Provincie West-Vlaanderen
OCMW VEURNE
8630
VEURNE
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN
Vergadering van: 12 december 2017
Aanwezig: Anja Pilet, Voorzitter; Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Marc Dekervel, Secretaris,

Openbare vergadering
1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD IN VERGADERING DD 14 NOVEMBER 2017
De Raad;
Gelet op de notulen van de raadsvergadering dd. 14 november 2017, opgemaakt door de OCMWsecretaris, de heer Marc Dekervel;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van de notulen dd. 14 november 2017, deel openbare vergadering, opgemaakt
door de heer Marc Dekervel.

2. BUDGET: ONTWERP BUDGETWIJZIGING (1) 2017 - BESPREKING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing van 14 februari 2017 betreffende de goedkeuring van de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de raadsbeslissing van 14 februari 2017 betreffende de vaststelling van het budget 2017;
Gelet op het voorliggende ontwerp van budgetwijziging 2017/1;
Overwegende dat het bedrag van de gemeentebijdrage 2017 onveranderd blijft op 1.500.000,00
EURO;
Gelet op het gunstig advies van het CBS d.d. 21 november 2017;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 149-159;
Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2017;

Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de budgetwijziging (1) 2017, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt de budgetwijziging (1) 2017 als volgt vastgesteld:

1.
1.1
1.2

Beleidsnota
Motivering budgetwijziging
Doelstellingenbudget (B1)
Uitgaven
Vorig

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw

Vorig

Wijziging

Saldo
Nieuw

Vorig

Nieuw

Algemene financiering
Algemeen bestuur en ondersteunende
diensten

814.021

181.930

995.951

2.586.450

2.113.466

4.699.916

1.772.429

3.703.965

1.380.890

-82.157

1.298.733

102.349

-23.983

78.366

-1.278.541

-1.220.367

Sociale dienstverlening

1.416.388

224.833

1.641.221

918.515

123.100

1.041.615

-497.873

-599.606

Woonzorgvoorzieningen

12.541.109

384.348

12.925.457

12.231.440

225.462

12.456.902

-309.669

-468.554

Totalen

16.152.408

708.954

16.861.362

15.838.754

2.438.045

18.276.799

-313.653

1.415.437

15.133.308

231.433

15.364.741

15.484.046

258.676

15.742.722

350.738

377.981

Investeringen

522.050

474.990

997.040

354.708

2.179.369

2.534.077

-167.342

1.537.037

Andere

497.050

2.531

499.581

-497.050

-499.581

Exploitatie

1.3 Financiële toestand
1.3.1 Vergelijking resultaat op kasbasis

Resultaat op kasbasis

MJP
2017

Budgetwijziging
2017

I. Exploitatiebudget (B-A)

350.738

377.981

II. Investeringsbudget (B-A)

-167.342

1.537.037

III. Andere (B-A)

-497.050

-499.581

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-313.653

1.415.437

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.770.712

2.925.735

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

2.457.058

4.341.173

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

350.301
2.106.757

432.286
3.908.887

1.3.2 Vergelijking autofinancieringsmarge
Budgetwijziging
2017

Autofinancieringsmarge

MJP2017

I. Financieel draagvlak (A-B)

421.811

450.219

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

263.414

214.611

Autofinancieringsmarge (I-II)

158.397

235.608

1.4
1.5
1.6

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Lijst met daden van beschikking
Lijst met nominatief toegekende subsidies

2.
2.1

Financiële nota
Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)
Uitgaven

Beleidsdomein
Algemene financiering

Vorig
krediet

Wijziging

Ontvangsten
Nieuw
krediet

Vorig
krediet

Wijziging

Saldo
Nieuw
krediet

Vorig saldo

Nieuw saldo

266.971

8.490

275.461

2.536.450

22.125

2.558.575

2.269.479

2.283.114

Algemeen bestuur en ondersteunende diensten

1.178.690

40.964

1.219.654

102.349

-23.983

78.366

-1.076.341

-1.141.288

Sociale dienstverlening

1.414.988

223.683

1.638.671

918.515

121.950

1.040.465

-496.473

-598.206

12.272.659
15.133.30
8

-41.704

12.230.955
15.364.74
1

11.926.732
15.484.04
6

138.584

12.065.316
15.742.72
2

-345.927

-165.639

350.738

377.981

Woonzorgvoorzieningen
Totalen

231.433

2.2 Wijziging van een investeringsenveloppe
2.2.1 Investeringsenveloppe (BW2) geconsolideerd
DEEL 1: UITGAVEN

258.676

Verbinteniskredieten
Vorig
krediet

Wijziging

Nieuw
krediet

7.511.422

-297.437

7.213.985

Transactiekredieten
2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa

396.616

431.035 1.458.258

995.876

188.500

3.743.70
0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

5.000

5.000

3.836

1.164

431.035 1.462.094

997.040

IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN

7.516.422

-297.437

7.218.985

396.616

Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig
krediet

Wijziging

188.500

3.743.70
0

Transactiekredieten

Nieuw
krediet

2014

2.366.341

50.000

2.063.579

332.791

328.470

311.265

4.429.920

382.791

328.470

386.265

2015

2016

2017

2018

2019

50.000

50.000

305.408

392.908

355.408

442.908

I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa

1.366.341

1.000.00
0

75.000

2.141.34
1

III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

2.007.079

TOTAAL ONTVANGSTEN

3.373.420

56.500
1.056.50
0

392.736
2.534.07
7

2.2.2 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Algemene financiering

Uitgaven
Overdr.
Vorig
Budgetvorig
krediet
wijziging
boekjaar
50.000 286.467 -115.559

Alg. bestuur en ondersteunende diensten

202.200

Sociale dienstverlening

68.879 -192.000

Nieuw
krediet

Vorig
krediet

220.909

50.000

Ontvangsten
Overdr.
Budgetvorig
wijziging
boekjaar
1.091.341 1.000.000

Saldo
Nieuw
krediet
2.141.341

0

1.920.432
-79.079

1.150

-1.400

-1.400

1.400

1.150

Woonzorgvoorzieningen

268.450

415.930

10.122

694.502

304.708

30.378

56.500

391.586

36.258

-302.915

Totalen

522.050

772.427 -297.437

997.040

354.708

1.122.869

1.056.500

2.534.077

-167.342

1.537.037

2.3

1.150

Nieuw

-202.200

79.079
2.550

Vorig

Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

RESULTAAT OP KASBASIS

Vorig
bedrag/
krediet

Wijziging

Nieuw
bedrag/
krediet

I. Exploitatiebudget (B-A)

350.738

27.243

377.981

A. Uitgaven

15.133.308

231.433

15.364.741

B. Ontvangsten

15.484.046

258.676

15.742.722

-167.342

1.704.379

1.537.037

A. Uitgaven

522.050

474.990

997.040

B. Ontvangsten

354.708

2.179.369

2.534.077

III. Andere (B-A)

-497.050

-2.531

-499.581

497.050

2.531

499.581

-313.653

1.729.091

1.415.437

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.770.712

155.024

2.925.735

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

2.457.058

1.884.114

4.341.173

350.301

81.985

432.286

2.106.757

1.802.130

3.908.887

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven
B. Ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

3. BUDGET: BUDGET 2018 - BESPREKING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing van 14 januari 2017 betreffende de goedkeuring van de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op het voorliggende ontwerp van budget 2018 en meerjarenplanwijziging 2014-2020:
JR 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)

JR 2015

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

B 2020

1.511.684

827.682

1.018.830

377.981

222.998

292.424

27.541

A. Uitgaven

14.105.451

14.047.430

14.520.961

15.364.741

15.840.037

16.140.408

16.646.970

B. Ontvangsten

15.617.135

14.875.112

15.539.791

15.742.722

16.063.035

16.432.832

16.674.511

-13.825

-102.564

-1.075.829

1.537.037

-803.092

-4.088.292

-1.399.873

A. Uitgaven

396.616

431.035

1.462.094

997.040

1.658.500

4.923.700

1.921.200

B. Ontvangsten

382.791

328.470

386.265

2.534.077

855.408

835.408

521.327

III. Andere (B-A)

-150.798

-508.832

-473.274

-499.581

-511.721

1.131.714

1.035.035

A. Uitgaven

458.579

508.832

473.274

499.581

511.721

508.286

464.965

B. Ontvangsten

307.781

1.640.000

1.500.000

II. Investeringsbudget (BA)

IV. Budgettaire resultaat
boekjaar (I+II+III)

1.347.061

216.286

-530.272

1.415.437

-1.091.814

-2.664.154

-337.296

V. Gecumuleerde
budgettaire resultaat vorig
boekjaar

1.892.661

3.239.722

3.456.008

2.925.735

4.341.173

3.249.358

585.204

3.239.722

3.456.008

2.925.735

4.341.173

3.249.358

585.204

247.908

278.138

403.325

432.286

432.286

432.286

3.177.870

2.522.411

3.908.887

2.817.072

152.919

VI. Gecumuleerde
budgettaire resultaat
(IV+V)
VII. Bestemde gelden voor
investeringen (toestand
op 31 december)
VIII. Resultaat op
kasbasis (VI-VII)

3.239.722

247.908

Autofinancieringsmarge

1.389.659

643.067

838.084

235.608

15.986

88.846

33.904

Overwegende dat het bedrag van de gemeentelijke bijdrage 2018 bepaald is op 1.650.000,00 EURO (initieel: 2.103.242 EURO), 2019 : 1.850.000 EUR
(initieel 2.145.307 EUR) en 2020 1.887.000 EUR (initieel 2.188.706 EUR);
Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2020 en budgetten 2018;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 149159;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van het ontwerp van meerjarenaanpassing 2014-2020 en het budget 2018 en hieromtrent advies in te winnen van het college van
burgemeester en schepenen.

4. PERSONEEL: COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 2018– VERLENGING ETHIAS
– DEFINITIEVE GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissingen dd. 15 januari 2002, 15 januari 2008, 09 november 2010 en 12
november 2013 betreffende de toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering en de
tenlasteneming van de premies, inzonderheid de tenlasteneming van de basisformule voor het
personeelslid (hoofdverzekerde) in dienst en voor de gepensioneerde personeelsleden het bedrag
van een actief personeelslid van 65 jaar als waarborgformule;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 oktober 2017 houdende de principiële goedkeuring tot
verlenging van de collectieve verzekeringspolis Ethias voor 2018, en dit wegens de voordeliger
voorwaarden;
Gelet op de onderhandelingen in het BOC voor het gemeente- en OCMW-personeel op 23 oktober
2017, met gunstig advies voor de verlenging van de hospitalisatieverzekering ETHIAS voor 2018;
Gelet op de volgende nieuwe tarieven dd. 12 september 2017 inzake collectieve
hospitalisatieverzekering van Ethias:
Basisformule (2-persoonskamer)
Per hoofdverzekerde tot en met 20 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 21 tot en met 49 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 50 tot en met 64 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 70 jaar

Ethias 2018
27,50
66,00
110,00
330,00
396,00

Uitgebreide formule (1-persoonskamer)
Per hoofdverzekerde tot en met 20 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 21 tot en met 49 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 50 tot en met 64 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar
Per hoofdverzekerde vanaf 70 jaar

Ethias 2018
57,20
154,00
242,00
572,00
737,00

Overwegende dat aldus voor de personeelsleden de volgende tarieven Ethias 2018 zullen worden
gehanteerd:
Leeftijd
verzekerde

0-20 j
21-49 j
50-64 j
65-69 j
70+ j

Basisformule
(tweepersoons-kamer)
Hoofdverz.
Nevenverz.
(personeel)
(gezinsleden)
0 EUR
27,50 EUR
0 EUR
66 EUR
0 EUR
110 EUR
0 EUR
330 EUR
66 EUR
396 EUR

Uitgebreide formule
(éénpersoons-kamer)
Hoofdverz.
Nevenverz.
(personeel)
(gezinsleden)
29,70 EUR
57,20 EUR
88 EUR
154 EUR
132 EUR
242 EUR
242 EUR
572 EUR
407 EUR
737 EUR

Gelet op het besluit dd. 14 november 2017 van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd. 12 december 2017;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 en 104 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de definitieve collectieve hospitalisatieverzekering
Ethias, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend de in het overwegende gedeelte vermelde nieuwe
tarieven dd. 12 september 2017 inzake collectieve hospitalisatieverzekering van Ethias definitief te
aanvaarden en de overeenkomst voor één jaar (2018) te verlengen, met name van 1 januari 2018
tot en met 31 december 2018.
Art. 3: De basisformule tweepersoonskamer wordt behouden voor de personeelsleden in dienst
(hoofdverzekerden) en voor de gepensioneerde personeelsleden het bedrag van een actief
personeelslid vanaf 65 jaar.
Art. 4. De nieuwe tarieven inzake collectieve hospitalisatieverzekering van Ethias bekend te maken
aan de personeelsleden en de gepensioneerde personeelsleden.

5. POST: RAAMOVEREENKOMST VOOR POSTDIENSTEN – TOETREDING TOT HET
RAAMCONTACT VOOR DE SLUITING VAN INDIVIDUELE CONTRACTEN INZAKE
UNIVERSELE POSTDIENSTEN – BESTEK VVSGVZW 2017/09/18 - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 12 oktober 2017 toetreding tot een aankoopcentrale voor de
aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst
postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw;
Gelet op
•
de principiële beslissing van de directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 tot gunning
via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel “Raamcontract voor
de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen”
•
de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-nummer 2017534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr. 2017/S 224466080);
•
de in uitvoering van de beslissing van de directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017
waar is bepaald dat:
o VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b) en
artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van
vermelde opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten
vermelde bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de
duurtijd van het te sluiten raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht
(bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis
daarvan, individuele contracten inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst
worden door de voorwaarden van het bestek en de offerte van de dienstverlener;
o Het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers –
steeds de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar
volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren,
wat in voorkomend geval niet als een wijziging van de opdracht wordt beschouwd;
Overwegende hetgeen volgt:
•
De voornoemde opdracht van VVSG vzw “Raamcontract voor de sluiting van individuele
contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” is een raamcontract
met één dienstverlener en VVSG vzw treedt hierbij op als aankoopcentrale in de zin van artikelen
2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17 juni 2016;
•
De Gemeente/Het OCMW kan van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de
aankoopcentrale gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. VVSG vzw2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld
van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
•
Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van de aankoopcentrale om volgende redenen:
o de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het
bestuur;
o het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent;
o VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van
postdiensten;
•
Het OCMW is niet verplicht tot enige afname van het raamcontract (geen afnameverplichting);
•
De nodige budgetten zijn beschikbaar.

Gelet op artikel 51, § 2 juncto artikel 52, tweede lid,12 ° van het OCMW-decreet van 19 december
2008;
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 en
artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
BESLUIT
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de toetreding tot het raamcontact voor postdiensten
VVSG, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt goedkeuring verleend om een beroep te doen op de aankoopcentrale van VVSG
vzw voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract
“Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor
Vlaamse lokale besturen” (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18)

6. PERSONEEL: BESTEDING RESTMIDDELEN VIA4 2017 - GOEDKEURING
De raad;
Gelet op het Vlaams Intersectoraal akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en non-profitsector in
de lokale besturen dd. 31 mei 2013; Het akkoord kwam tot stand na onderhandelingen tussen de
sociale partners, m.n. de representatieve vakorganisaties (ACOD, ACV-OD en VSOA), de Vlaamse
regering en de VVSG;
Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum aan het kaderreglement van VIA4, dat werd
goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 4 juni 2014. Dit addendum biedt onder
meer de mogelijkheid de restmiddelen VIA4-koopkracht over alle rechthebbende besturen te
verdelen in functie van een verhoging van de maaltijdcheques of de bijdrage 2e pensioenpijler;
Gelet op de e-mail van 22 september 2017 van de GSD-V inzake de besteding van de restmiddelen
van VIA4 2017 waarbij geschat wordt dat de restmiddelen voor het OCMW 9.159,71 € bedragen.
Deze middelen dienen aangewend te worden voor de verhoging van koopkracht van de individuele
personeelsleden. In tegenstelling tot de reguliere middelen die enkel kunnen aangewend worden
voor het personeel van de VIA-diensten, kunnen de restmiddelen ingezet worden voor alle
personeelsleden. De restmiddelen dienen aangewend te worden voor de verhoging van de
koopkracht van de individuele personeelsleden;
Gelet op het besluit van het CBS van 14 november 2017 houdende de aanwending van de
restmiddelen VIA4 2017 voor de verdere financiering van de maaltijdcheques;
Gelet op het gunstig advies van het BOC van 23 oktober 2017;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de besteding van de restmiddelen VIA4 2017, geeft het
volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt goedkeuring verleend tot de besteding van de restmiddelen VIA4 2017 voor de
verdere financiering van de maaltijdcheques voor alle OCMW-personeelsleden.

7. STAD/OCMW – TECHNISCHE DIENST – SAMENAANKOOP VOOR HET OPMAKEN VAN
RISICOANALYSES OP ELEKTRISCHE KASTEN – BIJZONDER BESTEK - GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 juni 2017 betreffende de toetreding tot de samenaankoop voor
het opmaken van risicoanalyses op elektrische kasten volgens het KB 04/12/2012 in de gebouwen
van de stad Veurne, het AGB, het OCMW-Veurne, de politiezone Spoorkin en de brandweerzone
Westhoek
Het betreft een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, met prijsvraag aan de
volgende firma’s:
OCB, Koningin Astridlaan 60 te 2550 Kontich
TÜV SÜD Benelux, Leuvensesteenweg 350 te 3190 Boortmeerbeek
Vinçotte, Jan Olieslagerslaan 35 te 1800 Vilvoorde
Elektro West vzw, Kerkstraat 33 te 1820 Melsbroek
BTV National, Neervelstraat 109 te 1200 Brussel.
Overwegende dat er drie offertes werden ingediend:
Vinçotte, Jan Olieslagerslaan 35 te 1800 Vilvoorde (23.347,31 EUR excl. btw of
28.250,25 EUR incl. 21% btw na verbetering)
Elektro West vzw, Kerkstraat 33 te 1820 Melsbroek (17.234,00 EUR excl. btw of
20.853,14 EUR incl. 21% btw na verbetering)
BTV National, Neervelstraat 109 te 1200 Brussel (16.812,18 EUR excl. btw of
20.342,74 EUR incl. 21% btw)
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 november 2017
houdende de gunning van de opdracht “opmaken van risicoanalyses op elektrische kasten ” aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde BTV
National, Neervelstraat 109 te 1200 Brussel;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 en160 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de gunning van de samenaankoop risicoanalyses op
elektrische kasten - Stad Veurne, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend aan de door het college van burgemeester en schepenen
gedane gunning van de opdracht “opmaken van risicoanalyses op elektrische kasten ” aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde BTV
National, Neervelstraat 109 te 1200 Brussel

8. WZC TER LINDEN: VERVANGING ZORGDEKBEDDEN – GUNNING
De Raad,
Gelet op de raadsbeslissing dd. 12 oktober 2017 betreffende de overheidsopdracht voor de
aankoop van 300 zorgdekbedden ten behoeve van het WZC Ter Linden, bij wijze van een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, geraamd op een totale kostprijs
van 10.000,00 EURO (excl. BTW);
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Gelet op het gunningsverslag dd. 24 november 2017 van mevrouw Tiny Baillieu, directeur van het
WZC Ter Linden;
Overwegende dat de voormelde inschrijvingen na formeel en materieel nazicht als regelmatig
worden beschouwd;
Overwegende dat de inschrijving van de firma MEDICAL MATTRES CARE BVBA (MMC),
Puyveldestraat 8 te 9170 Sint-Pauwels aldus als de economisch meest voordelige aanbieding wordt
beschouwd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot betaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 160 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de aankoop van zorgdekbedden (300) WZC Ter Linden,
geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt de opdracht voor de aankoop van 300 zorgdekbedden ten behoeve van het
WZC Ter Linden gegund aan de firma MEDICAL MATTRES CARE BVBA (MMC), Puyveldestraat
8 te 9170 Sint-Pauwels, voor een totale kostprijs 8.400, 00EURO (excl. BTW), en dit
overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
Art. 3: Tevens wordt instemming verleend dat de dekbedden eventueel aangekocht kunnen worden
door de OCMW/stadspersoneelsleden.

9. WZC TER LINDEN: TWEEJAARLIJKSE PRIJSVERGELIJKING PRODUCTEN
HANDHYGIENE - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 09 mei 2017 betreffende het programma voor het uitschrijven in
2017 van nieuwe overheidsopdrachten naar aanleiding van het rapport dd. 16 juli 2016 van AuditVlaanderen inzake de gevoerde thema-audit ‘aankoop- en contractbeheer’ bij het OCMW-Veurne,
inzonderheid de beslissing om voor de kleine courante aankopen van het WZC Ter Linden
tweejaarlijks een prijsvergelijking te organiseren;
Gelet op de dienstnota dd. 29 november 2017 van mevrouw Tiny Baillieu, directeur WZC Ter
Linden met de resultaten van de gedane prijsvergelijking handhygiëne, inzonderheid het product
“DEB” aangeboden door de volgende firma’s firma’s: Verpa, King, Rommel, Hysop, schoononline,
debwebshop en Vanhoudt);

Overwegende dat de prijsvergelijking, meer bepaald de volgende DEB-producten betreft:
handontsmetting palen, handontsmetting gewone dispencers (muur), handcreme, hair and body
soap, staander met opvangbak, touchfree dispencer voor aan staander;
Gelet op de resultaten in de volgende vergelijkingstabel:
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Overwegende dat de offerte van de firma KING Belgium NV, Rue Du Cerf 190/1 te 1332 Genval, als
de economisch meest voordelige aanbieding wordt beschouwd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 en160 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent producten handhygiëne TL, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend tot het afnemen van producten handhygiëne ten behoeve
van het WZC Ter Linden, aan de firma KING Belgium NV, Rue Du Cerf 190/1 te 1332 Genval,
aan de eenheidsprijzen van zijn opgestuurde prijzenlijst d.d. 03 oktober 2017 (ref. 57.494), voor de
periode januari 2018 – december 2019.

10. WZC TER LINDEN: EERSTELIJNZONE – PRINCIPIEEL AKKOORD TOT TOETREDING TOT DE
EERSTELIJNSZONE VEURNE– GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op het rondschrijven van het Agentschap Zorg & Gezondheid houdende een oproep aan alle
actoren van eerste lijn tot de vorming van de zgn “eerstelijnzones”, voor praktijkondersteuning en
intersectorale samenwerking tussen alle zorgactoren, lokale besturen, welzijn en gezondheid, zodat
het dus uitermate belangrijk is dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau
aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
De Vlaamse overheid zet voorts zgn. “transitiecoaches” in om het proces van zonevorming en de
opstart van de eerstelijnszones te begeleiden. Zij hebben de belangrijke opdracht om de
zorgaanbieders, lokale besturen en afdelingen van zorg- en welzijnsorganisaties en verenigingen
bij te staan in de realisatie van een duurzaam veranderingstraject:

Overwegende dat bij het opzetten van de eerstelijnzones twee principes belangrijk zijn: de persoon
met een zorgnood neemt een centrale plaats in en het principe van de geïntegreerde zorg om
duidelijk te maken dat het zorgaanbod vanuit verschillende zorgdisciplines of sectoren
(gezondheidszorg, welzijn, sociale sector, …) wordt aangeboden. Tevens wil de Vlaamse regering
de zorgaanbieders ondersteunen met vereenvoudigde structuren op maximaal drie niveaus: de
eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams niveau;
Het lokaal bestuur kan via het lokaal sociaal beleid bijdragen aan een leefomgeving die stimuleert
tot gezonder leven. Lokale besturen ondersteunen zorgverstrekkers, ontwikkelen netwerken van
vrijwilligers en buren, organiseren lokale dienstencentra die de burg maken tussen de professionele
en de informele zorg en hebben aandacht voor een leeftijdsvriendelijke woonomgeving.
Met de oprichting van de eerstelijnszones (= totaal aantal inwoners tussen 75.000 en 125.000) en
de zorggraden, die de eerstelijnszones zullen beheren, wordt een nieuwe stap gezet in de
ondersteuning van de lokale zorgactoren. De eerstelijnszone is immers het niveau bij uitstek om de
samenwerking in de eerste lijn te realiseren;
In de eerstelijnszones brengen lokale besturen, woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, lokale
dienstencentra, psychologen, huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers,
maatschappelijk werkers en andere zorgverleners de noden in kaart en werken ze samen aan een
actieplan;
Gelet op het e-mailbericht d.d. 17 november 2017 van mevrouw Sofie CORTEEL, LMN-coördinator,
Lokaal Multidisciplinair Netwerk Centraal West-Vlaanderen, met het verzoek tot het verlenen van
een principieel akkoord tot toetreding bij de aanvraag van de eerstelijnszone Veurne;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent het principieel akkoord tot toetreding tot de
eerstelijnszone Veurne, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt principieel akkoord verleend tot toetreding tot de eerstelijnszone Veurne en
volmacht te verlenen aan de OCMW-voorzitter en OCMW-secretaris om het principieel akkoord en
alle desbetreffende stukken te ondertekenen.

11. OVBJ ZONNEWENDE: INSTAP PROJECT “AMBRAJAZE” – ALTERNATIEVE VORM VAN
DAGBESTEDING VOOR JONGEREN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 13 juni 2017 betreffende de instap in het project AMBRAJAZE als
alternatieve dagbesteding voor kwetsbare jongeren die uit het schoolsysteem vallen, in
samenwerking met De Walhoeve uit Vleteren en het Vlaams expertisecentrum, eventueel nog uit te
breiden met andere partners;
Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van
“Ambrajaze”, met als missie: Ambrajaze beoogt het aanbieden van een langdurige
schoolvervangende dagbesteding voor jongeren die uit verschillende maatschappelijke systemen
vallen. Het gaat onder andere om jongeren die niet meer te motiveren zijn voor school en/of
leefgroepen. Ze kampen als het ware met een “school-burn-out”. Het kan hierbij gaan om jongeren
met een sterk verhoogde psychische kwetsbaarheid. We bieden deze jongeren de kans om vanuit
zichzelf terug in beweging te komen en te ontdekken welke richting ze uit willen. Zo krijgen ze
kansen om te schakelen naar school en/of werk.
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst voorts de volgende rubrieken omschrijft:
•
Situering

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Voorwerp van de overeenkomst
Gezamenlijke doelen
Omschrijving van het zorggebied
Missie
Kenmerken
Contracterende partijen: De Walhoeve VZW, OCMW-Veurne (Zonnewende OVBJ), Arktos
VZW, Sociaal Huis Oostende, PROFO VZW, Kompani VZW en Stad Veurne: Jeugddienst
Veurne
Rechtsvorm: netwerkorganisatie met aansprakelijkheid van Arktos VZW
Dagelijks bestuur
Financiering: OCMW-Veurne (Zonnewende OVJZ): inbreng 6.000,00 € (september 2017 –
juni 2018)
Deontologie
Einde van de overeenkomst

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de SO Ambrajaze, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst AMBRAJAZE en
volmacht te verlenen aan de OCMW-voorzitter en OCMW-secretaris om de
samenwerkingsovereenkomst Ambrajaze en alle desbetreffende stukken te ondertekenen.

12. OVBJ ZONNEWENDE: TWEEJAARLIJKSE PRIJSVERGELIJKING FOOD- EN NONFOODARTIKELEN - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 09 mei 2017 betreffende het programma voor het uitschrijven in
2017 van nieuwe overheidsopdrachten naar aanleiding van het rapport dd. 16 juli 2016 van AuditVlaanderen inzake de gevoerde thema-audit ‘aankoop- en contractbeheer’ bij het OCMW-Veurne,
inzonderheid de beslissing om voor de kleine courante aankopen van de OVBJ Zonnewende
tweejaarlijks een prijsvergelijking te organiseren, inzonderheid voor:
•
Algemene huishoudelijke producten (Solcious)
Gelet op de dienstnota dd. 28 november 2017 van mevrouw Tilly Delrue, eerste begeleider OVBJ
Zonnewende met de resultaten van de gedane prijsvergelijking van de volgende firma’s:
handelaars food- en non-foodartikelen: Solucious, Bidfood, Seru Resto Service, Metro, Java en dit
op basis van volgende criteria:
Bestellen via een gebruiksvriendelijke onlinetoepassing
Transparante prijzen
Een aanbod van producten en verpakkingen zoals je in de gewone supermarkt vindt
2-wekelijkse aan huis levering in de 5 huizen
Geen extra leveringskosten
Overwegende dat firma SOLUCIOUS (sedert 10/04/2012) tot op vandaag aan de voormelde
voorwaarden beantwoordt;
Gelet op de daartoe opgemaakte vergelijkingstabel op basis van 10 courante producten met de
opgegeven minimum afnamehoeveelheid per leverancier:
Product
SOLUCIOUS
BIDFOOD
JAVA
Tomatenstukjes
kleinste verpakking
(winkelmerk)
Slagroom Inex 40%

6x400g
€ 0,943/kg

6x2,6kg

6x2,5kg
€ 2,4240/kg

1 liter
(A-merk)

1x1l
€ 4,993 / liter

6x2l

Fruityoghurt
(winkelmerk)

4x125g
€0,251/stuk

Vloeibaar wasmiddel
(A-merk)
Handvaatwas Dreft
Regular (A-merk)

1x2liter
€ 3,758 / liter
1x1,5liter
€ 2,703 / liter

Margarine
(winkelmerk)

1x500g
€ 1,818 / kg

24x250g

4x1kg
€4,75/kg

Vloeiende bloem Anco
(A-merk)

1x1kg
€ 1,337 / kg

10x1kg

10x1kg
€1,59/kg

Vanillesuiker
(winkelmerk)

15x8g
€ 5,349 / kg

30x(10x10g)

10x1kg
€6,39/kg

Mini-babybel
(A-merk)
Koetjesreep
(A-merk)

18x22g
€0,3573/portie
12x15g
€0,110/stuk

24x100g

1x20liter
8x1liter

96x22g
24x(12x15g)

12x1l
€5,99/liter

24x125g
€0,2375/stuk
1x7,5l
€3,4466/liter
2x5l
€2,3300/liter

96x22g
€0,3786/portie
288x15g
€0,0694/stuk

Overwegende dat uit voormelde vergelijkingstabel blijkt dat de firma SOLUCIOUS,
Edingensesteenweg 196, 1500 Halle de producten aan de beste (prijs)voorwaarden aanbiedt;
Overwegende dat mevrouw Tilly Delrue in haar voormelde nota voorts bijkomende argumenten ten
gunste van leverancier SOLUCIOUS aanvoert:
“Na het meest recente overleg met de huishoudsters heb ik daarom om een voorstel tot
aankoopoptimalisatie verzocht. Hierbij bestudeert Solucious het aankoopgedrag van onze
organisatie. Van hieruit doen zij een aantal voorstellen tot alternatieve producten die in eenzelfde
behoefte voorzien, maar goedkoper in zijn soort zijn. Het is mijn opzet om deze input met de groep
van huishoudsters (die de bestelling doorgeven) en hoofdbegeleiders (als vertegenwoordiger van
het team begeleiders die bepaalde suggesties tot aankopen doet) te bespreken. Afgesproken acties
i.v.m. ons aankoopgedrag bij Solucious worden opgenomen in de verslaggeving van de betreffende
overlegorganen.”;
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd. 12 december 2018;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 en160 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de leverancier SOLUCIOUS, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend tot het afnemen van food- en nonfoodartikelen ten behoeve
van de huizen OVBJ Zonnewende, aan SOLUCIOUS, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, aan de
eenheidsprijzen van zijn opgestuurde prijzenlijst, voor de periode januari 2018 – december 2019.

13. OCVJ ZONNEWENDE/SOCIALE DIENST – SAMENWERKINGSVERBAND JEUGDHULP
WESTHOEK – PROJECT TOT VERSTERKING JEUGDHULP “EEN GEZIN + EEN PLAN” GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de rondzendbrief van Vlaams Minister Vandeurzen dd. 20/07/2017 waarbij de Vlaamse
overheid wil investeren in snelle en voldoende nabije jeugdhulp voor het ondersteunen van
kinderen, jongeren en gezinnen ook in wachtperiodes en waarvoor de Vlaamse overheid structureel
25 miljoen euro vrij maakt;
Gelet op het feit dat de oproep van Minister Vandeurzen stelt dat samenwerkingsverbanden
moeten uitgebouwd worden, zoveel mogelijk geënt op reeds bestaande samenwerking, tussen alle
actoren die hulpvragen van gezinnen, kinderen en jongeren oppikken (OCMW, brede instap, Huis
van het Kind, huisartsen, gemandateerde voorzieningen,…) om de doelstellingen zoals omschreven
in de oproep te realiseren.
Gelet op het feit dat het moet gaan om samenwerkingsverbanden binnen een afgebakend
werkingsgebied van 200.000 tot 250.000 inwoners en dat één partner, de kernpartner, hierin het
voortouw moet nemen.
Gelet op het feit dat als een samenwerkingsverband een dossier indient dit samenwerkingsverband
na goedkeuring kan rekenen op een structurele ondersteuning van 700.000 € - 1.000.000 € om de
doelstellingen zoals omschreven in de oproep te realiseren.
Gelet op het feit dat er reeds een samenwerkingsverband “Rechtstreeks Toegankelijke Integrale
Jeugdhulp” aanwezig is in de regio Westhoek en dat er met alle sectoren van dit
samenwerkingsverband een inhoudelijk dossier werd opgemaakt dat beantwoordt aan de
verwachtingen van de Vlaamse Overheid,
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Westhoekoverleg op 17/11/2017 besliste om op te
treden als kernpartner in het samenwerkingsverband,
Overwegende dat het dossier “versterking Jeugdhulp één gezin = één plan” in eerste fase via de
interlokale vereniging Westhoekpersoneel wordt ingediend. In een tweede fase, indien de
Dienstverlenende Vereniging Westhoek opgericht is, het dossier onder te brengen in de
Dienstverlenende Vereniging Westhoek.
Overwegende dat het samenwerkingsverband Jeugdhulp Westhoek zich situeert op het niveau van
de 17 gemeenten die samen de regio Westhoek vormen en alle jeugdhulpactoren actief binnen dit
werkingsgebied. De regio Westhoek is een aaneengeschakeld gebied en omvat de bestuurlijke
arrondissementen Diksmuide, Ieper en Veurne met dus volgende gemeenten: Alveringem; De
Panne; Diksmuide; Heuvelland; Houthulst; Ieper; Koekelare; Koksijde; Kortemark; LangemarkPoelkapelle; Lo-Reninge; Mesen; Nieuwpoort; Poperinge; Veurne; Vleteren en Zonnebeke
Met deze “één gezin = één plan-benadering” in dit eerstelijns ondersteuningsaanbod wordt binnen
het samenwerkingsverband Jeugdhulp Westhoek maximaal ingezet op het eigenaarschap van het
gezin mbt zijn ondersteuningsdoelen
Het samenwerkingsverband Jeugdhulp Westhoek kiest voor het ontwikkelen van een nieuw
eerstelijns ondersteuningsaanbod bestaande uit 3 complementaire pijlers. Kinderen, jongeren en
gezinnen met ondersteuningsvragen krijgen de garantie dat er binnen de richtsnoertermijn van één
maand actie wordt ondernomen
•
Pijler 1: Krachtgerichte, snel inzetbare ondersteuning via een team begeleiders
De eerste pijler van het nieuwe eerstelijns ondersteuningsaanbod omvat de realisatie van
generalistische, breedsporige, vraaggerichte ambulante en/of mobiele ondersteuning binnen de
opvoedingssituatie van gezinnen.
Deze ondersteuning zal kunnen geboden worden door een begeleider. Bedoeling is om op
niveau van de regio Westhoek een regionaal en intersectoraal team begeleiders samen te
stellen die expertise vanuit hun eigen sector binnenbrengen in dit nieuwe team. Het gaat dus
om expertise vanuit verschillende organisaties uit de diverse sectoren binnen integrale

•
•

jeugdhulp; Vanuit de inhoudelijke stuurgroep wordt een coördinator aangesteld die het team
als een autonome entiteit aanstuurt. De teamcoördinator onthaalt de vragen en aanmeldingen,
stuurt het team aan en maakt samenwerkingsafspraken met alle relevante actoren.
Pijler 2: Kortdurende interventies van gespecialiseerde sectorgebonden ondersteuning
Pijler 3: Eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren

Overwegende dat het begeleidersteam zal worden samengesteld uit personeel uit de verschillende
sectoren dat reeds tewerkgesteld is en specifieke ervaring heeft met thuisbegeleiding. Deze
begeleiders blijven wel werknemers van de verschillende organisaties van waaruit ze vrijgesteld
worden. De middelen worden dan pro rato doorgestort aan deze organisaties.
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent het engagementsverklaring RSV Veurne, geeft het
volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus keurt de OCMW-raad de nota “Versterking Jeugdhulp één gezin = één plan voor de
regio Westhoek” principieel goed, onderschrijft de engagementsverklaring RSV Veurne en gaat
akkoord met het werkingsgebied en de omschrijving van de beoogde uitbreiding zoals beschreven
in het dossier.
Art. 3. De OCMW-raad geeft goedkeuring tot toetreding als partner binnen het
samenwerkingsverband Jeugdhulp Westhoek en als actor om hulpvragen van gezinnen, kinderen
en jongeren op te pikken.
Art. 4. De OCMW-raad gaat er mee akkoord dat Westhoekoverleg in haar hoedanigheid van
beheerscomité van de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel optreedt als kernpartner in dit
dossier.

14. SOCIALE DIENST: PROJECT “FOODLOOSE” – VOEDSELBEDELING AAN SOCIAAL
ZWAKKEREN – AKTENEMING
De Raad;
Gelet op de projectoproep 2017 van de provincie West-Vlaanderen en het Streekfonds WestVlaanderen met oog op subsidiëring van initiatieven voor verwerking en voedselbedeling van
voedseloverschotten;
Overwegende dat het OCMW-Veurne, op initiatief van mevrouw Tiebe De Bruycker, diensthoofd
sociale dienst, een kandidaatdossier indiende voor de verdere uitbouw van de OCMW-sociale winkel
met lokale partners, waar burgers terecht kunnen die zich in een precaire situatie bevinden;
Overwegende dat de financiële steun (10.000,00 EURO) zou worden aangewend ter financiering
van de winkelinrichting en personeelskost (opzetten van sociale contactaangelegenheden,
praatcafé, budgetvriendelijk koken, …);
Voorts wil het project aanwezige voedseloverschotten op een creatieve manier verwerken en
verbruiken. Daarnaast wil het de cliënten laten kennismaken met budgetvriendelijke en gezonde
voeding. Gezien de cliënten vaak met een beperkt budget moeten rondkomen hoopt het project
door de voedseloverschotten aan democratische prijzen aan te bieden, hen te leren om hun budget
in balans te houden; Anderzijds, kunnen de leveranciers zodoende een vergoeding krijgen zodat
hun voedseloverschotten dan toch niet volledig verloren gaan;
Gelet op het e-mailbericht dd. 20 november 2017 van de Streekfonds West-Vlaanderen, Mevrouw
Griet Witdouck, projectcoördinator, met de mededeling dat dat de jury het ingediende
kandidaatdossier van het OCMW-Veurne heeft goedgekeurd en dat de aangevraagde financiële
wordt toegekend, met betaling voorzien voor begin 2018;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
De Raad neemt akte van het project “Foodloose”.

15. R.S.V.K.: BIJDRAGE LIDMAATSCHAP 2018 – BETAALBAARSTELLING - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op het schrijven dd. 07 november 2016 van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor VZW
Westhoek & Veurne-Diksmuide, Arsenaalstraat 22 te 8620 Nieuwpoort, met de mededeling van het
bedrag van het lidmaatschap voor het boekjaar 2018, te weten, 17.665,50 euro, of 1,50 €/inwoner
(11.777);
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent het lidgeld RSVK 2018, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt bedrag van het lidmaatschap RSVK 2018, ten bedrage van 17.665,50 EURO
betaalbaar gesteld.

16. SOCIALE DIENST/THUISZORG: TOEKENNING VAN EEN INCONTINENTIETOELAGE –
GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op het voorstel om aan personen die zwaar zorgbehoevend zijn en lijden aan een
incontinentie voor urine en/of stoelgang een incontinentietoelage toe te kennen, onder volgende
voorwaarden en met de volgende modaliteiten:
Voorwaarden:
1) Persoon krijgt een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden van het ziekenfonds; een
attest van het ziekenfonds dient voorgelegd te worden bij aanvraag van de toelage (komen
niet in aanmerking personen die het forfait krijgen voor een onbehandelbare incontinentie)
2) Gedomicilieerd in Veurne en thuiswonend dus niet verblijvend in een residentiële setting
3) Geen leeftijdsbeperking
Voorstel premie:
Een toelage ten bedrage van €25, jaarlijks eenmaal aan te vragen. Er kan slechts 1 toelage per
domicilieadres toegekend worden. De toelage wordt verleend bij wijze van toebedelen van
huisvuilzakken te bekomen in het DC De Zonnebloem;
Overwegende dat de maatregelen op jaarbasis budgettair geraamd wordt op 1.750,00 EURO;
Overwegende dat de nodige kredieten in het budget 2018 werden ingeschreven;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;

BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de incontinentietoelage SD, geeft het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend tot het toekennen van een jaarlijkse incontinentietoelage
ten bedrage van 25,00 EURO, onder de voorwaarden en met de modaliteiten vermeld in het
overwegende gedeelte;
Art. 3: Het onderhavige reglement voor incontinentietoelage gaat in op 01 april 2018.

17. SOCIALE DIENST/THUISZORG: TOEKENNING VAN EEN THUISZORGTOELAGE HERZIENING – GOEDKEURING
De Raad,
Gelet op de raadsbeslissing dd. 17 februari 2011 houdende de wijziging van het reglement voor
toekenning van een thuiszorgtoelage, inzonderheid het optrekken van de tegemoetkoming van
25,00 EURO/maand naar 35,00 EURO/maand;
Gelet op het voorstel om het reglement voor toekenning van een thuiszorgtoelage als volgt aan te
passen:
-

-

-

-

Toekenning aan de mantelzorger:
o Zorgbehoevende kan max. 1 persoon opgeven als mantelzorger.
o De mantelzorger kan een familielid, buur of kennis zijn; er wordt aangetoond welke
zorgtaken hij/zij op zich neemt.
o De mantelzorger woont in Veurne of in een aanpalende gemeente.
Bedrag per maand €20, driemaandelijks uitbetaald
Opmerking: de huidige bijdrage van €35/ per maand heeft een uitdovend karakter voor wie
reeds een thuiszorgtoelage werd toegewezen.
Doelgroep:
De zorgbehoevende senior die niet meer voor zichzelf kan zorgen en de elementaire
huishoudelijke taken niet meer zelf kan verrichten, waardoor er blijvende hulp noodzakelijk is
van een derde, hier ook mantelzorger.
o Voorwaarden:
•
Min. leeftijd 60 jaar
•
De zorgbehoevende beschikt over een attest van de zorgverzekering (ontvangt een
tegemoetkoming van de zorgverzekering) Dit impliceert dat er bewijs is geleverd
van de zwaarte van de zorgbehoevendheid, alsook van het langdurig en ernstig
verminderd zelfvermogen
•
Zorgbehoevende is gedomicilieerd en woonachtig in Veurne, verblijft niet in een
residentiële setting
•
De mantelzorger woont in Veurne of in een aanpalende deelgemeente,
Toekenning van max 1 thuiszorgtoelage per domicilieadres van zorgbehoevende,

Overwegende dat de maatregelen op jaarbasis budgettair geraamd wordt op 54.000,00 EURO,
bovenop de bestaande tegemoetkomingen;
Overwegende dat de nodige kredieten in het budget 2018 werden ingeschreven;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev.;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de thuiszorgtoelage SD, geeft het volgende resultaat:
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter

•
•

Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend tot het toekennen van een maandelijkse
thuiszorgtoelage ten bedrage van 20,00 EURO, onder de voorwaarden en met de modaliteiten
vermeld in het overwegende gedeelte;
Art. 3: Het onderhavige reglement voor thuiszorgtoelage gaat in op 01 april 2018.

18. WINDTURBINEPARK PISTELHOEK/ OPSTALOVEREENKOMST TOT INSTALLATIE EN
EXPLOITATIE VAN WINDTURBINES - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 10 januari 2017 en 11 april 2017 betreffende de aanvraag van
windturbineontwikkelaar STORM Windpower, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen, tot het plaatsen
van windturbines (2) op landbouwgronden gelegen in de Pistelhoek Veurne, toebehorend aan het
O.C.M.W.-Veurne, inzonderheid het onderschrijven van een opstalovereenkomst met betrekking tot
het installeren en exploiteren van twee windturbines;
Gelet op de schrijven dd. 24 oktober 2017 windturbineontwikkelaar STORM Windpower,
Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen, waarbij het definitieve ontwerp van opstalovereenkomst met
betrekking tot het installeren en exploiteren van twee windturbines wordt overgemaakt:
Betrokken landbouwpercelen
Percelen voor fundering:
o B 240 B
o B 394 E
•
Percelen voor wiekovergang:
o B 241 A
o B 395
•
Percelen voor toegang:
o B 382 F
o B 397 A
o B 396 A
 Nieuwe clausules die op vraag van het OCMW zijn ingevoegd:
o opzeggingsclausule ten voordele van eigenaar voor het geval binnen de zes jaar na
ondertekening van de overeenkomst de aanvraagprocedures voor de noodzakelijke
vergunningen niet geïnitieerd werden en binnen de acht jaar de noodzakelijke
vergunningen niet bekomen werden;
o dat bij beëindiging van de overeenkomst de volledige fundering van de turbine
ontmanteld zal worden, en niet enkel tot op een diepte van 1 meter zoals thans is
voorzien;
o het principe van burgerparticipatie in het investeringsproject
 Instemming verleend door de pachters: Luc Timmerman en Pascal Inghels



•

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de definitieve goedkeuring van de opstalovereenkomst
STORM, met het volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend aan de voorliggende opstalovereenkomst tot het
installeren en exploiteren van windmolens op OCMW-grond Pistelhoek te Veurne, opgemaakt
ontwikkelaar STORM Windpower Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen.
Art. 3: Volmacht te verlenen aan de OCMW-voorzitter en OCMW-secretaris om de
opstalovereenkomst STORM en alle desbetreffende stukken te ondertekenen.

19. PERSONEEL: WZC TER LINDEN - AANDUIDING VAN ADJUNCTHOOFDVERPLEEGKUNDIGEN/ZORGCOACHES – PRINCIEPSBESLISSING GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de dienstnota dd. 05 december 2017, opgemaakt door mevrouw Tiny Baillieu, directeur
van het WZC Ter Linden betreffende de aanduiding van vier adjunct-hoofdverpleegkundigen /
zorgcoaches;
Immers, door de verhoogde werkdruk, meer administratieve taken en verminderde
tewerkstellingsbreuk door het opnemen van ADV-dagen (cfr. eindeloopmaatregelen), stellen wij dat
bij de hoofdverpleegkundigen (4) een verminderde permanente aanwezigheid op de diensten vast,
alsook dat zij te weinig tijd hebben voor het opvolgen van de kwaliteit van de zorg op de
werkvloer, voor het coachen van medewerkers, het voeren van functioneringsgesprekken, onthaal
van medewerkers, verzuimgesprekken, motiveringsgesprekken, …;
Overwegende dat het aangewezen is om naast de hoofdverpleegkundige een personeelslid als
adjunct/zorgcoach (analoog met de raadsbeslissingen d.d. 31 mei 2005 en 28 november 2005) aan
te duiden die in samenspraak met het desbetreffende diensthoofd een aantal leidinggevende
handelingen ten belope van 50% VTE-arbeidsprestaties op de dienst toebedeeld krijgt;
Overwegende dat bij de aanduiding van de vier adjunct-hoofdverpleegkundigen de volgende
criteria in afnemend belang van volgorde gehanteerd worden:
•
Tewerkgesteld als verpleegkundige in Ter Linden, voor minimum 50% VTE-arbeidsprestaties
•
Diploma van bachelor in de verpleegkundige (voorheen: A1)
•
Aantal jaren dienstanciënniteit
•
Leidinggevende vaardigheden en zin voor organisatie: beoordeeld door de directeur in
samenspraak met de hoofdverpleegkundige
•
Grondig kennis van gebruik digitaal zorgdossier
•
Vlot kunnen werken met Word, Excel en Outlook
•
Kennis van SDP
Aan de adjunct-hoofdverpleegkundigen/zorgcoaches wordt ten belope van hun prestaties als
leidinggevende (een halve VTE) een weddentoeslag toegekend overeenkomstig de reglementering
betreffende de toekenning van een toelage wegens uitoefening van hogere functie (RPR art. 143
ev.);
Overwegende dat er een schriftelijke uitnodiging tot kandidatuurstelling wordt verstuurd aan alle
verpleegkundigen tewerkgesteld in Ter Linden;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 51 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1: Mondelinge stemming omtrent de adjunct-hoofdverpleegkundige/zorgcoach TL, met het
volgende resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2: Aldus wordt goedkeuring verleend tot de opstart van de procedure tot de aanduiding van
vier adjunct-hoofdverpleegkundigen / zorgcoaches voor het WZC Ter Linden, ten belope van een
prestatiesbreuk van 50 % VTE- arbeidsprestaties en op basis van de voornoemde selectiecriteria;
Art. 3: Voorts wordt beslist tot de toekenning van een weddentoeslag in het kader van de
uitoefening van hogere functie (RPR art. 143 ev.);
Art. 4. Sollicitatieperiode loopt tot 31 december 2017.

20. FINANCIËLE DIENST: BETALINGEN ONDER BUDGETHOUDERSCHAP VAN DE OCMWRAAD – NOVEMBER 2017 - GOEDKEURING
De Raad;
Gelet op de raadsbeslissing dd. 09 september 2014 betreffende het budgethouderschap en de
opdrachten van dagelijks bestuur waarbij alle verrichtingen met een waarde kleiner dan 2.500
EURO (excl. BTW) én die geen deel uitmaken van een ruimer project niet als investering worden
beschouwd. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd
naar 5.000 EURO (excl. BTW);
Overwegende dat AUDIT-Vlaanderen tijdens de voorbije thema-audit aankoop- en contractbeheer
van leveringen en diensten de aanbeveling (nr. 7) gaf om op de OCMW-raad maandelijks een lijst
met de betalingen, waarvoor de raad bevoegd is, te laten goedkeuren;
Gelet op de dienstnota van de financieel beheerder met een overzichtslijst van de betalingen
waarvoor de OCMW-raad als budgethouder bevoegd is, over de maand november 2017, zijnde 0
betalingen, voor een totaal bedrag van 0 EURO;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W.,
inzonderheid artikel 160 ev;
Na beraadslaging;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLUIT:
Art. 1. De mondelinge stemming omtrent de betalingen 09/2017 - FD, geeft het volgende
resultaat:
•
•
•

Aantal ja-stemmen (8): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Frans Verhegge, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Art. 2. Aldus wordt de in het overwegende gedeelte vermelde overzichtslijst van betalingen, over
de maand november 2017, zijnde 02 betalingen, voor een totaal bedrag van 0 euro,
goedgekeurd.

