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Notulen uit de OCMW-raad van 25 mei 2016 

1.Kennisname einde mandaat OCMW-raadslid. 

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 bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de latere wijzigingen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Brigitte D’hondt als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 01 april 2016 en dat haar eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 waarbij Brigitte D’hondt geïnstalleerd 

werd als OCMW-raadslid; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij meegedeeld werd dat mevrouw 

Brigitte D’hondt tijdelijk verder diende te zetelen als effectief raadslid vermits voor haar 

vervanging nog geen nieuwe aanstelling gebeurd is door de gemeenteraad; 

Overwegende dat er nu van rechtswege een einde komt aan het mandaat van Brigitte D’hondt als 

OCMW-raadslid vermits de gemeenteraad een nieuw raadslid verkozen heeft;  

Besluit: 

Art. 1: Akte te nemen van het einde van het mandaat van mevrouw Brigitte D’hondt als effectief 

raadslid van het OCMW. 

Art. 2.: deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de hogere overheid. 

2. Installatie nieuw OCMW-raadslid. 

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 beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Brigitte D’hondt als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 01 april 2016 en dat haar eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 waarbij Brigitte D’hondt geïnstalleerd 

werd als OCMW-raadslid; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij meegedeeld werd dat mevrouw 

Brigitte D’hondt tijdelijk verder diende te zetelen als effectief raadslid vermits voor haar 

vervanging nog geen nieuwe aanstelling gebeurd is door de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 28 april 2016 waaruit blijkt Inge Breyne 

verkozen werd als effectief raadslid van het OCMW; als haar opvolger werd Nick Lips 

verkozen; Inge Breyne werd verkozen verklaard in opvolging van mevr. Brigitte D’hondt; 

Gelet op het door het stadsbestuur overgemaakte proces verbaal van onderzoek van de 

geloofsbrieven en eedaflegging d.d. 13 mei 2016, waaruit blijkt dat Inge Breyne onafgebroken 

aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden heeft voldaan en zij zich niet bevindt in één van de 

gevallen van onverenigbaarheid, waarna zij in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de 

eed heeft afgelegd; gelet op de bijgevoegde door Inge Breyne ondertekende verklaring op eer 

i.v.m. onderzoek van de geloofsbrieven van OCMW-raadslid; 
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Besluit: 

Art. 1: Akte te nemen van de aanstelling van Inge Breyne, geboren op 1 maart 1969, wonende K. 

Elisabethlaan 10 te Nieuwpoort als effectief raadslid van het OCMW. 

Art. 2: deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de hogere overheid. 

3. verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 13 april 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend. 

4. Akte houdende verzaking aan een opstalrecht Belfius op stuk grond in domein palend aan 

O.L.-Vrouwstraat 

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, dd. 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, dd. 22 september 2010 waarbij notaris Bruno Vandamme uit 

Nieuwpoort is gelast met de opmaak en het verlijden van de akte voor het verlenen van een recht van 

opstal aan Dexia Bank in het kader van de nieuwbouw van het rusthuis; 

Gelet op de akte houdende de vestiging van het opstalrecht d.d. 18 oktober 2010; 

Overwegende dat het OCMW een gedeelte van de grond waarop een opstalrecht verleend werd aan 

Dexia bank, nu Belfius Bank, wenst te verkopen aan woonmaatschappij IJzer en Zee; dat het daarom 

noodzakelijk is dat dit te verkopen stuk grond vrijgemaakt wordt van het opstalrecht; 

Gelet op de voorgelegde akte houdende verzaking aan een opstalrecht, opgemaakt door Peter Gallein, 

Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties bij de Vlaamse Overheid; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: om de akte houdende verzaking aan een opstalrecht op een perceel grond met een oppervlakte 

van 16 a 52 ca palende aan de O.L.-Vrouwstraat te Nieuwpoort, te nemen in een perceel 

gekadastreerd in de sectie A nr. 55 P3 P0000, goed te keuren.  Deze overeenkomst wordt 

aangegaan om reden van openbaar nut. 

Art. 2: Aan de heer F. Lefevre, voorzitter en mevrouw M. Van der Auwera, secretaris van het OCMW 

wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van alle stukken betreffende deze verzaking aan 

opstalrecht. 

De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen 

bij de overschrijving van deze akte. 
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Art. 3: een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Peter Gallein, Vlaamse 

Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties bij de Vlaamse Overheid. 

5. Akte i.v.m. verkoop stuk grond in domein palend aan O.L.-Vrouwstraat aan 

woonmaatschappij IJzer en Zee 

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, dd. 28 januari 2014 waarbij beslist werd om het stuk grond 

gelegen te Nieuwpoort, tussen de O.L.-Vrouwstraat en de gebouwen van de politiezone Westkust, 

grenzend aan de oude Rijkswachtkazerne van de Regie der Gebouwen, kadastraal gekend 1e afdeling, 

sectie A, deel van nr. 55 F, met een oppervlakte van ongeveer 1499 m² tegen de prijs van € 300/m² + 

10 % = 330 €/m² te verkopen aan de woonmaatschappij IJzer en Zee; 

Overwegende dat het OCMW op deze grond, in het kader van de “financiering met projectbeheer” 

voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum, een opstalrecht verleend had aan Dexia bank, nu 

Belfius Bank; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 25 mei 2016 waarbij beslist werd om de akte houdende 

verzaking aan een opstalrecht op een perceel grond met een oppervlakte van 16 a 52 ca palende aan de 

O.L. -Vrouwstraat, te nemen in een perceel gekadastreerd in de sectie A nr. 55 P3 P0000, goed te 

keuren; 

Gelet op de akte aankoop onroerend goed, opgemaakt door Peter Gallein, Vlaamse Commissaris bij de 

afdeling Vastgoedtransacties bij de Vlaamse Overheid; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om de akte houdende de verkoop aan woonmaatschappij IJzer en Zee van het perceel grond 

gelegen Nieuwpoort, 1e Afdeling met een oppervlakte van 16 a 52 ca gelegen O.L. -Vrouwstraat 

te Nieuwpoort, zoals vermeld in de ontwerpakte, goed te keuren.   

Deze overdracht wordt aangegaan om reden van openbaar nut.  

De prijs bedraagt € 452.430.   Bij de vaststelling van deze prijs werd er rekening mee gehouden 

dat de verkrijger aan de overdrager een stukje van 281 m²  (lot 2B van plan), kosteloos zal 

afstaan nadat de overdrager het zelf van de Politiezone Westkust zal hebben aangekocht. 

Art. 2: Aan de heer F. Lefevre, voorzitter en mevrouw M. Van der Auwera, secretaris van het OCMW 

wordt volmacht verleend tot het ondertekenen van alle stukken betreffende deze verkoop. 

De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen 

bij de overschrijving van deze akte. 

Art. 3: een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Peter Gallein, Vlaamse 

Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties bij de Vlaamse Overheid. 

6. Data voor selectieproeven onderhoudspersoneel poetsdienst, sociaal huis, maaltijdbedeling 

De Raad, 

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

Welzijn en haar latere wijzigingen; 
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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 februari 2016 waarbij er wordt beslist om een selectie in te 

richten voor aanwerving van een voltijds equivalent onderhoudspersoneelslid (schaal E1 - E2 - E3) 

voor de poetsdienst aan huis, het sociaal huis en de maaltijdbedeling, 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. 13 april 2016 waarbij de selectiecommissie voor de 

betrekking van onderhoudspersoneelslid voor de poetsdienst aan huis, het sociaal huis en de 

maaltijdbedeling (schaal E1 - E2 - E3) wordt samengesteld; 

Overwegende dat met de commissieleden afgesproken werd om de praktische proef te laten doorgaan 

op zaterdag 28 mei 2016 vanaf 7 u 30 gevolgd door de mondelinge proef; 

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

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

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

poetsdienst aan huis, het sociaal huis en de maaltijdbedeling (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 zaterdag 28 mei 2016 om 7 u 30 

voor de praktische proef gevolgd door het mondelinge gedeelte. 

7. Inrichten eenvoudige selectie voor hulpkok 

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 rechtspositieregeling, goedgekeurd door de Raad in zitting van 23 april 2014; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 29 april 2009 houdende de samenstelling van de 

selectiecommissie van het OCMW voor de aanwerving van vervangers en voor contractuele 

betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid waarvan de 

tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar; 

Gelet op de beslissing van de raad, d.d. 23 april 2014 houdende goedkeuring van de 

rechtspositieregeling van het OCMW- personeel voor de 3 categorieën, inzonderheid art 34 en 34 bis: 

- De aanstellende overheid bepaalt - in afwijking van artikel 11 – via welk medium de vacature wordt 

bekendgemaakt: de gemeentelijke/OCMW website, het gemeentelijk/OCMW informatieblad, een 

regionaal en nationaal verschijnende krant of weekblad of de VDAB;   

- De kandidaten bezorgen - binnen de door de aanstellende overheid vastgestelde termijn - hun 

kandidatuurstelling vergezeld van een CV;  

Overwegende dat door einde contract van personeelslid het aangewezen is om extra ondersteuning te 

voorzien voor de koks in het woonzorgcentrum; dat voorgesteld wordt om hiervoor een hulpkok aan te 

duiden (niveau D); 

Overwegende dat de procedure dient te worden opgestart om tot aanstelling met 

vervangingscontracten of contracten korte duur te kunnen overgaan voor betrekkingen van hulpkok in 

contractueel verband;  
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Overwegende dat bekendmaking via de VDAB en de website van het OCMW zal gebeuren en dat er 

een termijn van minimum 8 werkdagen voorzien wordt om te antwoorden op de vacature;  

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Om de procedure op te starten om tot aanstelling van vervangers en tot aanstelling van 

contractuele betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid 

waarvan de tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar, te kunnen overgaan voor 

betrekkingen van hulpkok (niveau D) in contractueel verband.  De vacatures worden 

bekendgemaakt bij de VDAB en via de website van het OCMW.  De kandidaten krijgen tijd tot 

en met 16 juni 2016 om te antwoorden op de vacature. 

8. Inrichten eenvoudige selectie voor deskundige in animatie en activatie + kine- of 

ergotherapeut 

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 rechtspositieregeling, goedgekeurd door de Raad in zitting van 23 april 2014; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 29 april 2009 houdende de samenstelling van de 

selectiecommissie van het OCMW voor de aanwerving van vervangers en voor contractuele 

betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid waarvan de 

tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar; 

Gelet op de beslissing van de raad, d.d. 23 april 2014 houdende goedkeuring van de 

rechtspositieregeling van het OCMW- personeel voor de 3 categorieën, inzonderheid art 34 en 34 bis: 

- De aanstellende overheid bepaalt - in afwijking van artikel 11 – via welk medium de vacature wordt 

bekendgemaakt: de gemeentelijke/OCMW website, het gemeentelijk/OCMW informatieblad, een 

regionaal en nationaal verschijnende krant of weekblad of de VDAB;   

- De kandidaten bezorgen - binnen de door de aanstellende overheid vastgestelde termijn - hun 

kandidatuurstelling vergezeld van een CV;  

Overwegende dat door het zwangerschapsverlof van een personeelslid dat halftijds aangesteld is als 

deskundige in animatie en activatie (niveau B) en halftijds als ergotherapeut een vervanger diende 

aangesteld te worden; dat in de raad van 13 april 2016 een persoon aangesteld werd als 

1/4ergotherapeute + 3/4 deskundige in animatie en activatie niveau B om deze afwezigheid op te 

vangen, maar dat deze persoon nu meegedeeld heeft dat ze afziet van deze aanstelling; 

Overwegende dat de procedure dient te worden opgestart om tot aanstelling met 

vervangingscontracten of contracten korte duur te kunnen overgaan voor de betrekking van  ¼ 

ergotherapeute of kinesitherapeut + 3/4 deskundige in animatie en activatie niveau B in contractueel 

verband;  

Overwegende dat bekendmaking via de VDAB en de website van het OCMW zal gebeuren en dat er 

een termijn van minimum 8 werkdagen voorzien wordt om te antwoorden op de vacature;  

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 
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Art. 1: Om de procedure op te starten om tot aanstelling van vervangers en tot aanstelling van 

contractuele betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid 

waarvan de tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar, te kunnen overgaan voor 

betrekkingen van 1/4e ergotherapeute of kinesitherapeut + 3/4e deskundige in animatie en 

activatie niveau B in contractueel verband.  De vacatures worden bekendgemaakt bij de VDAB 

en via de website van het OCMW.  De kandidaten krijgen tijd tot en met 16 juni 2016 om te 

antwoorden op de vacature. 

9. Kennisgeving notulen syndicaal basisoverlegcomité 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op de notulen van het syndicaal basisoverlegcomité, d.d. 17 maart 2016; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: De notulen van het syndicaal basisoverlegcomité, d.d. 17 maart 2016 worden ter kennis 

gebracht van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

10. Aanpassing arbeidsreglement wijziging uurroosters 

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 en de latere wijzigingen;  

Overwegende dat voor de dienst afwas en periodieke taken keuken nieuwe uurroosters worden 

voorgesteld; 

Gelet op de notulen van het syndicaal basisoverlegcomité, d.d. 17 maart 2016; 

Overwegende dat aldus de voornoemde uurroosters kunnen toegevoegd worden aan het 

arbeidsreglement voor nieuwe personeelsleden; voor reeds in dienst zijnde onderhoudspersoneelsleden 

is er de vrije keuze tussen het bestaande 8-uren systeem of het 7 u 36 rooster; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: de hierna volgende uurroosters worden als bijlage voor de nieuwe personeelsleden aan het 

arbeidsreglement toegevoegd en vervangen de voorgaande: 

 

uurrooster AFWAS

week 1 week 2

za zo ma di wo do vr z z m d w d v

3u48 3u48 3u48 3u48 7u36 3u48 adv 55+ adv 50+ adv 45+

3u48 7u36 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48
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Op jaarbasis worden 12 dagen ADV toegekend à 3u48/ADV-dag 

 

Jaarlijks worden rest-uren ADV aangevuld met overuren of uren van een feestdag, of uren betaald verlof,  om tot 

een totaal van 3u48 te komen voor een werkdag 

 

Wanneer men geen recht heeft op ADV wordt de ADV een gewone werkdag. 

Een personeelslid werkt in 4 weken 18 dagen, waarvan de uren op zondag aan 7u36 worden gerekend. 

 

 

  

Art.2: voor reeds in dienst zijnde onderhoudspersoneelsleden is er de vrije keuze tussen het bestaande 

8-uren systeem of het 7 u 36-rooster. 

11. Aanpassing globaal preventieplan in het kader van moederschapsbescherming – risico-

analyse en de te nemen maatregelen 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op het KB van 2 mei 1995 i.v.m. risico-evaluatie en de daaraan verbonden verplichte 

maatregelen door de werkgever te nemen; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 25 april 2007 waarbij beslist werd de bepalingen van de 

risicoanalyse-moederschapsbescherming en van het borstvoedingverlof, opgemaakt door de 

bedrijfsarts, met ingang van 25 april 2007 toe te passen op het OCMW personeel.  Voor de 

personeelscategorieën waar vermeld staat dat ze immuun moeten zijn voor hepatitis B en varicella-

zoster is er onmiddellijke verwijdering indien ze niet immuun zijn.  Voor de beroepscategorieën waar 

week 3 week 4

z z m d w d v z z m d w d v

3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 7u36 3u48 3u48 3u48

3u48 7u36 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48

1 0,5 V. Eq. personeelslid

2 0,5 V. Eq. personeelslid

Legende:

3u48  werken van 12u30 tot 16u18

7u36 werken van 12u30 tot 16u18

adv 45+ 12 keer per jaar 

adv 50+ 12 keer per jaar 

adv 55+ 12 keer per jaar 

Uurrooster Onderhoudswerkvrouw Periodieke Taken Keuken

week 1 week 2

za zo ma di wo do vr z z m d w d v

3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48

week 3 week 4

z z m d w d v z z m d w d v

3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48 3u48

Legende:

1 0,5 V. Eq. personeelslid

3u48  werken van 13u00 tot 16u48

Op donderdagen betekent 3u48

werken van 14u42 tot 18u30
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in de risicoanalyse vermeld staat dat bloedcontact moet gemeden worden en waar maskers moeten 

gehanteerd worden voor pneumonieën wil de raad dat overgegaan wordt tot onmiddellijke 

verwijdering (indien ze al niet verwijderd waren voor het niet immuun zijn tegen hep. B en varicella-

zoster).  Voor de personeelscategorieën waarop voormelde risicoposten niet van toepassing zijn, maar 

waarbij vermeld staat dat ze niet mogen heffen en tillen is er verwijdering vanaf de 6e maand 

zwangerschap. 

Alle categorieën werknemers die via KB moederschapsbescherming zijn verwijderd (begin 

zwangerschap of vanaf de 6e maand), hebben recht op borstvoedingsverlof tot maximum 5 maand na 

de bevalling.  Een maandelijks doktersattest van de borstvoeding wordt wel geëist; 

Gelet op het globaal preventieplan in het kader van moederschapsbescherming – risicoanalyse en de te 

nemen maatregelen, overgemaakt door dokter Lorie Vanaverbeke, bedrijfsarts Mensura; 

Gelet op de notulen van het syndicaal basisoverlegcomité van 17 maart 2016 waarin het globaal 

preventieplan in het kader van moederschapsbescherming – risicoanalyse en de te nemen maatregelen 

goedgekeurd werden, en dit met de bedoeling om dit te laten ingaan de maandag volgende op het 

BOC, de inwerkingtredingsdatum is dus 21 maart 2016, waarbij het personeel wel onmiddellijk op de 

hoogte dient gebracht te worden van deze wijziging; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: het globaal preventieplan in het kader van moederschapsbescherming – risicoanalyse en de te 

nemen maatregelen, overgemaakt door dokter Lorie Vanaverbeke, bedrijfsarts Mensura, wordt 

goedgekeurd.  De datum van inwerking treden is 21 maart 2016. 

Globaal preventieplan in het kader van 

moederschapsbescherming Risicoanalyse 

en de te nemen maatregelen 

 

A. INLEIDING 

 

Het KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming, dat de Europese 

richtlijnen opneemt in de Belgische wetgeving, wil de werkneemster of haar kind 

tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode beschermen tegen gevaarlijke 

arbeidsomstandigheden. 

Hieronder vindt u een overzicht van de rechten en plichten van werkgevers en 

werkneemsters: 

 

 1. Verwittiging van de werkgever 

 

Werkneemsters moeten hun zwangerschap zo vroeg mogelijk melden 

aan de werkgever, eerst mondeling, nadien gevolgd door 

geneeskundige getuigschriften. Vanaf dat ogenblik treden immers 

wettelijke beschermingsmaatregelen in werking: 

 

 ontslagbescherming 

 maatregelen met betrekking tot veiligheid en gezondheid 

 recht op afwezigheid voor een zwangerschapsonderzoek 

(enkel indien dit niet kan plaatsvinden buiten de arbeidsuren 

en met overhandiging aan de werkgever van het medisch 

getuigschrift) 

 

Een snelle melding biedt de gelegenheid om de werkpost eventueel aan 

te passen en risico's op blootstelling te voorkomen. 
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 2. Risicoanalyse 

 

De werkgever is verplicht een risico-evaluatie uit te voeren en een 

beleid uit te werken zodra een werkneemster in dienst treedt, ongeacht 

of ze zwanger is. Hij moet nagaan of de uitgevoerde taken gevolgen 

kunnen hebben voor de gezondheid van een zwangere werkneemster, 

haar kind, het verloop van de zwangerschap en de borstvoeding. 

 

Deze risico-evaluatie gebeurt: 

 

 samen met de (adjunct) preventieadviseurs van de Interne & 

Externe  Diensten voor Preventie en Bescherming op het 

Werk 

 aan de hand van de lijst van agentia, arbeidsomstandigheden 

en procedés opgenomen in bijlagen I en II van het KB van 2 

mei 1995. 

 

De werkneemster wordt hiervan op de hoogte gebracht bij 

indiensttreding en via het Arbeidsreglement. Bij blootstelling tijdens de 

zwangerschap aan één van de in bijlage II van het KB opgesomde 

agentia, moet de werkgever onmiddellijk een preventiemaatregel 

toepassen. 

 

 3. Maatregelen 

 

In geval van risico's neemt de werkgever (onmiddellijke) maatregelen die 

blootstelling van de werkneemster vermijden. Die maatregelen kunnen 

zijn: 

 

 tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden; 

 tijdelijk andere toelaatbare arbeid laten verrichten; 

 tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst en 

bezoldiging via het Riziv voor risico's vermeld in de lijst van 

verboden agentia en arbeidssituaties voor zwangere 

werknemers. Er is geen gewaarborgd loon verschuldigd door 

de werkgever indien aan het Riziv een attest van de 

arbeidsgeneesheer voorgelegd wordt van de verwijdering 

wegens bepaalde risico's, en een attest van de werkgever dat er 

geen aangepast werk mogelijk is. De werkneemster ontvangt 

via het Riziv een geplafonneerde vergoeding van 78,237% van 

het laatst verdiende loon (bij volledige werkverwijdering). 

 

 4. Gezondheidsevaluatie 

 

Indien in de risicoanalyse blootstelling aan gezondheidsrisico’s werd 

vastgesteld, dient de arbeidsgeneesheer op de hoogte gebracht te 

worden, en dit zo snel mogelijk na melding van de zwangerschap (KB 

van 25 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers). 

De werkgever informeert hierbij de arbeidsgeneesheer over de 

aanwezige risico’s in zijn onderneming. De arbeidsgeneesheer 

evalueert de gezondheidstoestand van de werkneemster en deelt zijn 

beslissing mee aan de werkgever en werkneemster via het Formulier 

voor Gezondheidsbeoordeling. 

 

Het is aangewezen dat de zwangere werkneemster (verpleegkundige, 

zorgkundigen, kinesist, ergo) naar de huisarts gaat voor een 

bloedname waar de immuniteit voor hepatitis A en B geëvalueerd 

wordt. Met deze resultaten kan ze naar de arbeidsgeneesheer gaan. 
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 5. Geneeskundig onderzoek na de bevalling 

 

Werkneemsters voor wie maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van 

blootstelling aan risico's, moeten na de bevalling zo vlug mogelijk en 

uiterlijk tien dagen na de werkhervatting opnieuw een geneeskundig 

onderzoek ondergaan. Als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat er nog 

steeds een risico bestaat voor de veiligheid of de gezondheid van de 

werkneemster, zal hij de nodige maatregelen voorstellen. 

 

 6. Borstvoeding: lactatieverlof 

 

Ook de maatregelen bij borstvoeding zijn gebaseerd op een risico-

evaluatie. Die zijn dezelfde als tijdens de zwangerschap: aanpassing, 

overplaatsing of verwijdering. De lijst van verboden chemische agentia 

is identiek aan die voor de zwangerschap. Er zijn wel minder 

biologische agentia (enkel Hepatitis B, HIV en CMV) en 

arbeidsomstandigheden verboden tijdens de borstvoedingsperiode (zie 

bijlage II van het KB). 

 

De werkgever is verplicht om bij blootstelling aan verboden agentia of 

bij specifieke risico's te kiezen voor aanpassing en indien dit niet 

mogelijk is voor overplaatsing  als eerste maatregel. Pas als de 

werkgever geen veilig alternatief kan bieden (geëvalueerd door de 

arbeidsgeneesheer), kan er sprake zijn van zogenaamd lactatieverlof. 

Dat betekent een noodzakelijke verwijdering uit het arbeidsmilieu met 

een tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst. 

 

Lactatieverlof duurt tot maximaal vijf maanden na de geboorte en gaat 

gepaard met een ziekte-uitkering via het ziekenfonds (geplafonneerde 

vergoeding van 60% van  het loon onmiddellijk volgend op de 

bevallingsrust). Gewoon borstvoedingsverlof (dus niet in het geval van 

moederschapsbescherming) wegens sociale redenen kan altijd. 

Daarvoor moet de werkgever wel zijn toestemming geven. Het betreft 

onbezoldigd verlof, tenzij anders bepaald door een cao. 

 

 7. Borstvoedingspauzes 

 

Een werkneemster heeft het recht op borstvoedingspauzes, om haar 

kind te zogen of om melk af te kolven (CAO 80 bis). Tijdens die pauzes 

worden de arbeidsprestaties opgeschort. 

 

 Duur 

 

 De borstvoedingspauze mag een halfuur duren. 

 Arbeidsdagen van 4 uur of meer geven recht op één 

pauze; vanaf 7,5 uur zijn twee dagelijkse pauzes 

toegestaan. 

 De werkneemster kan een pauze in één of twee keer opnemen. 

 Borstvoedingspauzes zijn mogelijk tot negen maanden na de geboorte. 

 

 Voorwaarden 

 

 De werkgever en werkneemster moeten samen afspreken 

op welke momenten de pauze kan worden genomen. 

 De werkgever wordt twee maanden op voorhand op de 

hoogte gebracht door de werkneemster, per aangetekend 

schrijven of door overhandiging van een brief waarvan de 

werkgever één exemplaar voor ontvangst ondertekent. 
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Vanaf dan gaat de ontslagbescherming in. 

 De werkneemster moet ook maandelijks een bewijs 

(medisch getuigschrift of een attest van een 

consultatiebureau voor zuigelingen) afleveren dat ze 

borstvoeding geeft. De ontslagbescherming loopt tot het 

verstrijken van een termijn van één maand, ingaande op 

de dag volgend op het laatste attest. 

 

 Bezoldiging 

 

De werkneemster geniet een uitkering van 82 % van het 

gederfde loon voor de uren of halve uren pauze via de 

mutualiteit. De werkgever draagt niet bij. 

 

 B. Toegepast op de verschillende arbeidsposten : 

 

ZWANGERSCHAP : 

Verpleegkundige – zorgkundigen - kinesist – 

ergotherapeut : Risico’s : infectierisico (hepatitis 

A en B), nachtarbeid, heffen en tillen 

Preventiemaatregelen : 

 Niet immuun voor hepatitis B : onmiddellijke verwijdering 

 Immuun tegen hepatitis B : verwijdering vanaf 6
e  

maand (heffen en tillen) 

 Niet immuun tegen hepatitis A : goeie handhygiëne 

toepassen, verwijdering vanaf 6
e 

maand wegens heffen en 

tillen 

 Men is niet verplicht om nachtarbeid te doen (mits medisch attest) 

 

Hoofdverpleegkundige : 

Risico’s : laag infectierisico (hepatitis A en B) , heffen 

en tillen (minimaal) Preventiemaatregelen : 

 Geen immuniteit voor hep A en B : geen technische 

prestaties leveren, enkel beeldschermwerk 

 Immuniteit voor hep A en B : verder werken 

 

Maatschappelijk werkster ( woonzorgcentrum +  sociaal huis) : 

Risico’s : contact met centra voor vluchtelingen en asielzoekers 

(externe bezoeken) Preventiemaatregelen : 

 Geen contact met centra voor vluchtelingen en asielzoekers 

 Beeldschermwerk mag uitgevoerd worden 

 Consultaties doen in woonzorgcentrum of sociaal huis mag wel 

 

Poetsdienst buitendienst + poetsdienst binnen (zonder contact met bejaarden) 

: 

Risico’s : heffen en tillen 

Preventiemaatregelen : verwijdering vanaf 6
e 

maand 

 

Poetsdienst binnendienst (contact met bejaarden) : 

Risico’s : hep B 

Preventiemaatregelen : niet immuun tegen hep B à aangepast werk of 

verwijdering 

Heffen en tillen à verwijdering 

vanaf 6
e 

maand 

 

Keukenpersoneel- koks-barpersoneel : 

Risico’s : heffen en tillen 
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Preventiemaatregelen : aanpassing of verwijdering vanaf 6
e 

maand 

 

LACTACTIE : 

Risico’s : hepatitis A en B, 

heffen en tillen 

Preventiemaatregelen : 

 Niet immuun voor hep B à lactatie tot max 5 maand na bevalling 

 Heffen en tillen à recht op één week extra na de 

wettelijke termijn van 9 weken 

 
Art. 2: het in art 1 vermelde plan vervangt de vorige regeling welke goedgekeurd werd in de Raad dd. 

25 april 2007. 

12. Projectoproep Geïntegreerd Breed Onthaal 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op de projectoproep pilootprojecten Geïntegreerd Breed Onthaal van de Afdeling Welzijn en 

Samenleving; 

Overwegende dat kandidaturen uiterlijk tegen 14 juni 2016 ingediend moeten worden en door een 

samenwerkingsverband onder de regie van een lokaal bestuur dienen te gebeuren; dat minstens de 

sociale dienst van het OCMW, de sociale dienst van een ziekenfonds en het Centrum Algemeen 

Welzijnswerk hiervan deel moeten uitmaken; dat hiervoor geen subsidie verleend wordt; 

Gelet op de informatie overgemaakt door Lien De Vos, regionale Welzijncoördinator Westhoek van 

het Westhoekoverleg, waarbij een voorstel gedaan wordt om eventueel met meerdere OCMW’s samen 

te werken om een projectaanvraag in te dienen; 

Overwegende dat de Raad hiervoor geen interesse betoont; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om niet in te gaan op de projectoproep pilootprojecten Geïntegreerd Breed Onthaal van de 

Afdeling Welzijn en Samenleving. 

13. Projectoproep Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op de projectoproep Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede; 

Overwegende dat kandidaturen uiterlijk tegen 19 juni 2016 ingediend moeten worden; 
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Overwegende dat aan dit project subsidies verbonden zijn die ook mogen gebruikt worden om 

personeelskosten te dekken maar dat de Raad eerst informatie wil inwinnen of er bij het Stadsbestuur 

interesse is om deel te nemen aan dit project;  

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om informatie in te winnen of bij het Stadsbestuur interesse is om deel te nemen aan de 

projectoproep Bruggen tussen sport en/of jeugdwerk en kinderen in armoede. 

14. Aanpassing samenwerkingsprotocol doorgangswoning de Passage 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op de beslissing van de Raad d.d. 26 maart 2014 waarbij het OCMW Nieuwpoort wenst in te 

stappen in het project van residentiële opvang voor dak en thuislozen opgezet door het OCMW 

Alveringem en waarbij het protocol van samenwerking werd goedgekeurd; 

Gelet op het schrijven d.d. 12 april 2016 van het Sociaal Huis Alveringem waarin een aanpassing aan 

het samenwerkingsprotocol de Passage wordt medegedeeld; 

Overwegende dat de wijziging ingaat vanaf 18/04/2016 en betrekking heeft op artikel 4-dagprijs; 

Overwegende dat de Raad hier geen bezwaren tegen formuleert; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: kennis te nemen van de volgende aanpassing aan het samenwerkingsprotocol de Passage 

Artikel 4 – dagprijs 

De forfaitaire dagvergoeding wordt gewijzigd van € 15,00 per kamer naar € 10 per kamer. 

De dagvergoeding voor een gezin (min. 2 slaapkamers bedraagt €15 pers woongelegenheid. 

Deze prijs omvat tevens het verbruik van water, elektriciteit, verwarming en de abonnementen 

voor kabeltelevisie. 

Art. 2: voormelde wijziging wordt van kracht vanaf 18/4/2016. 

15. Rentevoetverlaging leningen 

De Raad,  

Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van het OCMW van Nieuwpoort;  

Gelet op de huidige rentetoestand; 

Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank NV., die inspelen op 

de huidige rentetoestand; 

Overwegende dat de voorgestelde verrichting een bewuste keuze inhoudt tussen het renterisico en de 

interestlast verbonden aan de schuldportefeuille en dit gegeven de bestaande structuur van de 

schuldportefeuille en de huidige renteomgeving en renteverwachtingen. 



15 
 

Gelet op de technische fiches en indicatieve simulaties, met betrekking tot deze alternatieve 

financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank NV, en die door het OCMW aandachtig werden 

doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake het contractueel overeengekomen product; 

Dat deze documenten het OCMW in staat stellen om alle informatie met betrekking tot dit product te 

begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat het OCMW deze gevolgen aanvaardt. 

Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen op het beheer van de overheidsschuld en op bestaande 

overeenkomsten betrekking heeft en dat de reglementering op de overheidsopdrachten dus niet van 

toepassing is; 

Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en er 

dus snel moet gehandeld worden. 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: De rentevoet op de leningen 34 en 52, ten bedrage van 8.970.502,97 euro (resterend saldo op 

13/04/2016), vervroegd te herzien en de herzieningsdatum te verschuiven met 3 jaar. Zie 

kenmerken in bijlage. 

Art.2: Aan de financieel beheerder van het OCMW de machtiging te verlenen om de definitieve 

rentevoorwaarden vast te leggen. 

Art.3:Akkoord te gaan de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: 

"Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting 

tijdens de looptijd van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het 

contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan 

haar reëel geleden financieel verlies". 

Art.4: En afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank n.v. ter attentie van Stijn Bauters 

en aan de financieel beheerder.  

 

BIJLAGE: VERVROEGDE HERZIENING & VERSCHUIVING HERZIENINGSDATUM 

MET 3 JAAR    

 

 

16. Vraag stad - volkstuintjes – pacht 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op het schrijven van de stad Nieuwpoort waarbij ze het besluit van het College van 

Burgemeester en Schepenen dd. 1 maart 2016 inzake het onderzoek tot oprichting van volkstuintjes 

overmaken en waarbij ze in het kader daarvan aan het OCMW vragen om bij de eerstvolgende 

vrijkomende akkergronden, eigendom van het OCMW, groter dan één hectare en gelegen binnen een 

Nr. Resterend 

Schuldsaldo

Eind-

vervaldag

Huidige 

herzienings-

datum

Nieuwe 

herzienings-

datum

34 566.848,51 1/05/2034 1/05/2019 1/05/2022

52 8.403.654,46 1/05/2034 1/05/2019 1/05/2022

TOT 8.970.502,97
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straal van ongeveer 10 km rond Nieuwpoort, de eigenaar/landbouwer die bereid is gronden ter 

beschikking te stellen voor die volkstuintjes, ter compensatie als eerste pachter dan te laten in 

aanmerking komen; 

Overwegende dat er opgemerkt wordt dat er niet zo vlug gronden vrij komen van pacht;  

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: indien de mogelijkheid zich voordoet zal het OCMW bij vrijkomende akkergronden, eigendom 

van het OCMW, groter dan één hectare en gelegen binnen een straal van ongeveer 10 km rond 

Nieuwpoort, de eigenaar/landbouwer die bereid is gronden ter beschikking te stellen voor het 

aanleggen van volkstuintjes, ter compensatie als eerste pachter in aanmerking laten komen. 

17. KSZ-informatieveiligheid 

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 beslissingen van de Raad dd. 22/07/2002 en 17/12/2003 betreffende de aansluiting met de 

Kruispuntbank en de samenwerking met SmalS-MvM voor de opmaak van het veiligheidsplan 

Gelet op de beslissing van de Raad dd. 30/11/2005 ivm de beleidsverklaring kruispuntbank; 

Gelet op de door Hilde Saesen, administratief medewerker en veiligheidsconsulente van het OCMW, 

overgemaakte informatie over de kruispuntbank van de sociale zekerheid, veiligheidsconsulent, 

veiligheidsplan, meerjarenplan, vragenlijst; 

Gelet op de uitgevoerde ondersteuningsaudit door G. Kempgens, Veiligheidsconsulent POD 

Maatschappelijke Integratie; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1:om kennis te nemen van de resultaten van de d.d. 26 januari 2016 door de POD 

Maatschappelijke Integratie uitgevoerde ondersteuningsaudit over de naleving van de minimale 

veiligheidsnormen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

18. Gezamenlijke aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op het schrijven d.d.25 april 2016 van het Gemeentebestuur Koksijde waarin verwezen wordt 

naar de verkennende gesprekken die reeds gevoerd werden omtrent de gezamenlijke aanstelling van 

een informatieveiligheidsconsulent en waarin meegedeeld wordt dat de gemeente Koksijde als 
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aanwervende overheid zal optreden en voorgesteld wordt om tussen de deelnemende gemeenten en 

OCMW’s te werken met een overeenkomst; 

Overwegende dat personeel ter beschikking gesteld wordt volgens de uren in de overeenkomst; dat de 

kosten door de aanwervende overheid zullen gefactureerd worden volgens de afname van het bestuur; 

Overwegende dat de afname-uren verdeeld worden per schijf van 3,8 uur; dat de 

informatieveiligheidsconsulent effectief binnen het bestuur aanwezig zal zijn voor de afname-uren; 

Overwegende dat voor het OCMW Nieuwpoort per week 3,8 afname-uren wordt voorgesteld; dat de 

geraamde kosten op jaarbasis € 6092,40 bedragen; 

Overwegende dat deze kosten nog verhoogd moeten worden met maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering en overheadkosten; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om principieel akkoord te gaan met de gezamenlijke aanstelling van een 

informatieveiligheidsconsulent samen met de gemeente- en OCMW-besturen van Koksijde, De 

Panne en Nieuwpoort. 

Art.2: om principieel akkoord te gaan met 3,8 afname-uren per week voor het OCMW Nieuwpoort 

waardoor de geraamde kostprijs € 6092,40 bedraagt exclusief de kosten voor maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekering en overheadkosten. 

Art.3: Het gemeentebestuur van Koksijde van deze beslissing op de hoogte te brengen. 

19. Doorlichting OCMW patrimonium door coördinator Energielening Westhoek 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op het aanbod om een gratis doorlichting van het OCMW Patrimonium te laten uitvoeren door 

coördinator Energielening Westhoek; 

Overwegende dat hierdoor later optimaal gebruik kan gemaakt worden van de 'sociale 

dakisolatiepremie van 23 euro per vierkante meter geplaatste dakisolatie voor de verhuurde 

eigendommen; dat de kosten voor het OCMW hierdoor tot een minimum beperkt worden; 

Overwegende dat de Raad het aangewezen vindt om deze energiescan te laten uitvoeren; overwegende 

dat dit vooral interessant is voor de reeks huisjes gelegen Langestraat, 76 en volgende; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: om in te schrijven voor de gratis doorlichting van OCMW Patrimonium door coördinator 

Energielening Westhoek. 

20. Projectovereenkomst met Covast voor verkoop woning 

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 en de latere wijzigingen;  

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 22 oktober 2014 om de procedure op te starten voor openbare 

verkoop van de woning Langestraat 65; 

Overwegende dat voor de verkoop van het pand contact werd opgenomen met Covast cvba, een 

platform voor vastgoed van overheid & not-for-profit; 

Gelet op de door Covast cvba voorgelegde projectovereenkomst dien aangaande; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, 

geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: de door Covast voorgelegde projectovereenkomst in verband met de verkoop van het pand 

Langestraat 65 goed te keuren. 

Art.2: Covast cvba van deze beslissing op de hoogte te brengen 

21. 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. 

De facturen worden onderzocht en goedgekeurd. 

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

22. 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 13 april 2016 tem 25 mei 2016. 

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

23. 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 13 april 2016 tem 25 mei 2016. 

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

24. 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 13 april 2016 tem 25 mei 2016. 

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

25. Varia 

Raadslid Boute wenst, ter aanvulling aan punt 13, aan te halen dat hij naar de bespreking met TAO 

geweest is, waar spelletjes gespeeld werden ivm armoedebestrijding. 

Hij vindt het belangrijk dat meer kenbaar gemaakt wordt wat er reeds bestaat.  Volgens hem is er nog 

drempelvrees om naar OCMW te komen, hij is voorstander van huis van het kind. 
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Raadslid Claeys haalt aan dat men aandacht moet hebben voor kansarmoede. 

Raadslid Boute wijst op belang van detectie van problemen. 

Voorzitter is van mening dat drempel om naar sociaal huis te komen verminderd is.  De hulpverlening 

is niet beperkt tot sociaal huis zelf, er wordt bv ook naar scholen gegaan om informatie door te geven. 

Raadslid Boute haalt aan dat anonimiteit moet bewaard worden, dat er detectie moet gebeuren.   

Hij wijst op discriminatie tussen kinderen van Nieuwpoort en die van buiten Nieuwpoort vb bij 

scheiding van de ouders, waarbij kind ingeschreven staat bij ouder van buiten Nieuwpoort.  Hij wenst 

dat er dan geen onderscheid gemaakt wordt voor wat betreft toegankelijkheid speelpleinwerking, 

cultuur, enz.. 

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

De OCMW-secretaris,      de OCMW-voorzitter 

 

 

MariaVan der Auwera       Frans Lefevre 

 

 


