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Notulen uit de OCMW-raad van 26 oktober 2016 

1.verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 28 september 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend. 

2. besteding projectsubsidies van de Vlaamse Overheid i.k.v. verhoogde vluchtelingenstroom + 

verslag (W)integratie 

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 de beslissing van de Raad, d.d. 28 september 2016 waarbij kennis genomen wordt 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; 

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; 

Gelet op het projectvoorstel “bruggenbouwers”. 

Gelet op het verslag van het extra beheerscomité (W)integratie d.d. 5 oktober 2016, waarin o.a. 

meegedeeld wordt dat Veurne interesse zou hebben om toe te treden tot de intergemeentelijke 

samenwerking (W)integratie; 

Overwegende dat gevraagd wordt om een jurylid/afgevaardigde aan te duiden voor de 

aanwervingsprocedure brugfiguren; 

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 verslag van het extra beheerscomité (W)integratie d.d. 5 oktober 

2016. 

Art. 2: om kennis te nemen van de uitnodiging aan Veurne om toe te treden tot de intergemeentelijke 

samenwerking (W)integratie 

Art. 3: om het projectvoorstel “bruggenbouwers” goed te keuren en daaraan mee te werken waarbij 

uitgegaan wordt van een samenwerking tussen OCMW De Panne, gemeente Koksijde en 
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OCMW Nieuwpoort.  OCMW Veurne toonde ook interesse om in te stappen in het project 

bruggenbouwers. 

Art. 4: Jo Mus, maatschappelijk werkster, wordt aangeduid als jurylid/afgevaardigde voor de 

aanwervingsprocedure brugfiguren. 

3. Inrichten selectie voor zorgkundigen 

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 3 augustus 2016; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 24 september 2014 waarbij bepaald werd welke personen 

opgenomen werden in de werfreserve voor zorgkundigen/bejaardenhelpsters zowel op C-niveau als op 

D-niveau vanaf 06 september 2014 voor een periode van twee jaar; 

Overwegende dat deze werfreserve vervallen is en dat er geen personen meer op staan die als 

zorgkundige kunnen aangesteld worden; 

Overwegende dat de Raad het aangewezen vindt om over te gaan tot het inrichten van een selectie 

voor aanwerving van zorgkundigen in contractueel verband, zowel op C-niveau als op D-niveau, met 

het aanleggen van een wervingsreserve voor twee jaar zowel voor contracten van onbepaalde duur als 

voor contracten van bepaalde duur; 

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 een selectie ingericht voor aanwerving van een zorgkundige in contractueel verband, 

zowel op C-niveau als op D-niveau, met het aanleggen van een wervingsreserve voor twee jaar 

zowel voor contracten van onbepaalde duur als voor contracten van bepaalde duur. 

Art. 2: De functies kunnen zowel in voltijds als in deeltijds verband bezet worden. 

Laatstejaarsstudenten mogen deelnemen aan de selectie als ze met hun kandidatuur een 

studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf 

maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. 

Art. 3: De oproep van kandidaten zal bekendgemaakt worden via publicatie in De Zondag en de 

Streekkrant, via de VDAB en de gemeentelijke/OCMW website. 

4. Inrichten selectie voor verpleegkundigen 

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 3 augustus 2016; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 25 november 2015 waarbij bepaald werd welke persoon 

opgenomen werden in de werfreserve voor verpleegkundigen vanaf 10 november 2015 voor een 

periode van twee jaar; 
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Overwegende dat deze persoon ondertussen aangesteld werd, zodat er geen werfreserve meer is; 

Overwegende dat de Raad het aangewezen vindt om over te gaan tot het inrichten van een selectie 

voor de aanwerving van een voltijdse verpleegkundige (bachelor in de verpleegkunde/gegradueerde 

verpleegkundigen BV1 – BV2 – BV3 en gegradueerde/gebrevetteerde verpleegkundigen C3 – C4) 

voor zowel dag- als nachtdienst zowel voor contracten van onbepaalde duur in statutair verband als 

voor contracten van bepaalde duur (in contractueel verband) met het aanleggen van een 

wervingsreserve voor twee jaar; 

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 een selectie ingericht voor de aanwerving van een voltijdse verpleegkundige (bachelor 

in de verpleegkunde/gegradueerde verpleegkundigen BV1 – BV2 – BV3 en 

gegradueerde/gebrevetteerde verpleegkundigen C3 – C4) voor zowel dag- als nachtdienst zowel 

voor contracten van onbepaalde duur in statutair verband als voor contracten van bepaalde duur 

(in contractueel verband) met het aanleggen van een wervingsreserve voor twee jaar. 

Art. 2: De functies kunnen zowel in voltijds als in deeltijds verband bezet worden. 

Laatstejaarsstudenten mogen deelnemen aan de selectie als ze met hun kandidatuur een 

studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf 

maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. 

Art. 3: De oproep van kandidaten zal bekendgemaakt worden via publicatie in De Zondag en de 

Streekkrant, via de VDAB, de gemeentelijke website, via het aanschrijven van de scholen en 

indien mogelijk publicatie in vakbladen. 

5. Kennisname beslissing ivm 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; 

Gelet op het antwoord verstrekt door de Sociale Maribel d.d. 29.09.2016 waarbij aan het OCMW 

Nieuwpoort 1 voltijds equivalent werd toegekend;  

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: kennis te nemen van de toekenning van 1 voltijds equivalent in het kader van de Sociale 

Maribel.  Deze betrekking dient ingevuld te worden door een maatschappelijk werker. 

6. Data voor selectie van 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; 

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. 3 augustus 2016. waarbij er wordt beslist om een selectie in te 

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

verband, met het aanleggen van een wervingsreserve voor 2 jaar; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 september 2016 waarbij de selectiecommissie voor de 

betrekking van diensthoofd voor de sociale dienst (A1a – A2a – A3a) wordt samengesteld; 

Overwegende dat met de commissieleden afgesproken werd om de schriftelijke proef op zaterdag 19 

november 2016 om 8 u 30 en de mondelinge proef op maandag 5 december 2016 vanaf 13 u 30 te 

laten doorgaan; 

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 diensthoofd voor de sociale dienst (A1a – 

A2a – A3a) in statutair verband, met het aanleggen van een wervingsreserve voor 2 jaar worden 

vastgelegd op zaterdag 19 november 2016 om 8 u 30 voor de schriftelijke proef en op maandag 

5 december 2016 vanaf 13 u 30 voor het mondelinge gedeelte. 

7. Kwartaalrapport financieel beheerder 

De Raad,  

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

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

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

Maatschappelijk Welzijn; 

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

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

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

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

gegeven wordt, afgeschaft heeft; 

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

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

voormeld kwartaalrapport; 

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

Na beraadslaging met 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: om kennis te nemen van het hiernavolgende financieel rapport van het derde kwartaal van 2016 

ingevolge art. 167 van het OCMW-decreet: 

OCMW NIEUWPOORT – RAPPORTERING CONFORM 

ARTIKEL 167 EN 168 VAN HET OCMW-DECREET 
2016 kwartaal 3 

1. Thesaurietoestand op 30/09/2016. 

Belfius – zichtrekening 091-0009269-83 366.057,12 

Postrekening 000-0059300-33 6.672,57 

Fortis - zichtrekening 001-3276955-80 346,77 

ING - zichtrekening 363-0803149-29 23.601,19 

Belfius - depositorekening 091-0172543-09 1.640.000,00 

Belfius - Treasury Special 091-0189400-85 364,30 

Belfius - rekening geringe uitgaven 091-0190451-69 4.945,00 

kas  2.854,15 

   

totaal  2.044.841,10 

 

De kasmiddelen bestaan nog steeds voor een groot deel uit het overschot van de LOI-werking, 

dat op 31/12/2015 € 654.947 bedroeg. 

2. Liquiditeitenprognose. 

Begin september zijn RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing te betalen, in orde van grootte 

samen goed voor € 250.000. 

Op datum van opmaak van dit verslag zijn er in 2016 voor € 6.528.739 kosten geboekt, 

waarvan € 4.466.250 personeelskosten, en voor € 7.842.222 opbrengsten, inbegrepen de 

gemeentelijke toelage van € 2.588.216. 

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

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

3.Beheerscontrole 

De procedures aangaande de beheerscontrole moeten nog uitgewerkt worden. 

4. Evolutie van de budgetten. 

Negen maanden ver in het boekjaar verloopt alles zoals verwacht. 

5. Wettigheids- en regelmatigheidscontrole 

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

6. Overzicht ontvangen toelagen voor 2016. 

gemeentelijke dotatie 1.600.000 

gemeentefonds 216.750 

rszppo - sectoraal fonds 180.375 

rszppo - gekotoelagen 328.896 

riziv - vergoeding eindeloopbaan 164.964 
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riziv - voorschotten derde luik 251.766 

leefloon 255.983 

asielzoekers 43.189 

lokaal opvanginitiatief 140.113 

  

totaal 3.182.036 

 

Dit bedrag ligt zo’n € 100.000 hoger dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. 

7. Overige bemerkingen. 

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

De financieel beheerder, 

Philip Pieters 

11 oktober 2016 

8. 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.  

De hiernavolgende onder punt 8 a vermelde factuur i.v.m. investeringsuitgaven wordt onderzocht en 

goedgekeurd. 

8 a. betaalbaar stellen mandaat Didakta voor multimediaal bord. 

De Raad, 

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

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

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

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 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; 

Gelet op de beslissing van de Raad, 22 juni 2016  waarbij beslist werd om een multimediaal bord aan 

te kopen bij de firma Didakta uit Zwevezele voor de prijs van € 5.467,99 inclusief BTW; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 3 augustus 2016 waarbij beslist werd om de handgift van de 

vzw De Blauwe Boei Nieuwpoort ten bedrage van € 1.000 te aanvaarden; overwegende dat deze 

schenking kan aangewend worden in de kosten van de aankoop van het multimediaal bord; 

Gelet op de factuur nr 16- 10458 ingediend door de firma Didakta uit Zwevezele voor een bedrag van 

5.467,99 €; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: De factuur nr 16- 10458  geregistreerd onder nr. 2016/1655/ALFC ingediend door de firma 

Didakta uit Zwevezele voor een bedrag van 5.467,99 €, wordt betaalbaar gesteld. 
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9. 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 september 2016 tem 25 oktober 2016. 

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

10. 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 september 2016 tem 25 oktober 2016. 

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

11. 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 september 2016 tem 25 

oktober 2016. 

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

12. Varia 

Raadslid Boute merkt op dat er in het verslag niets vermeld werd van het bezoek dat de raadsleden 

voordien gebracht hebben aan het patrimonium.  Meegedeeld wordt dat dit geen agendapunt was van 

de raad, maar dat dit georganiseerd werd voor de raadsleden die daarvoor interesse hadden en die zich 

op dat ogenblik konden vrijmaken.  Hij maakt naar aanleiding van dat bezoek de opmerking dat hij 

wenst dat er in het kader van de animatiewerking meer samenwerking tussen het woonzorgcentrum en 

de serviceflats zou gerealiseerd worden waardoor meer bewoners van de serviceflats aan dergelijke 

activiteiten kunnen deelnemen.  Hij wenst proficiat voor de netheid in de gebouwen. 

De voorzitter deelt mee dat er regelmatig activiteiten zijn in de serviceflats, bv kaas en wijnavond, 

waar slechts weinig interesse voor is. 

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

De OCMW-secretaris,     De OCMW-voorzitter, 

Maria Van der Auwera     Frans Lefevre 

 


