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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 23 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Johan Van Durme, Burgemeester; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, 
Van Hoorde Louise, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, Roelekens Evelien, 
Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Raadsleden; 
Christ Meuleman, Els De Turck, Marleen Verdonck, Orville Cottenie, Schepenen; 
Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Pascal Fermon, Raadslid 

Afwezig:  

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 20.00 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
25 APRIL 2019 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 
277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 
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Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad 
voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin 
aangepast. 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de 
zitting van donderdag 25 april 2019. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 25 april 
2019 worden goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.  

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

 

2. VASTSTELLEN JAARREKENING 2018 - OCMW OOSTERZELE 

De jaarrekening over 2018 van het OCMW van Oosterzele wordt vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn (Decreet Lokaal Bestuur, art. 595).  

De voorzitter leidt het punt in. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 4° en 595 

 

Juridisch kader 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 4°, 250, 260 en 595 

OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 173 en 176 
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Motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening vast voor 30 juni van het 
boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.  

De jaarrekening 2018 van het OCMW van Oosterzele heeft een autofinancieringsmarge 
van 328 556 euro en een resultaat op kasbasis van 1 455 755 euro. 

Besluit 

 

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2018 van het OCMW 
Oosterzele vast. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.  

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

3. GOEDKEUREN VAN GEACTUALISEERD REGLEMENT DIENST GEZINSZORG 

Naar aanleiding van de audit van Zorginspectie (2018) is gevraagd om de “acute zorg” 
expliciet te vermelden in het huishoudelijk reglement van de dienst gezinszorg van het 
OCMW. 

Verder is er ook een bijlage ‘privacy bij de reglementen van het OCMW’ toegevoegd zodat 
wij voldoen aan de GDPR verplichtingen. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 77 en 78  

 

Juridisch kader 

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk werk  

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2 § 3 

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen, inwerking getreden op 1 januari 2010 

Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers  

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2017 houdende 
vaststelling van een nieuw huishoudelijk reglement dienst gezinszorg  
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Samenwerkingsovereenkomst (vanaf 1 januari 2016) tussen het OCMW Merelbeke, 
OCMW Melle en OCMW Oosterzele betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening 
inzake thuiszorg 

 

Motivering 

Naar aanleiding van de audit van Zorginspectie (2018) is gevraagd om de “acute zorg” 
expliciet te vermelden in het huishoudelijk reglement van de dienst gezinszorg van het 
OCMW. 

Verder is er ook een bijlage ‘privacy bij de reglementen van het OCMW’ toegevoegd zo dat 
wij voldoen aan de GDPR verplichtingen.  

 

Besluit 

 

Enig artikel: Keurt goed het geactualiseerd huishoudelijk reglement van de dienst 
gezinszorg van het OCMW en de bijlage privacy, zoals gevoegd in bijlage en die integraal 
deel uitmaakt van deze beslissing. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

 

4. WARME MAALTIJDEN: GEEN NIEUWE PROCEDURE OVERHEIDSOPDRACHTEN -
MET ALS OPDRACHT LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS- 
OPSTARTEN VANAF 1 JUNI 2019.  

De dienst warme maaltijden is opgericht in 1989. Dit was één van de acties die kaderde 
binnen de doelstelling  mensen langer thuis te laten wonen. Er waren toen weinig 
aanbieders op de markt en om de prijs en kwaliteit te bewaken is er toen een 
overheidsopdracht uitgeschreven. Het OCMW treedt op als doorgeefluik, in die zin dat de 
aanvragen voor een warme maaltijd worden doorgegeven aan een traiteur en de 
facturatie gebeurt door het OCMW. De maatschappij evolueert en er zijn meer en meer 
alternatieven op de private markt die dezelfde dienstverlening aanbieden. Zo wordt  deze 
dienstverlening niet meer als een kerntaak weerhouden. Het contract met de traiteur 
warme maaltijden stopt op 31 mei 2019. 

Concreet betekent dit dat er een nieuwe overheidsopdracht (met bekendmaking) zou 
moeten opgestart worden. 

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om geen nieuwe procedure meer op te starten  
vanaf 1 juni 2019. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

Raadslid Simon Van Der Heyden geeft een stemverklaring namens Groen:  

Wij begrijpen dat het leveren van warme maaltijden aan huis via een vaste traiteur niet 
meer als een kerntaak van het OCMW wordt beschouwd. Tevens wordt een omslachtige 
procedure overheidsopdrachten vermeden en hoeft het personeel van het OCMW niet 
langer in te staan voor de facturatie. 
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Er zouden meer en meer alternatieven zijn,  maar deze moeten dan ook opgelijst worden  
en daadwerkelijk aan de cliënten bezorgd. 

Het OCMW fungeerde weliswaar enkel als doorgeefluik maar tezelfdertijd had dit  ook een 
signaalfunctie. Wanneer het iemand niet meer lukt om een warme maaltijd te bereiden, is 
er meestal meer aan de hand. Soms is het een voorbode van meer nood/behoefte aan zorg 
(bv. Personen die worstelen met depressie of beginnende dementie verwaarlozen vaak 
hun voeding) en door het beëindigen van de warme maaltijden (en niet meer te weten 
wie een warme maaltijd aanvraagt) loopt het OCMW het risico deze potentiële hulpvraag 
te missen. Wij hopen dat de zorgverleners (dokters, maatschappelijk werkers, familiale 
helpers en helpsters, poetsvrouwen/-mannen, buren…, enz.), die een voet in huis hebben, 
attent blijven om te signaleren wanneer een inschakeling van warme maaltijden nodig 
wordt. Wij hopen dat aan onze bezorgdheid de nodige aandacht wordt besteed en zullen 
de voorliggende beslissing goedkeuren. 

[Interventie van raadslid Simon Van Der Heyden toegevoegd in toepassing van artikel 35 
van het huishoudelijk reglement] 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 77 en 78  

 

Juridisch kader 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2 §2, §3  

 

Motivering 

De dienst warme maaltijden is opgericht in 1989. Dit was één van de acties die kaderde 
binnen de doelstelling  mensen langer thuis te laten wonen. Er waren toen weinig 
aanbieders op de markt en om de prijs en kwaliteit te bewaken is er toen een 
overheidsopdracht uitgeschreven. 

Het OCMW treedt op als doorgeefluik, in die zin dat de aanvragen voor een warme 
maaltijd worden doorgegeven aan een traiteur en de facturatie gebeurt door het OCMW.  

De maatschappij evolueert en er zijn  meer en meer alternatieven op de private markt die 
dezelfde dienstverlening aanbieden. Zo wordt deze dienstverlening niet meer als een 
kerntaak weerhouden. 

Het contract met de traiteur stopt op 31 mei 2019. 

Concreet betekent dit dat er een nieuwe overheidsopdracht (met bekendmaking) zou 
moeten opgestart worden. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: Geen nieuwe procedure overheidsopdrachten -met als opdracht leveren van 
warme maaltijden aan huis- opstarten vanaf 1 juni 2019.  
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Dit punt wordt aangenomen met: 

• 15 JA STEMMEN (Johan Van Durme, Jean Marie De Groote, Christ Meuleman, 
Els De Turck, Filip Vermeiren, Marleen Verdonck, Hilde De Sutter, 
Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, 
Orville Cottenie, Roelekens Evelien, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen) 

• 7 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Ruben De Gusseme, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise) 

 

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de mondelinge vragen.  

MONDELINGE VRAGEN 

 

De voorzitter sluit de zitting om 19.10 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Algemeen directeur De voorzitter van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


