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Notulen uit de OCMW-raad van 28 september 2016 

1.verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 03 augustus 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend. 

2. Vraag tot verkoop stuk 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 dd. 23 augustus 2016 van dhr. en mevr. Ronny Rommelaere Christiaens, 

Ramskapellestraat 124, dhr. en mevr. Jean-Pierre Vandorpe - Ooghe, Ramskapellestraat 126, dhr. en 

mevr. Luc Michiels - Baeselen, Ramskapellestraat 128 en dhr. en mevr. Bertrand Pranchair - Romon, 

Ramskapellestraat 132, die vragen om een principe-akkoord van het OCMW te mogen krijgen waarbij 

het OCMW een stuk grond in Ramskapelle, gelegen aan de Diksmuidseweg, sectie C nr. 116 d, dat 

momenteel verpacht wordt aan dhr. en mevr. Ronny Rommelaere, Ramskapellestraat, 124 te mogen 

aankopen.  Dit stuk zouden ze dan opdelen in 4 loten grenzend aan de achterliggende eigendommen 

van voornoemde personen; 

Overwegende dat het totale lot 26 a 50 ca groot is; 

Gelet op het schrijven dd. 23 augustus 2016 van dhr. en mevr. Ronny Rommelaere Christiaens, 

Ramskapellestraat 124, waarbij ze verklaren dat ze met het oog op de eventuele verkoop dan afstand 

zouden doen van het voorkooprecht op dit stuk grond; 

Overwegende dat raadslid Boute vraagt of dit in de geheime zitting kan behandeld worden omdat hij 

naast voormeld stuk grond woont;  dat de andere raadsleden daar geen bezwaar tegen hebben; 

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 vraag de verkoop van een stuk grond in Ramskapelle, gelegen aan de Diksmuidseweg, 

sectie C nr. 116 d met een oppervlakte van 26 a 50 ca in besloten vergadering te behandelen 

omdat hier aangelegenheden kunnen besproken worden die de persoonlijke levenssfeer raken. 

3. Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW Koksijde, gemeente en OCMW De 

Panne en stad en OCMW Nieuwpoort m.b.t. de aanstelling van een 

informatieveiligheidsconsulent in contractueel verband. 

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. 25 mei 2016 waarbij principieel akkoord wordt gegaan met de 

gezamenlijke aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent samen met de gemeente- en OCMW-

besturen van Koksijde, De Panne en Nieuwpoort; 
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Gelet op de overgemaakte samenwerkingsovereenkomst door het gemeentebestuur van Koksijde dat 

als beherend bestuur fungeert; 

Overwegende dat de Raad geen bezwaren formuleert tegen de voorgelegde 

samenwerkingsovereenkomst; 

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 voorgelegde samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW Koksijde, gemeente 

en OCMW De Panne en stad en OCMW Nieuwpoort m.b.t. de aanstelling van een 

informatieveiligheidsconsulent in contractueel verband wordt goedgekeurd. 

Art. 2: Het gemeentebestuur van Koksijde wordt als beherend bestuur van deze beslissing op de 

hoogte gebracht. 

4. kennisname overdracht projectsubsidies van de Vlaamse Overheid i.k.v. verhoogde 

vluchtelingenstroom van stad naar 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; 

Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 juli 2016 betreffende de verdeling en toekenning van subsidies 

aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek, eerste schijf 2016; 

Overwegende dat de eerste schijf voor Nieuwpoort € 43.350 bedraagt; 

Overwegende dat de gemeenten met dat budget een lokale aanpak kunnen ontwikkelen en zelf 

initiatieven kunnen nemen.  Gemeenten kunnen de middelen ook overdragen aan het OCMW.  De 

middelen dienen aangewend te worden voor de ontwikkeling van een aanpak op maat binnen twee 

beleidsprioriteiten: het opnemen van de lokale regie inzake de vluchtelingenproblematiek en het 

versterken van het bestaande aanbod.  De middelen mogen niet ingezet worden voor opdrachten die 

toebehoren tot de bevoegdheden van de federale overheid, bv in het kader van de opvang van 

asielzoekers; 

Gelet op het besluit van het schepencollege dd. 9 augustus 2016 waarbij beslist werd dat de subsidie 

van de Vlaamse Overheid ten bedrage van € 43.350 (eerste schijf) in het kader van de 

vluchtelingenproblematiek wordt overgedragen aan het OCMW; 

Overwegende dat deze middelen los staan van de subsidie die verkregen werd in het kader van de 

intergemeentelijke samenwerking (W)Integratie.  De hiervoor aangestelde integratieambtenaar kan 

echter wel betrokken worden bij de uitwerking van (nieuwe) acties; 

Overwegende dat de integratie-ambtenaar informatie over de door haar bijgewoonde inspiratiedag 

i.v.m. de besteding van deze middelen heeft overgemaakt; dat er eind september nog een vergadering 

doorgaat, waar ook een personeelslid van het OCMW zal naartoe gaan; dat het aldus aangewezen is 

om ten vroegste in de raad van oktober een beslissing te nemen i.v.m. de besteding van deze middelen; 

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: De Raad neemt kennis van het besluit van het schepencollege dd. 9 augustus 2016 waarbij 

beslist werd dat de subsidie van de Vlaamse Overheid ten bedrage van € 43.350 (eerste schijf) 

in het kader van de vluchtelingenproblematiek wordt overgedragen aan het OCMW. 

5. Werking vzw Schuldbemiddeling – mogelijke uitbreiding naar eerstelijnsbijstand juridisch 

advies. 

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. 27 september 2012 waarbij beslist werd om aan de VZW 

schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen te vragen om te mogen toetreden  tot de VZW 

schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen.  De bedoeling is om gebruik te kunnen maken van 1 

uurpakket tegen de prijs van 2.987,73 €/jaar.  Het minimumlidmaatschap bedraagt 3 jaar, met een 

opzegtermijn van 1 jaar; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 29 mei 2013 waarbij kennis genomen werd van de toetreding 

van het OCMW Nieuwpoort tot de vzw schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen voor 1 uurpakket 

vanaf 1 januari 2014, het samenwerkingsprotocol werd goedgekeurd en Martine Desiere, 

maatschappelijk werkster, werd aangesteld als vertegenwoordiger van het OCMW in de Algemene 

Vergadering van de vzw schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen; 

Gelet op de mail van de vzw schuldbemiddeling waarbij ze een rondvraag doen naar de verschillende 

leden waarbij de vraag gesteld wordt of, indien de vzw eerstelijns juridisch advies zou aanbieden, het 

OCMW dan interesse zou hebben om dit op te nemen; ze verwachten een antwoord op die vraag voor 

1 oktober, pas achteraf kan een juiste prijszetting opgemaakt worden; 

Overwegende dat de Raad het aangewezen vindt om eerst even af te wachten en nog niet te 

antwoorden op de vraag van de vzw schuldbemiddeling of er al dan niet interesse is om eerstelijns 

juridisch advies te organiseren; 

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: op de rondvraag van de vzw schuldbemiddeling mag geantwoord worden dat er eerst nog even 

zal afgewacht worden vooraleer een standpunt ingenomen zal worden ivm de vraag om, indien 

de vzw eerstelijns juridisch advies zou aanbieden, dit al dan niet op te nemen. 

6. Keuze samenaankoop gas en elektriciteit 2018-2020 

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 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 

2003/54/EG; 
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Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de daarbij 

horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 

de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 

energiebeleid betreft; 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het Energiedecreet) 

van 8 mei 2009, zoals op heden gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 

(het Energiebesluit) van 19 november 2010, zoals op heden gewijzigd; 

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

werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;  

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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ,zoals tot op heden 

gewijzigd; 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd; 

Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te 

contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; 

Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen 

van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassing van de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen 

uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de 

opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; 

Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen op 

het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven.  

Overwegende dat de huidige opdracht volgens vermelde principes werd uitgeschreven en gegund; 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017; 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te 

wijken van voormelde principes; 

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 stad Nieuwpoort wordt, conform artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 

overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten, zoals tot op heden gewijzigd, aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW 

van Nieuwpoort op te treden voor het sluiten van de overheidsopdracht strekkende tot het 

aanduiden van een leverancier voor aardgas en elektriciteit voor de periode vanaf de eerste dag 

aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2020.  

Art. 2: De machtiging bedoeld in artikel 1 zal gelden voor het bestek dat nog aan het OCMW dient 

overgemaakt te worden en dat in een latere zitting zal goedgekeurd worden. 

Art. 3: De distributienetbeheerder wordt belast met het opmaken van een lijst met afnamepunten van 

het OCMW teneinde deze over te maken aan de gemeente voor opname in het bestek. 
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Art. 4: De stad Nieuwpoort wordt belast met alle procedurele verplichtingen m.b.t. de in artikel 1 

bedoelde overheidsopdracht.  De stad Nieuwpoort zal het gunningvoorstel ter consultatie 

meedelen aan het OCMW alvorens over te gaan tot effectieve gunning. 

Art. 5 : De gemeente zal Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle belasten 

met de materiële organisatie van de gunningsprocedure inzake aankoop van elektrische energie 

voor de gebouwen en installatiesvan de gemeente, het OCMW en de politiezone en voor de 

openbare verlichting en de coördinatie ervan met de gunningsprocedures van de andere 

aanbestedende overheden. 

Art. 6: Het OCMW machtigt de stad Nieuwpoort om op haar beurt volmacht te geven aan de 

leverancier voor het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de 

distributienetbeheerder. 

Art. 7: Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de overeenkomstig het bestek aan haar gerichte 

facturen voor het op haar afnamepunten ter beschikking gestelde vermogen en de geleverde 

energie tijdig te betalen aan de leverancier. 

Art. 8: Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van 

het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke 

oplossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen 

m.b.t. leveringen op haar afnamepunten. 

Art. 9: In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht, anders dan onder art. 8 

(afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in 

verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in 

verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 

7. Inrichten prijsvraag aankoop nachtkastjes en eettabletten. 

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 de directeur van het woonzorgcentrum meedeelt dat er 20 lage en 20 hoge 

nachttafels plus 25 eettabletten dienen aangekocht te worden; 

Overwegende dat de prijs geraamd wordt op € 15.300 excl. BTW; 

Overwegende dat voor deze investering ruimte voorzien is in het budget  onder project 2014/002;  
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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: er wordt overgegaan tot het inrichten van een prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking voor aankoop van 20 lage en 20 hoge nachttafels en 25 eettabletten. 

Art. 2: de prijs voor de in artikel 1 bedoelde opdracht wordt geraamd op € 15.300 excl. BTW. 

Art. 3: de opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking na raadpleging van de volgende firma's: Arseus, Distrac, Haelvoet, Hill 

Rom, Hysop, Kusch, Thuiszorgwinkel en Wissner Bosserhof. 

Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden door het KB van 14 januari 2013 

tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 14/02/2013) 

en door de bepalingen in het ontwerp van overeenkomst dat bij onderhavige beslissing gevoegd 

is. 

8. Aankoop hoeslakens 

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 de beslissing van de Raad, d.d. 3 augustus 2016 waarbij overgegaan werd tot de goedkeuring 

van aankoop van bedlinnen met uitzondering van hoeslakens omdat eerst de voorgestelde prijzen en de 

kwaliteit grondiger dienden vergeleken te worden; 

Overwegende dat na deze bijkomende vergelijking gebleken is dat de firma Care Comfort als beste 

leverancier voor hoeslakens naar voren komt met de lakens voor een prijs van 27,60 €; de goedkopere 

lakens zijn niet brandvertragend maar wel niet-ontvlambaar en het is aangewezen om de meest veilige 

lakens te nemen;  

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 bij de firma Care Comfort over te gaan tot de aankoop van 60 hoeslakens voor de prijs van 

€ 27,60/stuk. 

9. Financiering project 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; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 22 juni 2016 houdende de toewijzing van de werken van de 

woning Langestraat 78 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. 

Gelet op het schrijven van de VMSW d.d. 9 september 2016 waarbij gemeld wordt dat het project op 

het uitvoeringsprogramma FS3-2016 staat en de werken kunnen aangevat worden;  

Gelet op het overgemaakte gedetailleerde overzicht van de vastlegging en de financiering volgens de 

vastgelegde FS3-plafonds; 

Gelet op het schrijven van de VMSW d.d. 16 september 2016 waarbij de kredietovereenkomst VMSW 

- OCMW Nieuwpoort m.b.t. het bouwproject: renovatie van 1 huurwoning, Langestraat 78 te 

Nieuwpoort, ter ondertekening wordt voorgelegd; 

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 het schrijven van de VMSW waarbij gemeld wordt dat het project op 

het uitvoeringsprogramma FS3-2016 staat en de werken kunnen aangevat worden. 

Art. 2: om kennis te nemen van overgemaakte gedetailleerde overzicht van de vastlegging en de 

financiering volgens de vastgelegde FS3-plafonds. 

Art. 3: om de kredietovereenkomst VMSW - OCMW Nieuwpoort m.b.t. het bouwproject: renovatie 

van 1 huurwoning, Langestraat 78 te Nieuwpoort goed te keuren en deze na ondertekening ter 

over te maken aan de VMSW. 

Art. 4: om aan de bouwonderneming Rijckaert BVBA uit Zomergem de opdracht te geven om de 

werken aan te vatten. 
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10. Aanrekenen digitale TV: herbekijken beslissing 

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. 22 juni 2016 waarbij de vergoeding voor de bewoners van het 

WZC voor het gebruik van digitale televisie bepaald werd op € 4,73 /maand; 

Overwegende dat besproken wordt of deze beslissing eventueel nog kan aangepast worden, waarbij 

die bijdrage eventueel zou kunnen wegvallen; 

Overwegende dat na discussie voorgesteld wordt om de vorige beslissing te behouden; 

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 beslissing van de raad, d.d. 22 juni 2016 waarbij de vergoeding voor de bewoners van het 

WZC voor het gebruik van digitale televisie bepaald werd op € 4,73 /maand, ongewijzigd te 

laten.  Voor bewoners die geen digitale TV wensen op de kamer zal dit uitgeschakeld worden. 

11. Bekrachtiging aanvraag bijkomende arbeidsplaatsen sociale maribel 

De Raad,  

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

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

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

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van de RSZPPO d.d. 30.06.2016 houdende sociale maribel, waarbij meegedeeld 

wordt dat bijkomende arbeidsplaatsen kunnen aangevraagd worden en dat een verhoging van de 

financiële tussenkomt in 2016, met name op jaarbasis voor contractuelen 30.306,52 € en voor 

statutairen 35.065,96 € ingevoerd wordt; 

Overwegende dat in de algemene sector de nieuwe plaatsen prioritair toegekend worden voor diensten 

die instaan voor de sociale inschakeling van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg en woonzorgcentra; 

Overwegende dat vanaf 2016 de verhoging van het arbeidsvolume vergeleken wordt met het 

gemiddelde van de arbeidsvolumes van het derde en tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de 

laatste toekenning; 

Overwegende dat indien er een toekenning is, dan de verhoging van het arbeidsvolume wordt 

afgetoetst op het gemiddelde van de cijfers van 2013 en 2014, met name 128,4611 fte; 

Overwegende dat het arbeidsvolume momenteel op 128,8053 fte staat; dat het aantal zal dalen door de 

mensen die in loopbaanvermindering gaan vanaf 01.09.2016 (voornamelijk in de verpleging en in de 

sociale dienst), dat de cijfers op peil moeten gehouden worden door voldoende vervangers aan te 

stellen; 

Overwegende dat een aanvraag voor bijkomende arbeidsplaatsen uiterlijk op 31 augustus 2016 diende 

ingediend te worden; 
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Overwegende dat een aanvraag bij hoogdringendheid werd ingediend tot het bekomen van 3 voltijdse 

equivalenten, zijnde 2 maatschappelijk werkers B1-B3 en 1 onderhoudspersoneelslid E1-E3 voor de 

poetsdienst aan huis; dat al de raadsleden hierover vooraf geïnformeerd werden; 

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 aanvraag voor bijkomende tewerkstelling via de sociale maribel voor 3 voltijds 

equivalenten, zijnde 2 maatschappelijk werkers B1-B3 en 1 onderhoudspersoneelslid E1-E3 te 

bekrachtigen. 

12. Kennisname beslissing i.v.m. bijkomende arbeidsplaatsen sociale Maribel 

De Raad,  

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

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

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

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van de RSZPPO d.d. 30.06.2016 houdende sociale Maribel, bijkomende 

arbeidsplaatsen en verhoging van de financiële tussenkomt in 2016, met name op jaarbasis voor 

contractuelen 30.306,52 € en voor statutairen 35.065,96 €; 

Overwegende dat in de algemene sector de nieuwe plaatsen prioritair toegekend worden voor diensten 

die instaan voor de sociale inschakeling van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, 

gezinszorg en aanvullende thuiszorg en woonzorgcentra; 

Overwegende dat een aanvraag bij hoogdringendheid werd ingediend tot het bekomen van 3 

voltijdsequivalenten, zijnde 2 maatschappelijk werkers B1-B3 en 1 onderhoudspersoneelslid E1-E3 

voor de poetsdienst aan huis; 

Overwegende dat er momenteel nog geen officieel antwoord verstrekt werd door de dienst van de 

Sociale Maribel aan het OCMW Nieuwpoort, maar dat ze wel meegedeeld hebben dat de kans erin zit 

dat er 1 voltijds equivalent zal worden toegekend; dat meegedeeld werd dat de brief van de dienst 

Sociale Maribel ten vroegste vanaf volgende week kan toekomen; 

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: ervan kennis te nemen dat er momenteel nog geen officiële beslissing overgemaakt werd over 

de aanvraag van het OCMW tot het realiseren van bijkomende arbeidsplaatsen in het kader van 

de Sociale Maribel. 

13. Functiebeschrijving diensthoofd sociale dienst 

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 rechtspositieregeling, goedgekeurd door de Raad in zitting van 3 augustus 2016; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 03 augustus 2016 houdende het inrichten van een selectie 

voor aanwerving van een diensthoofd voor de sociale dienst (A1a – A2a – A3a) in statutair verband, 

met het aanleggen van een wervingsreserve voor 2 jaar; 

Overwegende dat er een passende functiebeschrijving nog diende te worden opgemaakt; 

Gelet op het voorgelegde model van functieomschrijving; 

Overwegende dat er geen bezwaren worden geformuleerd; 

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 volgende functieomschrijving voor diensthoofd sociale dienst wordt goedgekeurd. 

Functie-benaming :  
 

Diensthoofd sociale dienst - niveau A1a-A3a 
OCMW (& stad) NIEUWPOORT 

 

 

 

Functie - Beschrijving 
 

Plaats in het organogram 

Werkt onder leiding van de OCMW-secretaris en geeft leiding aan het team maatschappelijk 
werkers en de administratie sociale dienst.  Vandaag zijn dit de maatschappelijk werkers van: 
de sociale dienst van het OCMW, het lokaal opvanginitiatief, de thuiszorgdiensten, 
woonzorgcentrum, assistentiewoningen en huisvesting en het personeel van de 
ondersteunende diensten.  In de toekomst worden de diensten van het stadsbestuur die zich 
bezig houden met sociale zaken toegevoegd. 
Rapporteert, via de OCMW-secretaris, aan de Raad en het Bijzonder Comité Sociale Dienst. 
Treedt bij afwezigheid of verhindering van de OCMW-secretaris op als waarnemend OCMW-
secretaris. 
 

Hoofddoel van de Functie 

Leiden en coördineren van de werkzaamheden en organisatie van de sociale diensten. 
Het realiseren van een kwaliteitsvolle sociale dienstverlening door de sociale diensten en het 
mee uitstippelen van een sociaal beleid van het OCMW (en stad). 
Instaan voor het uitvoeren van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. 
 

Functie-Inhoud 
 

 leiding geven aan het team van de sociale dienst 
 

Dit omvat ondermeer de volgende taken 



12 
 

 

- de medewerkers ondersteunen en motiveren door het geven van advies en 
informatie, coaching en supervisie. 

- Toewijzen van taken aan de medewerkers met het oog op een evenwichtige 
werkverdeling en een efficiënte inzet van de verschillende medewerkers. 

- stimuleren van een collegiale sfeer tussen de medewerkers. 
- verantwoordelijk voor het geven van feedback en het houden van functionerings- en 

evaluatiegesprekken binnen de dienst. 
 
 Bijdragen tot een goede werking van de dienst 
 

- Projectmanagement: coördineren, uitwerken en opvolgen van specifieke belangrijke 
dossiers en projecten 

- werken aan eenvormigheid en optimalisering van de sociale dienstverlening 
- ontwikkelen, organiseren en opvolgen van ondersteunende initiatieven voor het 

OCMW -cliënteel in het algemeen en voor bepaalde doelgroepen 
- participeren aan vergaderingen van het bijzondere comité sociale dienst (en de raad) 

op vraag van de leden of van de OCMW-secretaris, dit m.b.t. agendapunten die de 
sociale dienst aanbelangen.  Deze vergaderingen ook voorbereiden en verwerken 

- participeren aan stafoverleg 
- is voorzitter van de lokale adviescommissie 
- Logistieke ondersteuning en bijwonen van vergaderingen betreffende sociale 

dienstverlening 
 

 Invulling geven aan samenwerkingsverbanden en instaan voor de 
vertegenwoordiging van de dienst: 

 
- Meewerken aan een efficiënte organisatie van de sociale dienstverlening in 

samenwerking met de stad 
- Deelnemen aan werkgroepen/overleggen buiten het OCMW 
- Fungeren als contactpersoon naar de toezichthoudende overheid en andere 

openbare besturen 
 
 Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de 

dienst gerealiseerd worden 

 
- analyseren van relevante signalen uit het werkveld 
- beleidsvoorbereidende dossiers en nota’s opmaken voor de 

beleidsverantwoordelijken 
- evalueren van de effecten van het gevoerde beleid 

 
 Instaan voor het coördineren van projecten/producten/dossiers 

 
- Inwinnen van informatie 
- uitvoeren van onderzoek, bvb. op vlak van reglementering of detecteren van 

behoeften 
- opmaken van planningen/draaiboeken en initiëren en opvolgen van samenwerking 

met anderen 
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- initiëren van of meewerken aan IKZ-projecten 
- uitvoeren van allerlei formaliteiten en procedures 

 
 

Verruimende bepalingen 

- Bovenstaande oplijsting van taken is niet limitatief.  Voor de goede werking van de 
organisatie en als gevolg van evoluties in de wetgeving en de reglementering in het 
welzijnswerk, op verzoek van de secretaris, de Raad en het Bijzonder Comité Sociale 
Dienst kunnen nieuwe en/of andere opdrachten toegewezen worden. 

- Bij afwezigheid van een collega of op vraag van de secretaris moet ingesprongen 
worden bij andere werkzaamheden binnen de sociale dienst. 

- in de hoedanigheid van waarnemend OCMW-secretaris worden de taken verruimd 
met de opdrachten gerelateerd aan die functie. 

 

 
Functie - Profiel 

 

Kennis 
 

- Wetgeving: kennis van functierelevante wetgeving (ocmw-decreet van 19/12/2008, 
organieke wet van 8/7/1976 betreffende de OCMW, wet van 26/5/2002 betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie, wet van 2 april 1965 betreffende het ten 
laste nemen van de steun verleend door de OCMW, sociale wetgeving, ..) 

- Courante softwarepakketten (word, Excel, Outlook) 
- Functierelevante technieken en werkmiddelen 
- Gemeentelijke en OCMW-organisatie 

 

Vaardigheden 
 

- leiding geven 
- schriftelijk en mondeling communicatief vaardig 
- kunnen plannen en organiseren 
- een visie kunnen ontwikkelen 
- probleemoplossend werken 

 

Attitudes 
 

- inzet 
- besluitvaardigheid 
- klantgerichtheid 
- gevoel hebben voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en processen 
- loyaliteit 
- nauwkeurigheid 
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Formele Vereisten 

minstens in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A zoals vermeld 
in bijlage I van het BVR: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair 
onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met 
universitair onderwijs. 

14. Samen Slimmer Shoppen: opdrachtencentrale 

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 kennisgeving van Zorgbedrijf Antwerpen van hun nieuwsbrief via mail d.d. 13 september 

2016; 

Overwegende dat er nog een aantal mogelijkheden open staan om in te stappen in de samen-aankoop 

van bepaalde producten; 

Gelet op het voorstel van de directeur van het WZC waarbij hij voorstelt om in te stappen in de samen-

aankoop van fysiomateriaal, alternerende matrassen en kussens en tilliften, badliften en glijkussens; 

Overwegende dat voor de inschrijving tot samen-aankoop van fysiomateriaal de deadline op 30 

september 2016 staat; 

Overwegende dat door samen-aankoop een interessante prijs kan bedongen 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: om via het Zorgbedrijf Antwerpen in te stappen in de mogelijkheid tot samen-aankoop van 

fysiomateriaal, alternerende matrassen en kussens en tilliften, badliften en glijkussens, waardoor 

bij noodwendigheid van dit materiaal een interessante prijs kan bekomen worden. 

15. Aankoop kinémateriaal voor 1ste verdieping WZC 

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; 
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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 verslag overgemaakt door de directeur van het WZC waarin hij voorstelt om voor de 1ste 

verdieping van het WZC bijkomend kinémateriaal aan te kopen ; 

Overwegende dat het gaat om 2 fietsen Kinévia, een plooibare loopbarre, een sportraam + een 

hoofdrooster, 2 elektrische warmtekussens, 2 katrollen en 2 handvatten; 

Overwegende dat de prijs voor deze opdracht geraamd wordt op € 10.325; 

Overwegende dat voor deze investering ruimte voorzien is in het budget;  

Gelet op de beslissing van de raad, d.d. 28 september 2016 houdende de mogelijke instap voor samen-

aankoop via het zorgbedrijf Antwerpen; 

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: er wordt overgegaan tot het inrichten van een prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking voor de opdracht voor aankoop van 2 fietsen Kinévia, een plooibare loopbarre, 

een sportraam + een hoofdrooster, 2 elektrische warmtekussens, 2 katrollen en 2 handvatten  

Art. 2: de prijs voor de in artikel 1 bedoelde opdracht wordt geraamd op € 10.325 excl. BTW. 

Art. 3: de opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking na raadpleging van de volgende firma's: All Prodcuts, Enraf-Nonius, 

Gymna en Fysiomed.  

Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden door het KB van 14 januari 2013 

tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 14/02/2013) 

en door de bepalingen in het ontwerp van overeenkomst dat bij onderhavige beslissing gevoegd 

is. 

16. Inrichten prijsvraag aankoop kasten WZC 

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; 
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Gelet op het verslag overgemaakt door de directeur van het WZC waarin hij voorstelt om 3 op maat 

gemaakte, waterbestendige en afsluitbare kasten voor het opbergen van incontinentiemateriaal aan te 

kopen ten behoeve van de bewoners van het woonzorgcentrum; 

Overwegende dat de kostprijs voor deze opdracht geraamd wordt op 5.000 €; 

Overwegende dat voor deze investering ruimte voorzien is in het budget;  

Overwegende dat de Raad principieel geen bezwaren heeft tegen deze aankoop maar het aangewezen 

vindt om deze opdracht via een prijsvraag te gunnen; 

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: er wordt overgegaan tot het inrichten van een prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking voor aankoop van 3 op maat gemaakte, waterbestendige en afsluitbare kasten 

voor het opbergen van incontinentiemateriaal in het woonzorgcentrum. 

Art. 2: de prijs voor de in artikel 1 bedoelde opdracht wordt geraamd op € 5.000 excl. BTW. 

Art. 3: de opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking na raadpleging van de volgende firma's: Hegrybo, Louwagie David, De 

Hollander, Boncquet, Eggo, De Keyser Danny, Van Den Rijse, Potteau en Bekaert Building 

Company. 

Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden door het KB van 14 januari 2013 

tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 14/02/2013) 

en door de bepalingen in het ontwerp van overeenkomst dat bij onderhavige beslissing gevoegd 

is. 

17. Indienen aanvraag om erkend te worden als instelling leerwerkplek 

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 gewijzigde wetgeving i.v.m. werkplekleren voor leerlingen voor secundair onderwijs; 

overwegende dat lokale besturen voortaan ook een verplichte erkenning als leerwerkplek dienen aan te 

vragen; 

Overwegende dat dit vooral voor technische opleidingen en ook voor opleiding zorgkundigen kan 

gedaan worden; dat er per soort opleiding een afzonderlijke erkenning dient aangevraagd te worden; 

Overwegende dat het hier gaat om leerlingen die dan minstens 20 u werken en 2 dagen les volgen; de 

leerlingen ontvangen dan een vergoeding van de werkgever die varieert tussen ongeveer 444 € en 528 

€;  

Overwegende dat er voor de werkgever ook andere voordelen aan dit systeem verbonden zijn, vb. 

premies, RSZ-kortingen, ...; 

Overwegende dat het moeilijk is om voldoende zorgkundigen te vinden, dat door het geven van 

dergelijke opleiding jongeren de kans krijgen om dit diploma te verwerven; dat het in de toekomst 

voor het OCMW, als werkgever, interessant is om over een groter aantal kandidaat zorgkundigen te 

kunnen beschikken;  
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Overwegende dat vooraleer er een erkenningsaanvraag zou ingediend worden, dient nagegaan te 

worden of het voor het woonzorgcentrum haalbaar is om dergelijke tewerkstelling en begeleiding bij 

de opleiding te organiseren en of hierover dan de nodige afspraken kunnen gemaakt 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: om akkoord te gaan met het principe om een erkenning als leerwerkplek aan te vragen voor de 

opleiding zorgkundige indien het voor het woonzorgcentrum haalbaar is om dergelijke 

tewerkstelling en begeleiding bij de opleiding te organiseren. 

18. 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.  

19. 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 29 juli 2016 tem 28 september 2016. 

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

20. 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 29 juli 2016 tem 28 september 2016. 

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

21. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris 

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

gedane uitgaven in het kader van haar budgethouderschap voor de periode 29 juli 2016 tem 28 

september 2016. 

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

22. varia 

Er worden geen opmerkingen gemaakt door de raadsleden. 

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

De OCMW-secretaris,     De OCMW-voorzitter, 

Maria Van der Auwera     Frans Lefevre 

 


