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Notulen uit de OCMW-raad van 22 juni 2016 

1.verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 25 mei 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend. 

2.Rekening 2015 

De Raad,  

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

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

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

inzonderheid artikels 30 tem 47; 

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

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

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

en artikels 11 tem 13; 

Gelet op de jaarrekening 2015, bestaande uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van 

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

financieel beheerder van OCMW van Nieuwpoort; 

Overwegende dat boekjaar 2015wordt afgesloten met een budgettair resultaat van € 392.984; 

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

respectievelijk € 1.254.345 en € 335.946 bedragen; 

Overwegende dat er voor boekjaar 2015 een overschot is op de staat van de opbrengsten en kosten van 

€ 249.166 dat naar volgend boekjaar wordt overgedragen; 

Gelet op de toelichting door de voorzitter, waarbij hij ook uitleg geeft over het verschil in break-even 

dagprijs voor het woonzorgcentrum indien er al dan niet rekening gehouden wordt met leningslast; 

Overwegende dat raadslid Boute ivm sociale dienst info vraagt over recuperatie van voorschotten, of 

steun ook gerecupereerd wordt; dat voorzitter info geeft over al dan niet terugvorderbare steun en 

recuperatie via subsidie/staatstoelagen; dat raadslid Boute ivm terugvordering bewoners 

woonzorgcentrum opmerkt dat dit ongeveer 8.000 euro meer bedraagt dan het vorige jaar; dat 

uitgelegd wordt dat dit komt door gedane betalingen ivm 1 bewoner, waarbij een vereffening gebeurd 

is met terugwerkende kracht over verschillende jaren; dat raadslid Boute ivm kosten onderhoud en 

herstellingen dacht dat het oude rusthuis al aan stad was overgedragen; uitgelegd wordt dat dit nu in 

deze vergadering verder besproken wordt; dat hij vraagt om een opsplitsing van die kosten per 

gebouw; meegedeeld wordt dat hij dit kan komen inkijken; dat raadslid Boute opmerkt dat er een 

verschil is tussen de stadstoelage voor het OCMW die in de stadsrekening ingeschreven staat en deze 

in de OCMW rekening; dat dit ongeveer 16.000 € bedraagt; de voorzitter deelt mee dat dit nagezien 

zal worden en hij geeft bijkomende info ivm over de stadstoelage: in dit bedrag zit ook de leningslast 

voor nieuwbouw woonzorgcentrum; jaarlijks gebeurt er een verrekening ivm die leningslast en betaalt 

het OCMW het eventueel teveel voorziene bedrag stadstoelage terug; voor wat betreft het lokaal 

opvanginitiatief merkt raadslid Boute op dat er een groot overschot is; voorzitter deelt mee dat dit o.a. 

zal gebruikt worden voor de renovatie van l’ Yser en de betaling van de nieuwe wagen die in 2016 

geleverd werd; 

raadslid Vermote wenst dat complimenten overgebracht worden aan financieel beheerder, hij vindt het 

goed dat de autofinancieringsmarge positief is, hij mist primaire doelstellingen; raadslid Boute vindt 

dit ook en wenst ook aan boekhouder proficiat te wensen en hij vraagt of het mogelijk is om 6 

maandelijks een overzicht te kunnen krijgen; raadslid Vermote zegt dat iets daarvan al te zien is in het 

3-maandelijks kasverslag van de financieel beheerder; 
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Raadslid Boute had een inventarislijst van niet buiten gebruik gestelde goederen gevraagd, deze wordt 

aan alle raadsleden overgemaakt; 

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 jaarrekening 2015 definitief vast te stellen overeenkomstig volgende resultaten: 

- budgettair resultaat 2015: € 392.984; 

- resultaat op kasbasis 2015: € 1.254.345; 

- autofinancieringsmarge 2015: € 335.946; 

- overschot op de staat van de opbrengsten en kosten 2015: € 249.166 

Art. 2: De vaststelling van de jaarrekening 2015 ter aktename te agenderen op een volgende 

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

3. Bijdrage bewoners woonzorgcentrum voor digitale TV 

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 d.d.23 december 2015 waarbij gekozen werd voor digitale TV-aansluiting van 

Telenet voor het woonzorgcentrum; 

Overwegende dat er vanaf 1 juli 2016 overgeschakeld wordt naar een Multi-abonnement met Telenet 

voor digitale TV; dat het Multi-abonnement voor analoge TV dan wegvalt; 

Overwegende dat de kost die de bewoners van het woonzorgcentrum moeten betalen voor analoge TV 

momenteel opgenomen is in de dagprijs; dat enkele bewoners nu ook al digitaal TV kijken en dat ze 

deze kost volledig zelf betalen zoals in de verblijfsovereenkomst voorzien is;  

Gelet op de berekeningen van de directeur van het woonzorgcentrum;  

Overwegende dat volgens deze berekeningen de kost voor de digitalisering 10,4441 €/maand/bewoner 

zou bedragen;  

Overwegende dat een stuk van de kost voor TV-aansluiting momenteel al verwerkt is in de dagprijs; 

dat de kostprijs voor analoge TV 5,7158 €/maand/bewoner bedraagt; dat hiermee rekening dient 

gehouden te worden, zodat er aan de bewoners niet 2 x dezelfde kost aangerekend wordt; dat de 

meerkost aldus 4,7282 €/maand/bewoner bedraagt; 

Overwegende dat raadslid Vermote vraagt of het verplicht is om TV te voorzien; dat hierop 

geantwoord wordt dat er TV moet ter beschikking gesteld worden in de gemeenschappelijke ruimtes, 

dat dit daar als basisdienstverlening moet aangeboden worden, maar dat in de individuele 

woongelegenheden minimaal aansluiting op TV moet mogelijk zijn; 

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: vermits er in het woonzorgcentrum overgegaan wordt van analoge naar digitale TV via een 

multi-abonnement met Telenet en er in de verblijfsovereenkomst voorzien is dat de kosten voor 

digitale TV op de kamer ten laste zijn van de gebruiker, zal aan de bewoners van het 
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woonzorgcentrum vanaf 1 juli 2016 een vergoeding van 4,73 €/maand gevraagd worden voor 

deze digitale TV-aansluiting. 

4. Indexaanpassing dagprijs woonzorgcentrum 

De Raad,  

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

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

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

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 24 juli 2013 waarbij beslist werd aan de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Regulering en Organisatie van de 

Markt, afdeling Prijzendienst de volgende dagprijs aan te vragen voor het nieuwe woonzorgcentrum 

"de Zathe": 

kamer dagprijs 

Eenpersoonskamer inwoner vast verblijf en kort verblijf 52 € 

Eenpersoonskamer niet-inwoner vast verblijf en kort 

verblijf 

56 € 

Inwoners = personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als 

Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 januari 2014 waarbij vanaf 1 maart 2014 de dagprijs voor 

de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en die verhuisd zijn 

naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de nieuwe 

verblijfsovereenkomst bepaald wordt op € 47,5 per persoon.  Aan personen die ingevolge art. 2 § 1 

van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt, in 

toepassing van art. 3 van het K.B. van 9 mei 1984, een korting toegestaan.  Vanaf 1 maart 2014 wordt 

de dagprijs voor de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en 

die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de 

nieuwe verblijfsovereenkomst en die als Nieuwpoortenaar dienen beschouwd te worden, bepaald op € 

43 per persoon; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij vanaf 1 juni 2016 de dagprijs voor de 

bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum bepaald 

wordt op € 52,25 per persoon. Aan personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 

betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt, in toepassing van art. 3 van het 

K.B. van 9 mei 1984, een korting toegestaan. 

Vanaf 1 juni 2016 wordt de dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd 

zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum en die als Nieuwpoortenaar dienen beschouwd te worden, 

bepaald op € 47,30 per persoon. 

Overwegende dat voorgesteld wordt om op de in voormelde besluiten goedgekeurde prijzen de 

toegestane indexaanpassing toe te passen;  

Gelet op de bijgevoegde berekeningen; overwegende dat als basis voor de indexaanpassing de index 

van februari 2016, nl 124,42  kan genomen worden voor al de bewoners van het woonzorgcentrum; 

dat de index van mei 2016  126,17 bedraagt; 

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; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Vanaf 1 september 2016 wordt ingevolge indexaanpassing de dagprijs van het 

woonzorgcentrum "de Zathe" bepaald op € 56,79  per persoon. 

Art. 2: Voor de personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als 

Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs ingevolge indexaanpassing 

vanaf 1 september 2016 bepaald op € 52,73 per persoon. 

Art. 3: Vanaf 1 september 2016 wordt ingevolge indexaanpassing de dagprijs voor de bewoners van 

het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum bepaald op € 

52,99 per persoon. 

Art. 4: Voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe 

woonzorgcentrum die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als 

Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt de dagprijs ingevolge indexaanpassing 

vanaf 1 september 2016 bepaald op € 47,97 per persoon. 

Art. 5: Alle belanghebbenden worden van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

Art. 6: De nieuwe dagprijs wordt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 

bus 33 te 1030 Brussel meegedeeld. 

5. Aankoop multimediaal bord 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; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.28 oktober 2015 waarbij beslist werd om de handgift van het 

Stadsbestuur van een gedeelte van de opbrengst van de oesterbeurs ten bedrage van € 2.000 te 

aanvaarden; 

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

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

Gelet op de voorgelegde prijsofferte van de firma Didakta ; 

Overwegende dat dit via aangenomen factuur kan aangekocht worden; 
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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 een multimediaal bord aan te kopen bij de firma Didakta uit Zwevezele voor de prijs van  € 

5.467,99 inclusief BTW. 

6. Aankoop en plaatsing handdrogers 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; 

Gelet op het voorstel van de directeur van het woonzorgcentrum voor aankoop van een 

handdroogsysteem voor toiletten tussen de cafetaria en de administratieve ruimtes in het 

woonzorgcentrum; 

Overwegende dat de plaatsing van een handdroogsysteem indertijd niet werd uitgevoerd tijdens de 

nieuwbouwwerken maar dat toen wel de voorzieningen voor het plaatsen van een systeem van het type 

Dyson airblade wel in orde gemaakt werden, zodat alles “voorbereid” was en dat er dan alleen nog de 

toestellen moesten aangekocht worden; 

Omdat er nu nieuw systeem op de markt is, dat de directeur van het woonzorgcentrum dat wenst te 

plaatsen ipv type Dyson airblade.  Drogen gebeurt dan via de kraan. Hiervoor moeten dan wel 

aanpassingen gedaan worden, uitbreken tegels e.d.; 

Gelet op de offerte van de firma Jeroen Desaever bvba uit Veurne voor het leveren en plaatsen van de 

Dyson Airblade Tap voor een stukprijs van € 2159,00; 

Overwegende dat die werken via aangenomen factuur kunnen uitgevoerd worden; 

Overwegende dat gediscuteerd wordt over welk type van handdroogsysteem er best zou geplaatst 

worden; dat raadslid Vermote bedenkingen uit, dat raadslid Boute wenst dat er een nieuwe offerte 

gevraagd wordt voor het gewone type Dyson airblade; 

Na beraadslaging met zeven stemmen voor, nl. Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten 

Claeys, Ann Beun, Sara Neudt, Inge Breyne en Frans Lefevre, één stem tegen, nl. Christian Boute, en 

één onthouding, nl. Nicolas Vermote; 

Besluit: 
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Art.1: Aan de firma Jeroen Desaever uit Veurne wordt de opdracht gegeven tot het leveren en plaatsen 

in het woonzorgcentrum van 2 handdrogers type Dyson Airblade tap voor de prijs van 2159 

euro per stuk excl. BTW. 

7.Herstelling en onderhoud parket 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; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 houdende het inrichten van een prijsvraag via 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor aankoop beddengoed; 

Gelet op het voorstel van de directeur van het woonzorgcentrum om een firma aan te stellen voor het 

herstellen onderhouden van parket in het woonzorgcentrum; 

Gelet op de ingediende offerte van de firma Van Renterghem nv; 

Overwegende dat die werken via aangenomen factuur kunnen uitgevoerd 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 firma Van Renterghem aan te duiden voor herstelwerken aan parket van het WZC tegen een 

geraamde prijs incl. BTW van 2.565 euro. 

8.Aanpassing arbeidsreglement – uurroosters 

De voorzitter deelt mee dat vorige week vrijdag syndicale vergadering is doorgegaan, maar dat er nog 

geen akkoord is met de vakbonden.  Volgende week wordt er een personeelsvergadering door de 

vakbonden samengeroepen om meer info te geven en de mening van het personeel te vragen. 

Raadslid Vermote vraagt of in de voorgestelde aangepaste uurroosters er over de middag slechts een 

half uur pauze kan voorzien worden, i.p.v. 1 uur zoals nu het geval is.  De secretaris deelt mee dat bij 

de opmaak van de uurroosters rekening werd gehouden met de tijdstippen waarop bepaalde taken 

dienen uitgevoerd te worden en waarop er dus nood is aan personeel (vb. uren van de maaltijden voor 

de bejaarden, verzorgingsmomenten, rustpauzes bejaarden, enz.).  Verminderen van die middagpauze 
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kan dus niet zo maar.  Voorzitter deelt mee dat nu niet voorgesteld wordt om de uurroosters van het 

bestaande personeel te wijzigen, dat het alleen over uurroosters voor nieuwe personeelsleden gaat. 

Dit punt wordt dus uitgesteld tot een volgende zitting vermits de onderhandelingen nog niet volledig 

afgerond zijn. 

9. Toewijzing werken Langestraat 78 

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. 27 januari 2016 waarbij het lastenboek i.v.m. de renovatie van 

de woning Langestraat, 78 wordt goedgekeurd en het dossier werd overgemaakt aan de VMSW in het 

kader van een subsidieaanvraag; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij beslist werd om de procedure op te 

starten om over te gaan tot de openbare aanbesteding voor de renovatiewerken van de woning 

Langestraat, 78, gelet op de goedkeuring van het dossier door de VMSW; 

Overwegende dat op 8 juni 2016 is overgegaan tot de opening van de aanbesteding van voormelde 

werken; dat er 2 inschrijvingen waren: Braet nv uit Nieuwpoort en Rijckaert BVBA uit Zomergem; 

Gelet op het proces-verbaal van opening van de offertes en de onderzoeks- en nacalculatiedocumenten 

die overgemaakt werden door architect Boncquet; 

Overwegende dat de bouwonderneming Rijckaert BVBA uit Zomergem de goedkoopste is met een 

prijs van € 186.041,17 excl. BTW; 

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 werken tot renovatie van de woning Langestraat 78 te gunnen aan de bouwonderneming 

Rijckaert BVBA uit Zomergem tegen de prijs van € 186.041,17  excl. BTW, mits het correcte 

RSZ-attest met droogstempel wordt overgemaakt, en onder voorbehoud van goedkeuring door 

de VMSW. 

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

10. Overdracht gronden oud gebouw stad: aanduiding notaris en schatter. 

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, 23 december 2015 waarbij beslist werd om kennis te nemen van 

het schrijven van het stadsbestuur dd. 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 
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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; 

Gelet op het opgemaakte opmetingsplan;  

Overwegende dat een schattingsverslag dient opgemaakt te worden voor de overdracht van gebouw 

oude gedeelte rusthuis inclusief grond naar stadsbestuur; 

Overwegende dat eveneens een notaris dienst aangesteld te worden voor de overdracht van gebouw 

oude gedeelte rusthuis inclusief grond naar stadsbestuur;  

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: notaris Vileyn wordt aangeduid als notaris voor de overdracht van gebouw oude gedeelte 

rusthuis inclusief grond naar stadsbestuur. 

Art. 2: de heer Derck wordt aangeduid voor het opmaken van het schattingsverslag voor de overdracht 

van gebouw oude gedeelte rusthuis inclusief grond naar stadsbestuur. 

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

11. Voorbereiden aanwerving diensthoofd voor sociale dienst. 

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; 

inzonderheid deze voor Categorie 2: het specifiek OCMW-personeel, vermeld in artikel 104 § 2 van 

het OCMW-decreet, de secretaris en de financieel beheerder van het OCMW; 

Overwegende dat hierin de functie voor een diensthoofd voor de sociale dienst, schaal A1a – A2a – 

A3a, werd opgenomen; dat die persoon minstens in het bezit moet zijn van een diploma dat toegang 

geeft tot het niveau A zoals vermeld in bijlage I van het BVR; 

Overwegende dat de voorzitter meedeelt dat het de bedoeling zou zijn om dan later deze persoon te 

gebruiken als leidinggevende voor zowel de stads- als de OCMW-diensten die zich bezig houden met 

sociale zaken; dat daarom de opmaak van de functiebeschrijving ook samen met de stadsdiensten dient 

opgemaakt te worden, zodat dit ook kan voorzien worden bij de aanwerving; 

Overwegende dat het aangewezen is om het nodige te doen om tot aanwerving te kunnen overgaan; 

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 dossier administratief in orde te maken zodat tot aanwerving van een diensthoofd voor de 

sociale dienst kan overgegaan worden. 
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12. 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.  

13. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum. 

Dit zal in de volgende raad voorgelegd worden. 

14. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Dit zal in de volgende raad voorgelegd worden. 

15. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris. 

Dit zal in de volgende raad voorgelegd worden. 

16. Varia 

Raadslid Vermote vraagt of, in navolging van de beslissing i.v.m. de aanwerving van een diensthoofd 

voor de sociale dienst, er ook een examen kan voorzien worden voor werklieden voor de technische 

dienst.  

De voorzitter deelt mee dat dit ter sprake gebracht werd in het schepencollege.  Momenteel zijn ze er 

nog niet uit hoe ze dit zullen oplossen, dit zit in de pijplijn.  De huidige werkmannen hebben een 

tijdelijk contract dat nog enige tijd doorloopt. 

Raadslid Boute vindt het goed dat Nieuwpoort zich profileert als “groene” stad, maar hij vindt dat er 

op de grond rond het woonzorgcentrum wel te veel groen is, dat dit niet onderhouden is.  Voorzitter 

deelt mee dat het stuk grond langs de spoorweg niet van het OCMW is, daar staat het onkruid het 

hoogste, dit is van de provincie.   

De secretaris deelt mee dat voor de grond van het OCMW binnen korte tijd terug een onderhoudsbeurt 

zal doorgaan.  De firma die daarvoor instaat werd gevraagd om het nodige te doen. 

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

De OCMW-secretaris,      de OCMW-voorzitter 

 

 

MariaVan der Auwera       Frans Lefevre 

 


