedgekeurd.   De laagste regelmatige inschrijver is de firma N.V. 

B. Vandenbroecke uit Wulpen voor een gunningsbedrag van € 513.185,62   (inclusief 2 % korting).  

De officiële gunning van deze opdracht zal gebeuren door Dexia; 
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Gelet op de bestelling van een brievenbus –betonblok bij de firma Enjoy Concrete bestaande uit een 

brievenbussokkel in grijs architectonisch beton en in opbouw een gemetaliseerd en gepoederlakt 

brievenbuselement van 60 x 60 x 60 voor de prijs van € 1.865.; extra kost voor verpakken, transport en 

plaatsing met kraanvrachtwagen + 1 persoon Enjoy en 1 persoon De Zathe  bedraagt € 440, incl. 2u ter 

plaatse;  

Gelet op de uitleg gegeven door de voorzitter i.v.m. de opmerkingen ivm de oplevering 

omgevingsaanleg; de opmerkingen van de brandweer ivm bijkomende verharding aan bepaalde 

nooduitgangen; problemen ivm de keuken, problemen ivm bepaalde ramen die nog moeten opgelost 

worden en de herstellingen aan het dak die nog moeten gebeuren; 

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 kennis te nemen van de gemaakte opmerkingen ivm  de oplevering voor de firma N.V. B. 

Vandenbroecke uit Wulpen voor het lot lot 4 omgevingsaanleg voor de nieuwbouw van het 

rusthuis en de uitleg die gegeven werd door de voorzitter ivm allerhande andere zaken. 

Art. 2: om kennis te nemen van de bestelling van een brievenbus –betonblok bij de firma Enjoy 

Concrete bestaande uit een brievenbussokkel in grijs architectonisch beton en in opbouw een 

gemetaliseerd en gepoederlakt brievenbuselement van 60 x 60 x 60 voor de prijs van € 1.865.; 

extra kost voor verpakken, transport en plaatsing met kraanvrachtwagen + 1 persoon Enjoy en 1 

persoon De Zathe  bedraagt € 440, incl. 2u ter plaatse 

3. Budgetherziening 2015: Budgetwijziging 2- exploitatie en investering 

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 beslissing van de Raad, d.d. 28 oktober 2015 waarbij de wijziging van het 

exploitatiebudget voor het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld op basis van de voorgelegde cijfers en de 

verklarende nota ervan (1e wijziging); 

Gelet op de voorgestelde budgetherziening 2015 – exploitatie en investering: budgetwijziging (2e 

wijziging); 



4 

 

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting 

van 23 december 2015; 

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: De wijziging van het exploitatie- en investeringsbudgetbudget voor het dienstjaar 2015 

(budgetwijziging 2) wordt vastgesteld op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende 

nota ervan. 

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

4. Aanpassing meerjarenplan 2014 – 2019. 

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 meer bepaald artikel 51, artikel 52, 2de lid 5°, artikel 86 §4, artikel 91,  

artikel 146 en artikel 270; 

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;  

Overwegende dat het OCMW-decreet de OCMW’s verplicht een meerjarenplan vast te stellen. Het 

heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar van de legislatuur tot en met het eerste jaar van 

de volgende legislatuur. Het meerjarenplan wordt jaarlijks waar nodig aangepast. De aanpassing aan 

het meerjarenplan moet alleen worden goedgekeurd door de gemeenteraad indien de gemeentelijke 

bijdrage verhoogt of de strategische nota inhoudelijk verandert; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 26 maart 2014 houdende de goedkeuring van het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 december 2014 houdende de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat de raadsleden het ontwerp van aanpassing aan het meerjarenplan overeenkomstig 

art. 146§4 van het OCMW-decreet bezorgd kregen; 

Overwegende dat het meerjarenplan 2014 -2019 na aanpassing ook financieel in evenwicht is :  

- Het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan is groter dan nul. 

- De som van de autofinancieringsmarge voor de hele duur van de financiële nota is groter dan nul; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage voor de werking van het OCMW gedurende het 

resterende gedeelte van de zesjarige periode van de financiële nota van het meerjarenplan niet 

verhoogd wordt en dat de strategische nota van het meerjarenplan inhoudelijk niet wijzigt; 

Gelet op het overleg in het managementteam in zitting van 4 december 2015; 
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Gelet op het gunstig advies uitgebracht door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting 

van 23 december 2015; 

Overwegende dat door softwareproblemen bepaalde pagina’s niet correct waren uitgeprint; dat een 

aangepaste versie bezorgd werd; 

Overwegende dat raadslid Vermote opmerkt dat hij het jammer vindt dat niet voordien werd 

vastgesteld dat er fouten inzitten, dat deze fouten vastgesteld werden door een extern persoon; hij 

vraagt controle van de cijfers door personeel van het OCMW vóór alles overgemaakt wordt; 

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; 

BESLUIT: 

Art. 1: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd. 

Art. 2: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de 

gemeenteraad. 

5. budget 2016. 

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 meer bepaald artikel 51, artikel 52, 2de lid 5°, artikel 86 §4, artikel 91,  artikel 

149, 151, 152 en 153 en artikel 270; 

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, dd. 26 maart 2014 waarbij  het meerjarenplan 2014-2019 

vastgesteld werd; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 23 december 2014 waarbij de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld werd; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 23 december 2015 waarbij de aanpassing van het 

meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld werd; 

Overwegende dat het budget 2016 zowel inhoudelijk als financieel naadloos aansluit op het 

meerjarenplan 2014-2019;  

Overwegende dat de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van 

het meerjarenplan opgenomen zijn in de doelstellingennota van het budget. De actieplannen worden in 

het budget vertaald in de concrete acties die het OCMW zal ondernemen om de beleidsdoelstellingen 

te realiseren;  
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Overwegende dat het budget 2016 financieel past in het meerjarenplan, het resultaat op kasbasis van 

het boekjaar 2016 is groter dan nul en de autofinancieringsmarge van het boekjaar in het budget is 

gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde boekjaar in het meerjarenplan; 

Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de werking 2016 overeenstemt met de in het 

meerjarenplan in consensus bepaalde som van € 2.588.216; 

Gelet op de toelichting door de voorzitter; 

Gelet op het overleg in het managementteam in zitting van 4 december 2015; 

Overwegende dat artikel 270 van het OCMW-decreet bepaalt dat het OCMW over volgende 

aangelegenheid alleen kan beslissen als deze vooraf voor advies werd voorgelegd aan het College van 

Burgemeester en Schepenen: het budget van het OCMW; 

Gelet op het gunstig advies uitgebracht door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting 

van 23 december 2015; 

Overwegende dat door softwareproblemen bepaalde pagina’s niet correct waren uitgeprint; dat een 

aangepaste versie bezorgd werd; 

Overwegende dat raadslid Vermote opmerkt dat hij het jammer vindt dat niet voordien werd 

vastgesteld dat er fouten inzitten, dat deze fouten vastgesteld werden door een extern persoon; hij 

vraagt controle van de cijfers door personeel van het OCMW vóór alles overgemaakt wordt; 

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; 

BESLUIT: 

Art. 1: Het budget 2016 wordt vastgesteld en goedgekeurd zoals voorgesteld. 

Art. 2: Het budget 2016 past financieel in het meerjarenplan, het resultaat op kasbasis van het boekjaar 

2016 is groter dan nul en de autofinancieringsmarge van het boekjaar in het budget is gelijk aan 

de autofinancieringsmarge van hetzelfde boekjaar in het meerjarenplan: 

Art. 3: De gemeentelijke bijdrage in de werking 2016 stemt overeen met de in het meerjarenplan in 

consensus bepaalde som van € 2.588.216 

Art. 4: Kennisgeving van deze beslissing zal overeenkomstig art. 255 van het decreet van 19 december 

2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden 

overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, aan de gemeenteraad en aan de 

heer provinciegouverneur. 

Art. 5: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 

6. aanpassing computeraansluiting + nieuwe prikklok 

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 mededeling van het Stadbestuur dat zij zinnens zijn om het oude gedeelte van het 

voormalige rusthuis begin volgend jaar te slopen; 

Gelet op de mededeling van de heer Portier, informaticabeheerder, dat nog een aantal computers de 

oude netwerkverbinding gebruiken om te connecteren op het netwerk van de stad / ocmw; dat deze 

oude netwerkverbinding zich in de oude rusthuisvleugel bevindt; 
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Gelet op het feit dat ook de computer die de prikklok stuurt en de prikklokterminal zich in de oude 

vleugel bevinden; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van 

de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 

2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 26 februari 2014 waarbij de opdracht voor de 

elektriciteitswerken aanpassing burelen administratie wordt gegund aan de firma Electro Service voor 

de prijs van € 19.776,28 excl. BTW; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 26 maart 2014 waarbij de prijs van de opdracht gegund bij 

beslissing van de Raad d.d.26.02.14 aan de firma Electro Service voor de elektriciteitswerken 

aanpassing burelen administratie, wordt door de aanvulling van de werken van het bureel van de 

voorzitter en de installatie van WIFI opgetrokken van 19.776,28 excl. BTW naar € 22.231,21 excl. 

BTW; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 27 november 1996 waarbij de opdracht tot het leveren van 

een systeem voor tijdsregistratie waarvan sprake in de raadsbeslissing van 23 oktober 1996, 

onderhands gegund wordt aan de firma Protime uit Antwerpen voor de prijs van: software voor aan- 

en afwezigheidsregistratie: 60.000 fr, export module: 25.000 fr., software opleiding: 10.000 

fr/dag,infrarode badgelezer: 57.500 fr, terminal controller: 14.250 fr, infrarood badges: 100 x 250 fr. 

en bekabelingskosten, alles excl. B.T.W.; 

Overwegende dat er dringend werk moet gemaakt worden van het aanpassen van een aantal 

netwerkverbindingen en het verplaatsen van de prikklok omdat deze aansluitingen nog in het oude 

gedeelte van het oude rusthuis ondergebracht zijn en het de bedoeling is om dat gedeelte binnen 

relatief korte termijn af te breken; 

Overwegende dat voor wat betreft de prikklok, dit een heel oud systeem is dat niet meer kan verplaatst 

worden; dat er aldus een nieuw systeem moet voorzien worden; dat de personeelsdienst heel tevreden 

is over het systeem van de firma Protime;  

Gelet op de prijsofferte ingediend door de firma Protime; overwegende dat voorgesteld wordt om te 

kiezen voor de hardware, die € 2150  kost, voor een systeem met vingerafdrukherkenning.  Dat is iets 

duurder, maar dan zitten we niet met badges die kunnen verloren gaan, stuk gaan, vergeten worden 

thuis enz.  ; dat een kost van € 6120  aan consultancy voorgesteld wordt maar dat dit volgens de 

personeelsdienst veel lager kan uitvallen omdat het prikkloksysteem voor slechts een beperkt aantal 

personeelsleden met eenvoudige uurroosters bestemd is.  Nu worden er 8 dagen voorgesteld, dat zou 

dus lager kunnen zijn;  

Overwegende dat, voor wat de aanpassing van de computeraansluitingen betreft, het gaat over 

aanpassingen in 4 burelen.  Hier moeten netwerkkabels en aansluitingen voorzien worden.  De 

kostprijs zal redelijk beperkt zijn.  In de vorige prijsvraag waren aansluitingen voorzien voor een 

groter aantal burelen en ook kosten voor telefoonaansluitingen, bijkomende stopcontacten, nieuwe 

verlichting, deurbelsystemen, enz.  Dit is nu niet meer nodig.  Aan de firma Electro Service werd 

gevraagd om hiervoor prijs te geven; 
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Overwegende dat de Raad geen bezwaar heeft tegen het uitvoeren van deze werken/leveringen; dat zij 

het aangewezen vindt om gebruik te maken van dezelfde firma’s; overwegende dat deze opdrachten 

via aangenomen factuur kunnen gegund worden; 

Overwegende dat Raadslid Vermote vragen heeft bij de gebruikte technologie i.v.m. de 

vingerafdrukherkenning; hij vraagt zich af of dit niet voor problemen kan zorgen bij bv natte vingers; 

voorgesteld wordt om hierover bijkomende informatie in te winnen; 

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 ermee akkoord te gaan dat de opdracht voor het aanpassen van netwerkverbindingen in 4 

burelen in principe wordt gegund aan de firma Electro Service. 

Art. 2: om ermee akkoord te gaan dat de opdracht voor het installeren van een nieuwe prikklok in 

principe wordt gegund aan de firma Protime voor de prijs van € 2150  voor de hardware en  € 

765 /dag voor de consultancy (max. 8 dagen) excl. BTW, zoals omschreven in de offerte. 

7. Aankoop rekken voor 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 wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de  plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van 

de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 

2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; 

Overwegende dat het aangewezen is om voor het archief van het woonzorgcentrum rekken te 

voorzien;  

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 27 mei 2014 om bij de firma d’De Gouden Spade’ in Ieper de 

rekken voor de opslagruimten voor de kelder van het WZC aan te kopen; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 januari 2015 om bij de firma De Nieuwe Gouden Spade uit 

Ieper de benodigde rekken voor opslag in de kelder en op de verdiepingen van het woonzorgcentrum 

aan te kopen en te laten plaatsen voor de prijs van€ 3.310 excl. BTW; 

Gelet op de prijsofferte van deze firma voor de nieuwe rekken ; 

Overwegende dat de Raad geen bezwaar heeft tegen de aankoop van bijkomende rekken voor het 

archief van het woonzorgcentrum; dat deze opdracht via aangenomen factuur kan gegund worden; 
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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 bij de firma De Nieuwe Gouden Spade uit Ieper de benodigde rekken voor opslag in het 

archief van het woonzorgcentrum aan te kopen en te laten plaatsen voor de prijs van € 4.701,60 

excl. BTW. 

Art.2: Betrokken firma wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

8. Raamovereenkomst aankoop maaltijdcheques 

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. 28 november 2001 waarbij werd beslist om met ingang van 1 

september 2001 aan de personeelsleden van het OCMW maaltijdcheques toe te kennen 

overeenkomstig het reglement op de toekenning van de maaltijdcheques dat geldt voor het 

stadspersoneel; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.27 mei 2014 waarbij de overeenkomst met Sodexo voor de 

omschakeling naar het gebruik van elektronische maaltijdcheques wordt goedgekeurd na een 

uitgeschreven prijsvraag door het Stadsbestuur voor zowel Stad als OCMW; 

Gelet op de melding van het Stadbestuur dat zij via een raamovereenkomst met Farys de 

maaltijdcheques bij Sodexho zullen aankopen; 

Overwegende dat dit een besparing op de kosten zou opleveren; 

Overwegende dat de Raad geen bezwaar heeft om de Stad Nieuwpoort te mandateren om in te tekenen 

op deze raamovereenkomst met Farys; 

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 de Stad Nieuwpoort te mandateren om in te tekenen in naam van het OCMW op de 

raamovereenkomst met Farys voor de aankoop van de maaltijdcheques bij Sodexo. 

9. Principe aanstelling jobstudenten/werkstudenten verzorging 

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 voorstel van de directeur van het woonzorgcentrum om, rekening houdende met de 

afwezigheden door zwangerschappen en ziektedagen,  personen die ervaring hebben als stagiaire in 

het woonzorgcentrum als tijdelijk personeelsleden aan te stellen gedurende de kerstvakantieperiode. 

De vraag is echt uit noodzaak zodat zo weinig mogelijk verlofaanvragen een ongunstig zouden moeten 

krijgen; 
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Overwegende dat gevraagd wordt om 2 personen aan te duiden; 

Overwegende dat dergelijke aanstelling ten goede komt aan de werking van de dienst en aan de 

algemene tevredenheid van het verzorgend personeel; 

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: het principe goed te keuren om maximum 2 jobstudenten/werkstudenten in de verzorging aan te 

stellen tijdens de kerstvakantie. 

10. Mededeling bekomen van provinciale subsidie voor Zilverpunt 

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 het provinciebestuur, dd 5 november 2015 waarbij meegedeeld wordt dat de 

deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 29 oktober 2015 beslist heeft om aan het 

OCMW voor het project Zilverfonds een toelage toe te kennen in het kader van het Provinciaal 

Reglement houdende de toekenning van een impulspremie houdende de toekenning van een 

projectsubsidie ten bedrage van maximaal € 29.834; 

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 kennis te nemen van het schrijven van het provinciebestuur, dd 5 november 2015 waarbij 

meegedeeld wordt dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 29 oktober 

2015 beslist heeft om aan het OCMW voor het project Zilverfonds een toelage toe te kennen in 

het kader van het Provinciaal Reglement houdende de toekenning van een impulspremie 

houdende de toekenning van een projectsubsidie ten bedrage van maximaal 29.834 €. 

11. Bespreking vraag van stadsbestuur ivm overdracht gebouwen/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 het stadsbestuur d.d. 26 november 2015 waarbij meegedeeld wordt dat het 

schepencollege is overgegaan tot de aanstelling van een studiebureau voor het afbreken van de oude 

vleugel van het OCMW-rusthuis; dat zij het opportuun vinden dat dit gebouw inclusief grond wordt 

overgedragen aan de stad om niet, gelet op het feit dat dit gebouw wordt afgebroken en de stad 

hiervoor alle kosten draagt; dat zij het OCMW tevens herinneren aan het dossier inzake het gebouw en 

grond van het voormalige rusthuis waarvan het de bedoeling was dat de stad dit ging verwerven in het 

kader van een ruil tegen de gronden waarop thans het nieuwe RVT is gebouwd; dat zij meedelen dat 

beide zaken best gecombineerd worden in één dossier zodat de stad op korte termijn eigenaar wordt 

van de ganse site; dat zij vragen dat het OCMW hiertoe het nodige doet en dat ze meedelen dat, gelet 
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op de lange doorlooptijd van de dossiers bij de Afdeling Vastgoedtransacties, best gebruik gemaakt 

wordt van de diensten van een notaris; 

Overwegende dat raadslid Vermote zich afvraagt of er gevolgen zijn voor het OCMW omdat het 

OCMW nu gebruik maakt van ruimte in het gebouw; de voorzitter deelt mee dat dit vermoedelijk niet 

het geval is; raadslid Vermote vraagt of het OCMW dan huur zal moeten betalen, de voorzitter deelt 

mee dat dit niet de bedoeling is;  

Overwegende dat voorgesteld wordt om het nodige te doen om dit dossier administratief in orde te 

maken; het OCMW heeft reeds een landmeter aangesteld om daartoe de nodige opmetingen te doen; 

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 kennis te nemen van het schrijven van het stadsbestuur d.d. 26 november 2015 waarbij 

meegedeeld wordt dat het schepencollege is overgegaan tot de aanstelling van een studiebureau 

voor het afbreken van de oude vleugel van het OCMW-rusthuis; dat zij het opportuun vinden 

dat dit gebouw inclusief grond wordt overgedragen aan de stad om niet, gelet op het feit dat dit 

gebouw wordt afgebroken en de stad hiervoor alle kosten draagt; dat zij het OCMW tevens 

herinneren aan het dossier inzake het gebouw en grond van het voormalige rusthuis waarvan het 

de bedoeling was dat de stad dit ging verwerven in het kader van een ruil tegen de gronden 

waarop thans het nieuwe RVT is gebouwd; dat zij meedelen dat beide zaken best gecombineerd 

worden in één dossier zodat de stad op korte termijn eigenaar wordt van de ganse site; dat zij 

vragen dat het OCMW hiertoe het nodige doet en dat ze meedelen dat, gelet op de lange 

doorlooptijd van de dossiers bij de Afdeling Vastgoedtransacties, best gebruik gemaakt wordt 

van de diensten van een notaris. 

Art.2: om het nodige doen om dit dossier administratief in orde te maken. 

12. Beheersovereenkomst stad/OCMW 

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; inzonderheid art 271; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 26 maart 2014 houdende de goedkeuring van het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Overwegende dat het OCMW in het meerjarenplan 2014 – 2019 als een beleidsdoelstelling de 

samenwerking tussen stad en OCMW geformuleerd heeft; 

Overwegende dat voorzien is in voormeld art 271 dat tussen de gemeente en het OCMW 

beheersovereenkomsten kunnen gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars 

diensten; dat in de beheersovereenkomst tevens kan opgenomen worden dat de gemeente en het 

OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden; 

Overwegende dat een ontwerp-beheersovereenkomst werd opgesteld; 

Overwegende dat de respectievelijke raden de beheersovereenkomst dienen goed te keuren; 

Overwegende dat de voorzitter meedeelt dat dit een basistekst is die dan nog in detail dient uitgewerkt 

te worden en dat het stadsbestuur bezig is met uitwerken van een organogram; raadslid Vermote 

veronderstelt dat dit het wettelijk kader is, hij vraagt of dit nog aan te passen is of dat het vastligt, hij 

vraagt hoe het zit met het overleg met de vakbonden;  de voorzitter deelt mee dat er nog geen overleg 

geweest is omdat de verdere uitwerking nog moet gebeuren; volgens raadslid Vermote is er bij andere 
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besturen wel overleg met de vakbonden geweest vooraleer een beheersovereenkomst afgesloten werd; 

raadslid Boute merkt op dat er in het kader van de samenwerking met stad niets gebudgetteerd werd; 

hij vindt dat dit slechts één richting uitgaat, nl stad, het is volgens hem eenzijdig; raadslid Vermote 

zegt dat hij dezelfde opmerking heeft, hij vindt dat het personeel er niet bij betrokken werd, dwz via de 

vakbonden; opmerking wordt gemaakt dat er momenteel nog niets decretaal geregeld werd ivm de 

samenwerking; de inkanteling van de OCMW in de gemeente is iets dat slechts later zou gebeuren; 

de voorzitter benadrukt nog eens dat het hier om een basisnota gaat, het personeel van het 

woonzorgcentrum wordt hier niet in opgenomen; 

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; 

Besluit: 

Art.1: De beheersovereenkomst inzake de samenwerking tussen de stad Nieuwpoort en het OCMW-

Nieuwpoort wordt goedgekeurd: 

 

Beheersovereenkomst tussen stad-OCMW Nieuwpoort 
betreffende onderlinge samenwerking:  

Inhoud 
VOORAFGAAND ..............................................................................................13 

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen ......................................................15 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst .....................................................15 

Artikel 2 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst ..............15 

HOOFDSTUK II – Algemeen kader ..............................................................16 

Artikel 3 Juridisch kader ..........................................................................16 

Artikel 4 Financieel kader .......................................................................17 

Artikel 5 Organisatorisch kader .............................................................18 

Artikel 6 Beleidsmatig kader ..................................................................18 

HOOFDSTUK III – Domeinen van samenwerking ....................................19 

Artikel 7 Secretaris ...................................................................................19 

Artikel 8 Personeelsdienst ......................................................................19 

Artikel 9 Secretariaat – 1 secretariaat ..................................................20 

Artikel 10 Financiële zaken – 1 financiële dienst ...............................20 

Artikel 11 Technisch ondersteunende diensten – 1 technische dienst 20 

Artikel 12 ICT/ drukwerken/ communicatie – 1 dienst communicatie 22 

Artikel 13 Archief – 1 dienst archief ......................................................22 

Artikel 14 Meldingen / klachten. ...........................................................22 

Artikel 15 Samenwerking bij projecten – Inzet van personeel ........23 

HOOFDSTUK IV – Rechtspositie van het betrokken personeel ............23 

Artikel 16 ....................................................................................................23 
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Artikel 17 ....................................................................................................23 

Artikel 18 ....................................................................................................23 

Artikel 19 ....................................................................................................23 

Artikel 20 ....................................................................................................24 

Artikel 21 ....................................................................................................24 

Artikel 22 ....................................................................................................24 

Artikel 23 ....................................................................................................24 

HOOFDSTUK V – Evaluatie en aanpassing ................................................25 

Artikel 24 Jaarlijkse evaluatie ................................................................25 

Artikel 25 Uitvoering ................................................................................25 

 

Beheersovereenkomst tussen stad-OCMW Nieuwpoort 
betreffende onderlinge samenwerking:  

 
Tussen ondergetekenden :  

A. de Stad Nieuwpoort, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8620 Nieuwpoort, Marktplein 

7, vertegenwoordigd door dhr. Jos Decorte, Voorzitter van de gemeenteraad en door dhr. 

Benoit Willaert, Stadssecretaris, beiden handelend namens de stad Nieuwpoort, in 

uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van xxxxxxxxx 

en  

B. het OCMW Nieuwpoort, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8620 Nieuwpoort, 

Astridlaan 103, vertegenwoordigd door dhr. Frans Lefevre, OCMW-Voorzitter en mevr. 

Maria van der Auwera, OCMW-Secretaris, beiden handelend namens het OCMW 

Nieuwpoort, in uitvoering van het besluit van de OCMW-raad van xxxxxxxxx  

wordt op basis van artikel 271 van het Gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-

decreet volgende beheersovereenkomst afgesloten:  

 
BEHEERSOVEREENKOMST STAD-OCMW BETREFFENDE ONDERLINGE SAMENWERKING  

VOORAFGAAND  
 
De samenwerking tussen de Stad en het OCMW  werd door de gemeenteraad gekwalificeerd 

als een prioritaire doelstellling. Naast het afsluiten van een beheersovereenkomst werden 

als acties in het MJP hieromtrent de realisatie van een gemeenschappelijk administratief 

centrum voorzien en het voeren van een gemeenschappelijk uniform personeelsbeleid zowel 

op het vlak van RPR, organogram, aanwerving, evaluatie en competentiemanagement. 
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De artikelen 271 van het Gemeentedecreet en van het OCMW-decreet bepalen dat de 

gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) onderling 

beheersovereenkomsten kunnen afsluiten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars 

diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en 

het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden.  

Er kan hierbij in eerste instantie worden gedacht aan een gemeenschappelijke organisatie 

van de ondersteunende diensten, zoals het personeelsmanagement, de logistieke diensten, 

het financieel beheer, de informatisering en het gemeenschappelijk gebruik van 

infrastructuur (Zie J. DUJARDIN, W. SOMERS, L. VAN SUMMEREN en J. DEBYSER, Praktisch 

handboek voor Gemeenterecht, Die Keure, 2006, p. 486).  

Er is in Nieuwpoort reeds sprake van een goede samenwerking tussen gemeente en OCMW. 

De administratie van beide besturen werkt reeds goed samen en in veel gezamenlijke 

dossiers zijn reeds mooie resultaten geboekt. In navolging van het decreet lokaal sociaal 

beleid werkten beide besturen en administraties samen om na een uitgebreide 

omgevingsanalyse een eerste beleidsplan lokaal sociaal beleid op te maken. Ook worden 

reeds gezamenlijke aankopen gevoerd op vlak van kantoorbenodigdheden, verzekeringen, 

werken aan gebouwen en levering van gas en elektriciteit. De opname van de Voorzitter van 

het OCMW in het College van Burgemeester en Schepenen heeft de band tussen beide 

besturen nog versterkt.  

Het stadsbestuur en het OCMW van Nieuwpoort wensen hun krachten te bundelen door 

intensere samenwerking en (fasegewijze) integratie van ondersteunende diensten, waarbij 

kennisbundeling, efficiëntie en beheersing van recurrente kosten worden beoogd. Een nog 

verder doorgedreven samenwerking tussen beide besturen kan immers leiden tot 

schaalvoordeel inzake personeel en financiën om zo een zuinig, efficiënt en effectief beleid 

te realiseren ten voordele van de bevolking. Om de samenwerking op een goede koers te 

brengen is het aangewezen een beheersovereenkomst zoals mogelijk gemaakt door artikel 

271 van het Gemeentedecreet en van het OCMW-decreet  uit te werken tussen stad en 

OCMW Nieuwpoort.  

Beide besturen wensen d.m.v. deze beheersovereenkomst de modaliteiten van 

samenwerking verder uit te diepen en te verbreden.  Beide besturen streven naar het 

realiseren van een doorgedreven samenwerking van zowel de stads- als OCMW-diensten 

(met vervaging van onderscheid tussen label stad of OCMW) ten dienste van de 

burger/ondernemer en de bezoekers. 

Volgende uitgangspunten gelden bij deze samenwerking tussen stad en OCMW Nieuwpoort:  

 Een kennis-, krachten- en waar mogelijk locatiebundeling van stads- en OCMW-

diensten in de beleidsdomeinen ICT, personeelszaken, financiële zaken, 

communicatie, drukwerken, aankoopbeleid, vervoer en mobiliteit, facilitaire en 

technisch ondersteunende aangelegenheden (deze opsomming is niet limitatief);  
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 Het voeren van een gezamenlijk lokaal sociaal beleid;  

 Gezamenlijke aankopen en gemeenschappelijke keuzes;  

 
We wensen in deze beheersovereenkomst de nadruk te leggen op eenheid van arbeidsgezag 

en duidelijke juridische structuren, zodat de hiërarchie van leiding op een effectieve en 

efficiënte wijze kan verlopen. Personeelsleden die louter taken voor het andere bestuur dan 

het huidig tewerkstellend bestuur verrichten, worden in dit kader overgedragen naar het 

andere bestuur, dit met behoud van rechten zoals bepaald in de toepasselijke regeling van 

de geldende rechtspositieregelingen. 

De geëigende OCMW-diensten, zoals sociale dienst, poetsdienst, maaltijdbedeling, WZC De 

Zathe (met uitzondering van de technische dienst van het WZC) vallen buiten deze 

overeenkomst. 

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen  
 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst  

Deze beheersovereenkomst beoogt het gemeenschappelijk gebruik van elkaars 

ondersteunende diensten en van elkaars personeel van de in deze overeenkomst 

opgesomde diensten teneinde door deze intensere samenwerking schaalvoordelen te 

bekomen inzake personeel en financiën om zo een zuinig, efficiënt en effectief beleid te 

realiseren ten voordele van de bevolking. 

De beheersovereenkomst is een kaderovereenkomst met algemene afspraken omtrent 

samenwerking. Indien dit nodig wordt geacht kunnen verdere uitvoeringsmodaliteiten en 

concrete afspraken worden afgesproken tussen beide besturen en als addendum aan deze 

overeenkomst worden gevoegd. 

Artikel 2 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 

Onderhavige beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016. 

Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding 

van deze beheersovereenkomst, wordt zij afgesloten voor een periode die eindigt op het 

ogenblik dat ze in een nieuwe stedelijke/OCMW legislatuur wordt aangepast. Als in de 

volgende stedelijke/OCMW legislatuur geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 

getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd, tot op het ogenblik 

dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. 
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HOOFDSTUK II – Algemeen kader  

Artikel 3 Juridisch kader  

Het juridisch kader voor deze beheersovereenkomst is onder meer vastgelegd in:  

 Artikel 271 van het Gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-decreet:  

“Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen 

beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van 

elkaars diensten.  

In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep 

kunnen doen op elkaars personeelsleden.”  

 In de rechtsleer wordt in eerste instantie gedacht aan “een gemeenschappelijke 

organisatie van de ondersteunende diensten, zoals het personeelsmanagement, de 

logistieke diensten, het financieel beheer, de informatisering en het 

gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur” (Praktisch Handboek voor 

Gemeenterecht, hoofdstuk V)  

 De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten  

o Artikel 2,4° van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006 voorziet de mogelijkheid 

dat een aanbestedende overheid als opdrachtencentrale leveringen of 

diensten verwerft die bestemd zijn voor andere aanbestedende overheden of 

opdrachten gunt inzake werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor 

andere aanbestedende overheden.  

o Artikel 15 van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006 bepaalt dat de 

aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of een 

opdrachtencentrale als bedoeld in artikel 2,4° vrijgesteld is van de verplichting 

om zelf een gunningsprocedure te organiseren.  

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn  

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 21.12.2007 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel 

beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en 

ontvanger van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen 

worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin de 
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ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van ontvanger van een openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een 

gewestelijke ontvanger.  

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 12.11.2010 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 

voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 

personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23.11.2012 tot wijziging van het besluit 

rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007 en van 

het besluit rechtspositieregeling OCMW-personeel van 12 november 2010  

 Artikel 104 §4 van het Gemeentedecreet: “De gemeenteraad kan personeel ter 

beschikking stellen van of overdragen aan het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, mits de geldende 

rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel nageleefd wordt en mits 

goedkeuring door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

De Vlaamse Regering kan daartoe minimale voorwaarden vaststellen.”  

 Artikel 103 §5 van het OCMW-decreet: “De raad voor maatschappelijk welzijn kan 

personeel ter beschikking stellen van of overdragen aan de gemeente die door het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, mits de geldende 

rechtspositieregeling van het personeel nageleefd wordt en mits goedkeuring van 

de gemeenteraad van de gemeente die door het centrum voor maatschappelijk 

welzijn wordt bediend. De Vlaamse Regering kan daartoe minimale voorwaarden 

vaststellen.”  

 

Artikel 4 Financieel kader  

Stads- en OCMW-bestuur zullen in de toekomst prestaties voor elkaar leveren op diverse 

vlakken. Gezien het aangewezen is om administratieve vereenvoudiging na te streven en 

uitgebreide wederzijdse facturaties te vermijden, zullen de kosten voor deze wederzijdse 

prestaties niet worden aangerekend.  

Er gebeurt geen interne facturatie van prestaties tussen beide besturen. De wederzijdse 

prestaties worden wel geïnventariseerd.  

De stad en het OCMW voeren – waar mogelijk – een gezamenlijk aankoopbeleid. Bij 

gezamenlijke aankopen zal het stadsbestuur optreden als aanbestedende overheid mits het 

bekomen akkoord van het bevoegde bestuursorgaan van het OCMW-bestuur en vice versa. 

Indien de gevraagde prestaties (werken, leveringen of diensten) specifiek toewijsbaar zijn, 

wordt door de leverancier een factuur uitgereikt aan beide besturen overeenkomstig het 

deel dat hun ten laste valt en zo beschreven werd in het bestek.  
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Gerealiseerde kostenbesparingen door synergiën worden over beide rechtspersonen 

verspreid en desgevallend verrekend via de dotatie.  

Artikel 5 Organisatorisch kader  

De samenwerking tussen beide besturen wordt uitgewerkt met respect voor de werking van 

beide organisaties. De interne (verlofaanvragen, aankopen, ziektemeldingen,…) en externe 

(klachtenmanagement/reglement klachtenbehandeling, communicatie, website, 

openingsuren, onthaal,…) processen van beide organisaties zullen op elkaar worden 

afgestemd teneinde een goede werking te garanderen. Bij documenten die beide besturen 

verplicht moeten opmaken (deontologische codes, huishoudelijk reglement beleidsorganen, 

bepaling begrip dagelijks bestuur, klachtenreglement,…) wordt gestreefd naar 

eenvormigheid. 

De managementteams van beide besturen vergaderen gezamenlijk in het kader van de 

bespreking van de samenwerking gemeente en OCMW en in het kader van 

gemeenschappelijke raakvlakken (bijv. aanpassing rechtspositieregeling, personeelsformatie, 

sociaal beleid, financieel beleid…). Deze vergaderingen vormen een trefpunt teneinde het 

beleid van beide besturen op gemeenschappelijke punten op elkaar af te stemmen. Zij staan 

in voor de jaarlijkse evaluatie van de beheersovereenkomst.  

Naar aanleiding van de doorgedreven samenwerking tussen stad en OCMW kunnen diensten 

gehuisvest worden in gebouwen die eigendom zijn van het ander bestuur. De kosten hiertoe 

worden gedragen door de eigenaar van het gebouw en worden niet doorgerekend aan het 

ander bestuur.  

Artikel 6 Beleidsmatig kader  

Stad en OCMW behouden hun autonomie inzake het opmaken van de beleidslijnen eigen 

aan de werking en de organisatie van het eigen bestuur. Gelet echter op de nauwe 

samenwerking tussen beide besturen zijn er raakvlakken waarop het noodzakelijk is 

gezamenlijk éénzelfde beleid te voeren. Dit beleid moet door beide besturen samen worden 

opgesteld en beslist. Hiertoe dragen de gemeenschappelijke vergaderingen van beide 

managementteams bij (de OCMW-voorzitter en de burgemeester maken deel uit van 

respectievelijk het managementteam van het OCMW-bestuur en het managementteam van 

het stadsbestuur), evenals de opname van de OCMW-Voorzitter in het CBS.  

Inzake het lokaal sociaal beleid zal de initiatiefnemer in eerste instantie het OCMW zijn. Dit 

belet echter niet dat de stad hiertoe eveneens initiatief kan nemen, doch steeds in 

voorafgaandelijk overleg en samenspraak met het OCMW. 
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HOOFDSTUK III – Domeinen van samenwerking  

Artikel 7 Secretaris 

Bij pensionering van de huidige OCMW-secretaris zal de functie van OCMW-secretaris 

worden uitgeoefend door de stadssecretaris.   

Artikel 8 Personeelsdienst  

Vanaf 1 januari 2017 wordt gewerkt met 1 personeelsdienst voor zowel stad als OCMW. De 

administratief deskundige personeel van het OCMW wordt het diensthoofd van de 

gezamelijke personeelsdienst.  Deze integratie van werking wordt stapsgewijs 

geïmplementeerd in de loop van 2016 in overleg met de beide secretarissen.  

In de aanloop naar 1 januari 2017 zal de stad een overheidsopdracht in gezamelijke naam 

uitschrijven voor het beheer van het sociaal secretariaat en de weddecentrale van beide 

besturen om zo tot één dienstverlener voor beide besturen te komen.  

Er wordt structureel overleg gepleegd tussen de verantwoordelijken van beide 

personeelsdiensten, teneinde een gelijklopende interpretatie van de respectievelijke 

rechtspositieregeling voor de werknemers te bekomen en teneinde informatie en vakkennis 

uit te wisselen. Er wordt samengewerkt inzake informatieverstrekking (via informatiesessies 

en via intranet) aan de personeelsleden van beide besturen en inzake het organiseren of 

laten volgen van opleidingen.  

Vacatures binnen stad en OCMW worden bekendgemaakt aan de personeelsleden van beide 

besturen. Alle vacatures worden steeds openverklaard onder andere bij wijze van 

bevordering, externe en interne personeelsmobiliteit zodat personeelsleden van beide 

besturen kunnen deelnemen aan occasionele selecties en zo intern doorgroeimogelijkheden 

krijgen.  

Bij een tewerkstelling in het kader van artikel 60 kan het OCMW-bestuur dit personeelslid te 

werk stellen binnen een stadsdienst in het kader van deze beheersovereenkomst.  

Er wordt tot het ogenblik van integratie van de personeelsdiensten gezamenlijk 

beleidsvoorbereidend werk verricht inzake personeelsbeleid (o.a. rond rechtspositieregeling, 

personeelsformatie, evaluatie, implementatie sectorale akkoorden, vorming,…).  

De personeelsleden van het OCMW-bestuur die deel uitmaken van de personeelsdienst van 

het OCMW worden op grond van de toepasselijke bepalingen van de rechtspositieregeling 

overgedragen naar het stadsbestuur bij wijze van formele raadsbeslissingen van stad en 

OCMW. De personeelsformaties van stad en OCMW worden in deze zin aangepast.  
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Artikel 9 Secretariaat – 1 secretariaat  

Op het moment dat beide besturen met eenzelfde secretaris werken neemt het secretariaat 

van de stad de administratie van de notulering van de beslissingen van de bevoegde 

bestuursorganen voor stad en OCMW op.  

Specifiek zal het secretariaat instaan voor alle administratieve verrichtingen en 

afhandelingen omtrent de zittingen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en 

schepenen en de OCMW-raad.  

Op heden wordt de aanbesteding van verzekeringen al gezamenlijk verricht. Een volgende 

stap is de centralisatie van schadeaangiften voor beide besturen op het secretariaat van de 

stad.  

Artikel 10 Financiële zaken – 1 financiële dienst 

Samenwerking tussen de financiële diensten van beide besturen situeert zich voornamelijk 

op vlak van vervangingen bij afwezigheden van de personeelsleden door ziekte, verlof, 

onvoorziene omstandigheden of bij overmacht, mits respect voor de bepalingen inzake 

informatieveiligheid waaraan het OCMW dient te voldoen. 

Beide diensten werken samen inzake de uitwisseling, het delen en het gebruik maken van 

elkaars expertises en vakkennis. Sinds 1 januari 2014 werken stad en OCMW met een zelfde 

boekhoudpakket hetgeen de onderlinge inwisselbaarheid van kennis en middelen ten goede 

komt 

Leningen worden gezamenlijk aanbesteed en het debiteurenbeheer verloopt uniform. 

Op termijn streven we naar de realisatie van 1 financiële dienst voor stad en OCMW 

Nieuwpoort onder leiding van 1 financieel beheerder. 

Artikel 11 Technisch ondersteunende diensten – 1 technische dienst  

 

Het OCMW-bestuur en het stadsbestuur beschikken tot op heden beiden over een eigen 

technische dienst. Deze technische diensten worden geïntegreerd tot 1 technische dienst, 

waarbij het personeel van de technische dienst van de stad zal worden ingeschakeld voor 

het OCMW voor het uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en infrastructuurwerken.  

De personeelsleden van het OCMW-bestuur die deel uitmaken van de technische dienst van 

het OCMW worden op grond van de toepasselijke bepalingen van de rechtspositieregeling 

overgedragen naar het stadsbestuur bij wijze van formele raadsbeslissingen van stad en 

OCMW. De personeelsformaties van stad en OCMW worden in deze zin aangepast.  
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Afhankelijk van hun competenties en taakinhoud worden zij overgedragen naar een 

specifieke cel van de stedelijke technische dienst uitvoering.  

De stad en het OCMW beschikken elk over materieel voor de uitvoering van onderhouds- en 

herstellingswerken en over de nodige accomodatie. Indien nodig, kan gebruik gemaakt 

worden van het materiaal en de accommodatie van het andere bestuur.  

De stedelijke technische dienst staat in voor volgende zaken:  

1. De algemene coördinatie van grote uitvoeringsprojecten OCMW gebeurt door het 

afdelingshoofd Technische Dienst (zoals bijv. reeds gebeurde bij de bouw van het 

nieuw woonzorgcentrum).  

2. De stedelijke groendienst zal instaan voor het noodzakelijke groenonderhoud van het 

OCMW. De huidige materialen en machines van het OCMW worden hiertoe gebruikt 

door de stedelijke technische dienst.  

3. In het woonzorgcentrum De Zathe zal een technieker van het stadsbestuur instaan 

voor het onderhoud en dringende herstellingen aan het gebouw en zijn 

aanhorigheden. Hiertoe zal een beurtrol-systeem worden gehanteerd, waardoor de 

diverse techniekers van de stedelijke technische dienst de nodige know-how en 

expertise kunnen bieden binnen het WZC De Zathe en waardoor gedurende de 

werkweek permanentie wordt geboden. 

4. Het onderhoud van het patrimonium van het OCMW (muv het WZC De Zathe) 

gebeurt door de dienst beheer en onderhoud gebouwen van het stadsbestuur. De 

poetsvrouwen van het OCMW (muv van het poetspersoneel dat exclusief tewerk 

gesteld is in het WZC De Zathe) worden overgedragen naar het stadsbestuur onder 

de dienst beheer en onderhoud gebouwen.  

5. Bestellingen kunnen via de administratie van de stedelijke technische dienst lopen, 

mits factuur voor OCMW indien deze splitsbaar is. Indien de factuur niet splitsbaar is 

tussen stad en OCMW (bijv. aankoop oliën voor voertuigen), wordt geen 

verdeelsleutel afgesproken om de betaling te regelen. De stad zal instaan voor de 

betaling van de factuur. Bij gezamenlijke overheidsopdrachten zal stad Nieuwpoort 

optreden als aanbestedende overheid, mits akkoord van het OCMW.  

6. De dienstvoertuigen van het OCMW worden door de stedelijke werkplaats nagezien 

en hersteld. Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars wagenpark.  

7. Het stedelijk magazijn staat in voor het voorraadbeheer van de technische dienst..  

8. De administratief deskundige aankoopdienst van het stadbestuur staat in voor de 

ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het aankoopbeleid van de stad en het 

OCMW. Deze werkt nauw samen met beide preventieadviseurs van stad en OCMW 
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en de afdelings- en diensthoofden van beide organisaties. De aankoopdeskundige 

zorgt dat alle afdelingen en diensten tijdig en tegen de beste 

prijs/kwaliteitverhouding voorzien worden van de nodige diensten of goederen zodat 

de werking optimaal kan verlopen. Hij/zij waakt over het realiseren van gezamenlijke 

aankopen in het kader van deze beheersovereenkomst.  

9. De preventieadviseur van de stad vervangt bij afwezigheid de preventieadviseur van 

het OCMW en vice versa. Op termijn zal na de pensionering van de preventieadviseur 

van het OCMW de stedelijke preventieadviseur optreden voor zowel stad als OCMW. 

Artikel 12 ICT/ drukwerken/ communicatie – 1 dienst communicatie 

Stad en OCMW voeren een gezamenlijk ICT-beleid, waarbij de eigenheid van de 

dienst(verlening) behouden blijft. Er wordt gestreefd naar gezamenlijke aankopen van ICT-

materiaal. 

Stad en OCMW voeren een gezamenlijk beleid inzake de verwerving en exploitatie van 

toepassings-, bureautica- en systeemsoftware, hardware (pc’s, printers, servers,…), 

netwerkapparatuur, datalijnen en alle hieraan gerelateerde onderhouds- en 

beheerscontracten. 

De medewerkers van de ICT-dienstvan het stadsbestuur zijn verantwoordelijk voor de ICT-

ondersteuning en coördinatie van beide besturen. 

Drukwerken van het OCMW worden uitgevoerd door de kopiedienst van de stad. Er wordt 

een gezamenlijke aankoop van benodigdheden (papier,…) gedaan. 

De dienst communicatie van het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het inhoudelijk 

beheer van de website en alle overige communicatie van beide besturen.  

Artikel 13 Archief – 1 dienst archief  

De toepassingen van selectie, vernietiging, inventarisering, digitalisering en conservering van 

het archief van stad en OCMW gebeurt gezamenlijk onder verantwoordelijkheid van de 

stadsarchivaris.  Aankopen van conserveringsmateriaal gebeuren gezamenlijk.  

Het statisch archief van beide besturen kan op 1 nader te bepalen locatie bewaard worden. 

Het dynamisch archief wordt bewaard op de behandelende dienst zelf. 

Artikel 14 Meldingen / klachten. 

Meldingen en klachten lastens stad of OCMW worden door de klachtencoördinator van de 

stad behandeld en opgevolgd, tenzij deze betrekking hebben op de sociale dienstverlening 

van het OCMW. Beide besturen nemen hiertoe eenzelfde klachtenreglement aan. 
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Artikel 15 Samenwerking bij projecten – Inzet van personeel  

Beide besturen kunnen onderling overeenkomen om inzake specifiek afgelijnde projecten of 

taken personeel van het andere bestuur opdracht te geven dit project of deze specifieke 

taken uit te voeren, mits akkoord van het betrokken personeelslid.  

Dit gebeurt bij wijze van eenvoudige beslissing van de OCMW-raad en van het College van 

Burgemeester en Schepenen. 

HOOFDSTUK IV – Rechtspositie van het betrokken personeel  
 

Artikel 16 

De rechtspositieregeling van beide besturen voor personeel met gemeenschappelijke 

functies is op elkaar afgestemd. De interpretatie en toepassing ervan wordt eveneens op 

elkaar afgestemd.  

Artikel 17 

Het werkgeversgezag berust bij het eigen tewerkstellend bestuur. Er is geen 

terbeschikkingstelling of overdracht van het eigen personeel aan het andere bestuur, tenzij 

dit beslist wordt door de bevoegde beleidsorganen volgens de geldende regelgeving en 

bepalingen van de rechtspositieregelingen.  

Ieder personeelslid dat niet werd overgedragen of ter beschikking gesteld van het andere 

bestuur blijft bijgevolg uitsluitend werken onder het gezag van het eigen bestuur dat 

optreedt in hoedanigheid van werkgever, ongeacht of de opdracht wordt uitgevoerd voor 

het eigen bestuur of het andere bestuur.  

Artikel 18 

Voor contractuele werknemers worden geen wijzigingen aangebracht aan hun bestaande 

arbeidsovereenkomsten, tenzij de bevoegde beleidsorganen beslissen tot ter beschikking 

stelling of overdracht van het personeelslid van het ene naar het andere bestuur, mits 

akkoord van het personeelslid.  

Artikel 19 

Bij de overdracht van een personeelslid wordt de betrokken ambtenaar voorafgaand 

gehoord door de aanstellende overheid.  

Bij de overdracht van personeel van het ene naar het andere bestuur blijven alle rechten van 

het overgedragen personeel behouden, zoals deze gelden op het moment van de 

overdracht. 
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Het behoud van rechten blijft verworven zolang de rechtspositieregeling van het 

overnemend bestuur niet gunstiger is. Ook komen de overgedragen personeelsleden in 

beginsel in aanmerking voor bevordering en interne mobiliteit bij het overnemend bestuur 

op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de andere personeelsleden van het 

overnemend bestuur.  

De overdracht maakt steeds een einde aan de tewerkstelling bij het overdragend bestuur. 

Artikel 20 

 

Mochten rond het uitvoeren van de opdrachten problemen ontstaan, worden deze 

opgenomen door de secretarissen. De secretarissen treden op naar aanleiding van 

problemen met het personeel. 

Artikel 21 

De gezagsverhouding dient steeds eenduidig te zijn voor de betrokken personeelsleden.  

De personeelsleden worden geëvalueerd door hun hiërarchisch meerderen binnen het 

organogram van hun tewerkstellend bestuur. De betrokken leidinggevende van het niet-

tewerkstellende bestuur zal als functioneel leidinggevende worden betrokken bij de 

evaluatie van het personeelslid van het andere tewerkstellende bestuur.  

Artikel 22 

Er wordt gestreefd naar gezamenlijke opleidingen en informatiesessies.  

Artikel 23  

Volgende bijzondere clausule betreffende informatieveiligheid zal worden opgenomen in de 

nog op te maken deontologische code voor het gemeentepersoneel van het 

gemeentebestuur. Deze clausule heeft tot doel om al de gemeentelijke personeelsleden die 

zich in hun functie van hun taakuitoefening moeten begeven in ruimtes waarin zich te 

beveiligen gegevens van persoonlijke aard bevinden, te verbinden tot geheimhouding:  

Indien u niet geautoriseerd bent om kennis te hebben van of toegang te hebben tot 

persoonlijke gegevens van dossiers betreffende individuele dienstverlening van het OCMW 

tracht u zichzelf nooit die toegang te verschaffen. Indien u ongewild wel in aanraking komt 

met deze gegevens, hetzij op fysische wijze, hetzij elektronisch of allebei, verbindt u zich tot 

strikte geheimhouding.  
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HOOFDSTUK V – Evaluatie en aanpassing  

Artikel 24 Jaarlijkse evaluatie  

Tijdens een jaarlijks overlegmoment bespreken de managementteams van beide besturen 

gezamenlijk de voortgang van de beheersovereenkomst, op basis van een evaluatie van de 

uitvoering van de beheersovereenkomst. Deze evaluatie wordt voorgelegd aan het College 

van Burgemeester en Schepenen en aan de OCMW-raad.  

Wanneer de in deze overeenkomst voorziene verplichtingen door een partij niet worden 

nageleefd, plegen de partijen overleg over de te nemen bijsturingsmaatregelen.  

Bij de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst zullen de partijen 

nagaan of er al dan niet aanpassingen aan de beheersovereenkomst moeten worden 

aangebracht.  

Artikel 25 Uitvoering  

Het College van Burgemeester en Schepenen en OCMW-raad, evenals het managementteam 

van stad en OCMW, worden belast met de uitvoering van deze beheersovereenkomst.  

Stads- en OCMW-bestuur engageren zich om enig geschil dat zou ontstaan omtrent de 

uitvoering van onderhavige beheersovereenkomst in onderling overleg op te lossen. 

Opgemaakt te Nieuwpoort op 28 december 2015 

Namens het Stadsbestuur 

De Secretaris    De Voorzitter van de Gemeenteraad 

Benoit WILLAERT   Jos DECORTE 

Namens het OCMW-bestuur.  
De Secretaris    De Voorzitter van de OCMW-Raad 
 
Maria Van der Auwera  Frans Lefevre 

13. Digitale TV voor 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; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om in het woonzorgcentrum “de Zathe” over te stappen naar 

digitale TV, omdat Telenet vanaf 30/6/2016 alleen nog digitale TV zal aanbieden; 

Gelet op de nota van de directeur van het woonzorgcentrum i.v.m. wat er mogelijk is inzake digitale 

TV; 
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Overwegende dat hieruit blijkt dat het aangewezen is om te kiezen voor digitale TV van Telenet; dat er 

echter rekening mee dient gehouden te worden dat Telenet ongeveer 4 maanden nodig heeft voor de 

technische installatie van digitale TV; 

Overwegende dat er een Broadcasting center moet voorzien worden -  vermoedelijke kostprijs 

ongeveer € 13.000,00; dat er ook nog voor het infoscherm aan de receptie een grote flatscreen met 

muurstatief + software + hardware (Player) moeten voorzien worden; 

Overwegende dat recent de mogelijkheid aangeboden werd om via zorgbedrijf Antwerpen dergelijke 

zaken aan te kopen; dat de prijzen dan lager zullen uitvallen; dat hierover info gevraagd werd aan 

zorgbedrijf Antwerpen; 

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is om hierover een beslissing te nemen omdat anders het 

risico bestaat dat de bewoners van het woonzorgcentrum vanaf 1/7/2016 geen TV meer kunnen kijken; 

Gelet op de informatie overgemaakt door zorgbedrijf Antwerpen; 

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 te kiezen voor digitale TV-aansluiting van Telenet voor het woonzorgcentrum.  Het nodige 

mag gedaan worden voor de installatie/aankoop van het broadcasting center + infoscherm aan 

receptie (aankoop flatscreen + houder, software, hardware). 

Voorgesteld wordt om dit, indien mogelijk, te realiseren door samenaankoop via het Zorgbedrijf 

Antwerpen zodat er dan een interessantere prijs kan bekomen worden. 

14. Pilootproject: zorgboerderij als schakel naar maatschappelijke participatie 

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 info overgemaakt door het steunpunt Groene Zorg vzw, waarbij informatie gegeven wordt 

over zorgboerderijen, dat zijn bedrijven of verenigingen of particuliere initiatieven die hun land- of 

tuinbouwactiviteiten open stellen voor mensen uit kwetsbare groepen, vb ook voor cliënten van de 

sociale dienst van het OCMW; 

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 kennis te nemen van de info overgemaakt door het steunpunt Groene Zorg vzw, waarbij 

informatie gegeven wordt over zorgboerderijen, dat zijn bedrijven of verenigingen of 

particuliere initiatieven die hun land- of tuinbouwactiviteiten open stellen voor mensen uit 

kwetsbare groepen, vb ook voor cliënten van de sociale dienst van het OCMW. 

Het OCMW heeft in principe geen bezwaar om met een dergelijk initiatief samen te werken. 

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

Regering van 17/12/1997. 

De facturen worden krachtens het budgethouderschap ter onderzoek en goedkeuring aan de Raad 

voorgelegd. 
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De facturen worden onderzocht en goedgekeurd. 

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

16. 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 25 november 2015 tem 21 december 2015. 

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

17. 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 25 november 2015 tem 21 december 2015. 

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

18. 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 25 november 2015 tem 21 december 2015. 

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

19. Varia. 

Raadslid Boute: heeft nog paar vragen ivm zaken die in meerjarenplan staan: 

- ivm aankoop auto voor LOI, dit was voorzien in 2014.  Voorzitter deelt mee dat dit project verder 

blijft staan in het meerjarenplan zolang het bedrag niet besteed werd. 

- ivm crisiskamer, hoe zit het daarmee.  Voorzitter deelt mee dat dit project gerealiseerd werd.  De 

crisiskamer is ingericht.  Er werd al enkele keren gebruik van gemaakt. 

Raadslid Vermote vraagt of er grote instroom is van vluchtelingen die het vluchtelingenkamp moeten 

verlaten.  De voorzitter legt uit dat er momenteel nog geen vluchtelingen van het kamp van 

Lombardsijde zich aangeboden hebben voor het zoeken van huisvesting, dit is nog te vroeg.  Er zijn 

wel vluchtelingen van andere lokale opvanginitiatieven (vb. Wingene, Pittem, ..) die zich bij het 

OCMW van Nieuwpoort aanbieden met een huurcontract en die dan dienen geholpen te worden door 

ons OCMW. Vluchtelingen die erkend zijn, kunnen zelf beslissen waar ze wensen te gaan wonen.   

Raadslid Boute vraagt info over kinderen in het vluchtelingenkamp die naar school moeten.  De 

voorzitter deelt mee dat dit allemaal geregeld is. 

De voorzitter deelt mee dat maandag de brief van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve vereenvoudiging  ivm het spreidingsplan van de vluchtelingen toegekomen is.  Hierin 

wordt meegedeeld dat Nieuwpoort op dit moment vrijgesteld wordt van het openen van plaatsen. 

De voorzitter deelt mee dat het project intergemeentelijke samenwerking tussen De Panne, Koksijde 

Nieuwpoort en Middelkerke ivm het gaan werken rond de integratie van personen met een 

buitenlandse herkomst werd goedgekeurd door minister Homans.   

Hiervoor wordt een subsidie van € 150.000 gegeven. 

Raadlid Delmotte deelt mee dat er vanuit het woonzorgcentrum klachten kwamen over het brood.  

Meegedeeld wordt dat er na het faillissement van de bakker dringend ergens anders brood moest 

afgenomen worden.  Sodexo zal zorgen voor een nieuwe leverancier. 

Niets meer aan de dagorde hebbende wordt de zitting gesloten. 

De OCMW-secretaris,      de OCMW-voorzitter 

 

 

MariaVan der Auwera       Frans Lefevre 


