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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 12 september 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Johan Van Durme, Burgemeester; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, 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: / 

Afwezig: / 

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 22.25 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
20 JUNI 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 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 
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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 de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de 
zitting van donderdag 20 juni 2019. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 20 juni 
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 REGLEMENT VRIJWILLIGERSWERKING OCMW 

De vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (koepel Taxistop) kunnen 
voortaan ook ingezet worden om vervoer te regelen met de Handicar in het kader van 
acties die het OCMW zal organiseren rond bv. vereenzaming bij bejaarden. Dit project 
wordt verder uitgerold in de meerjarenplanning 2020-2025.  

Het OCMW heeft geen reglement vrijwilligerswerking. 

Het is aangewezen om een aantal algemene regels vast te leggen ten einde de 
vrijwilligerswerking uniform en transparant te laten verlopen.  

In de toekomst wordt samen met de gemeente een gemeenschappelijk reglement 
uitgewerkt en zullen de vrijwilligersactiviteiten van beide besturen geïnventariseerd 
worden. 

 

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

 

Toelichting door schepen Els De Turck. Ze verduidelijkt dat dit reglement een eerste 
aanzet is. 
 
Raadslid Filip Michiels verwijst naar het steunpunt vrijwilligerswerk: een vrijwilliger 
sluit niet zomaar een overeenkomst, dan is de vrijwillige basis een beetje zoek. .. = 
contradictio in terminis - vraag om met deze opmerking rekening te houden bij de 
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redactie van een volgende versie van dit reglement. 
 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De Raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 40, 41 en 74  

 

Juridisch kader 

Vrijwilligerswet van 3 juli 2005  

Wet van 11 april 2019 tot wijziging van de vrijwilligerswet van 3 juli 2005 

Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1 en §3  

 

Motivering 

De vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (koepel Taxistop) kunnen 
voortaan ook ingezet worden om vervoer te regelen met de Handicar in het kader van 
acties die het OCMW zal organiseren rond bv. vereenzaming bij bejaarden. Dit project 
wordt verder uitgerold in de meerjarenplanning 2020-2025.  

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg zullen vrijwilligers, naast de 
mantelzorg een belangrijke rol kunnen vervullen. 

Het OCMW heeft geen reglement vrijwilligerswerking. 

Het is aangewezen om een aantal algemene regels vast te leggen om de 
vrijwilligerswerking uniform en transparant te laten verlopen.  

In de toekomst willen we samen met de gemeente een gemeenschappelijk reglement 
uitwerken. 

De vrijwilligersactiviteiten, de daarbij horende vrijwilligerstaken en de verschillende 
vrijwilligersvergoedingen worden in  beeld gebracht en tegelijkertijd beter op elkaar 
afgestemd. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: Het onderstaande reglement betreffende de vrijwilligerswerking goed te 
keuren. 

 

Reglement vrijwilligerswerking 

 

 

Toepassingsgebied  

 

Dit reglement is van toepassing op alle vrijwilligers die worden ingezet door het OCMW 
van Oosterzele.  
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Wat is vrijwilligerswerk? 

 

= een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie. 

 

- Het woord ‘activiteit’ is een belangrijk bestanddeel in de definitie:  

- Het onderscheidt vrijwilligers van andere leden  

- Daarnaast verricht men de activiteiten zonder daarvoor een bezoldiging te 
ontvangen. 

- Een vrijwilliger zet zich op vrijwillige basis in, hij kan daartoe niet verplicht 
worden. 

- Zowel de vrijwilliger als de organisatie engageren zich om met elkaar samen te 
werken. 

- Vrijwilligerswerk is je nuttig inzetten voor anderen of voor de samenleving in haar 
geheel. 

 

 

Rechten en plichten van vrijwilligers 

 

Wie mag vrijwilligerswerk doen? 

 

- Iedereen vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt 

- Mensen met een RVA uitkering (werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die 
een bedrag van de RVA ontvangt) 

- Mensen met een uitkering van het ziekenfonds/arbeidsongeschikten 

- Mensen die een leefloon ontvangen 

- Mensen uit de Europese Unie  

- Vluchtelingen die ‘recht hebben op opvang’  

- Mensen van vreemde, niet-Europese origine met wettelijke verblijfsdocumenten 

 

Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen 
ontvangen. 

 

 

Kostenvergoeding 

 

Vrijwilligerswerk is onbetaald. Toch laat de wet toe dat de vrijwilligers een 
kostenvergoeding ontvangen zonder in de problemen te komen. 

Op de kostenvergoeding die de vrijwilliger vanwege het OCMW ontvangt moet geen 
belasting en sociale bijdrage betaald worden. 
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Afhankelijk van de vrijwilligersactiviteit, wordt er een forfaitaire of een reële 
kostenvergoeding aangeboden.  

 

De verschuldigde kostenvergoedingen worden steeds na afloop vergoed en dit op basis 
van een ingediende schuldvordering. De te gebruiken schuldvorderingen worden samen 
met de andere vrijwilligersdocumenten bezorgd aan de vrijwilliger vooraleer hij/zij 
zijn/haar activiteiten aanvat en/of zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijke voor 
vrijwilligerswerk. Er kan uitsluitend aan de hand van deze schuldvorderingen een 
kostenvergoeding toegekend worden en dit enkel nadat de vrijwilligersovereenkomst en 
de verklaring op eer aangaande de vrijwilligersvergoeding ondertekend terug werden 
bezorgd.  

De uitbetaling van de kostenvergoeding vindt plaats na kennisname door het vast bureau.  

 

Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van de kostenvergoeding door de vrijwilliger, is  het 
OCMW niet aansprakelijk voor eventuele fiscale consequenties.  

 

Aansprakelijkheid 

 

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

 

Dat betekent dat als de vrijwilliger door zijn/haar fout schade veroorzaakt aan een derde, 
het OCMW deze schade moet vergoeden. 

 

De vrijwilliger kan nog wel burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden als hij/zij: een 
grove fout maakt (bv: dronkenschap), bij een licht herhaalde fout.  

 

 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid 

 

De vrijwilliger die een overtreding begaat uit het strafwetboek, zal hiervoor zelf 
individueel aansprakelijk gesteld worden. 

 

 

Verzekeringsplicht 

 

4. Verzekering  

 

Het OCMW voorziet voor al haar vrijwilligers volgende verzekeringen: 

  

• De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de materiële en 
lichamelijke schade die men als vrijwilliger kan toebrengen aan de organisatie, 
andere vrijwilligers of aan derden, dit enkel tijdens de uitvoering van zijn/haar 
vrijwilligersactiviteit(en).  
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• De verzekering lichamelijke ongevallen dekt de lichamelijke schade die men als 
vrijwilliger zelf bij ongevallen tijdens de uitoefening van zijn/haar 
vrijwilligersactiviteit(en) kan oplopen en op weg van en naar zijn/haar 
vrijwilligersactiviteit(en).  

 

 

Het OCMW voorziet aanvullend in een verzekering omnium-dienstverplaatsingen voor 
vrijwilligers die voor de uitvoering van hun vrijwilligerstaken hun eigen wagen 
aanwenden. Deze vrijwilligers dienen schriftelijk te verklaren, met het daartoe bestemde 
formulier, dat zij over een geldig keuringsbewijs van hun voertuig, een autoverzekering 
en een rijbewijs beschikken.  

 

Voormelde dekkingen gelden niet in geval van lichte herhaaldelijke fout, grove fout of bij 
bedrog of opzet door de vrijwilliger.  

 

De chauffeurs van de Minder Mobiele Centrale zijn verzekerd via Taxistop.  

 

Informatieplicht 

 

Het OCMW verbindt er zich toe om te voldoen aan de informatieplicht zoals vermeld in 
artikel 4 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en gewijzigd 
door de wet van 11 april 2019. Alvorens de vrijwilligersactiviteit een aanvang neemt, 
wordt de vrijwilliger minstens geïnformeerd over de sociale doelstelling van het OCMW 
van Oosterzele, het juridisch statuut, de afgesloten verzekering(en), de kostenregeling, de 
geheimhoudingsplicht en zijn/haar rechten en plichten.  

 

 

Geheimhoudingsplicht 

 

De vrijwilliger is gehouden tot een discretieplicht en, in voorkomend geval, tot het 
beroepsgeheim bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek, en rekening houdend met de 
wettelijke rechtvaardigingsgronden met betrekking tot het beroepsgeheim.  

 

Vrijwilligersovereenkomst 

 

In deze vrijwilligersovereenkomst worden de concrete afspraken met de vrijwilligers 
vastgelegd: welke taak/taken de vrijwilliger opneemt, binnen welke dienst en op welke 
momenten hij deze taak zal uitvoeren.  

 

 

Communicatie, informatie en inspraak 

 

Communicatie 
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= de samenspraak tussen vrijwilligers en vertegenwoordigers van de organisatie, waarbij 
zij informatie, ervaringen en opvattingen uitwisselen over de inhoud, organisatie en 
ontwikkeling van het werk, over het vrijwilligersbeleid en het algemeen beleid. 

 

 

Informatie 

 

Naast communicatie is het belangrijk ook de nodige informatie aan de vrijwilligers te 
verschaffen om de betrokkenheid te verhogen. Het betreft taakinformatie, 
beleidsinformatie en motiverende informatie. 

 

 

Inspraak 

 

Met inspraak wordt de manier bedoeld waarop een vrijwilliger zijn mening kenbaar kan 
maken. Deze inspraak kan gebeuren via een overlegmoment, een individuele- of 
groepsevaluatie of een gesprek met een coördinator of verantwoordelijke van de dienst. 

 

 

Scholing/vorming 

 

Met de vorming van de vrijwilligers wordt getracht de kwaliteit van hun werking te 
verbeteren of de professionaliteit binnen de organisatie te verhogen.  

 

Jaarlijks wordt voor heel de groep een vorming aangeboden over een onderwerp dat voor 
elke vrijwilliger van belang is. (bv. EHBO cursus, omgaan met dementerende personen, 
geheimhoudingsplicht,….) 

 

Er wordt tevens specifieke vorming aangeboden eigen aan de uitvoering van de specifieke 
taken van de dienst waarvoor de vrijwilliger werkt. Vorming kan ook gebeuren op vraag 
van de vrijwilliger. Wanneer vorming wordt toegestaan, worden de kosten hiervan door 
de organisatie gedragen. 

 

 

Waardering 

 

Om te laten merken dat we de inzet van de vrijwilligers waarderen, wordt er jaarlijks een 
activiteit georganiseerd tijdens de ‘week van de vrijwilliger’.  

 

Verder proberen we veel aandacht te schenken aan kleine attenties. Geen cadeautjes in de 
materiële zin van het woord, maar wel de spreekwoordelijke schouderklopjes, even 
polsen hoe het gaat, een opgestoken duim, een welgemeende ‘dank je wel’…  
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Diensten waarbij vrijwilligers worden ingeschakeld 

 

-Archief (forfaitaire kostenvergoeding + km-vergoeding) 

 

-Het vervoeren van bejaarden met de Handicar (reële kostenvergoeding) in het kader van 
project vereenzaming 

 

 

Artikel 2: Dit reglement treedt in werking op 13 september 2019.  

 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

 

3. PERSONEEL - SLUITEN VAN EEN BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE 
EN OCMW OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK GEBRUIK VAN ELKAARS DIENSTEN - 
WIJZIGEN BESLUIT VAN 26 MAART 2015 

De beheersovereenkomst die eerder in onze zitting van 26 maart 2015 werd goedgekeurd 
dient door de invoering van het decreet lokaal bestuur aangepast te worden aan de 
huidige context. Deze nieuwe beheersovereenkomst bevat bepalingen die toelaten 
gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te 
leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en 
diverse ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken.  

 

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 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78.  

 

Juridisch kader 

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2015 betreffende het 
goedkeuren beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW van Oosterzele over het 
gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten 

 

Motivering 

Het Decreet Lokaal Bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel 
verregaand met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte 
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werkgevers. Beide besturen kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen 
op elkaars personeel en sluiten daarvoor een beheersovereenkomst af. Een 
beheersovereenkomst is nodig bij delegatie van gemeentelijke bevoegdheden aan een 
OCMW-personeelslid of bij delegatie van OCMW-bevoegdheden aan een 
gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie). 

Deze beheersovereenkomst bevat bepalingen die toelaten gezamenlijke 
sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te leggen, 
gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en diverse 
ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken.  

De beheersovereenkomst die eerder in onze zitting van 26 maart 2015 werd goedgekeurd 
dient aangepast te worden aan de huidige context. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: Onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad voor 
maatschappelijk welzijn keurt de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen 
gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid, zoals toegevoegd als 
bijlage bij dit besluit goed.  

Artikel 2: De beheersovereenkomst van 26 maart 2015 over het gemeenschappelijk 
gebruik van elkaars diensten wordt opgeheven. 

 

Bijlage: 

 

Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd 
personeelsbeleid 

TUSSEN: 

 

Gemeente Oosterzele  

Dorp 1, 9860 Oosterzele  

 

Vertegenwoordigd door Hilde De Sutter, voorzitter van de gemeenteraad, en Borchert 
Beliën, algemeen directeur, 

 

Hierna genoemd de gemeente, 

 

EN  

 

OCMW Oosterzele 

Gootje 2, 9860 Oosterzele 

 

Vertegenwoordigd door Hilde De Sutter, voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, en Borchert Beliën, algemeen directeur, 
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Hierna genoemd het OCMW,  

 

Waarbij gemeente en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere 
bestuur, 

 

 

WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten 

Met toepassing van artikel 196 §2 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de gemeente en 
het OCMW samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten. 

 

• Het OCMW kan beroep op de technische diensten van de gemeente voor het 
ondersteunen van de klusjesdienst in de zomermaanden  

• Het OCMW kan beroep doen op de technische diensten van de gemeente voor het 
beheer OCMW-gebouw, noodwoningen en Lokale Opvanginitiatieven o.a. het 
uitvoeren van schoonmaak, onderhouds-, herstellings- en infrastructuurwerken.  

• De gemeente kan beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW in periode 
(voornamelijk winterperiode) als het minder druk is  

• De gemeente kan beroep doen op de poetsdienst van het OCMW in een uitzonderlijke 
situatie, dit is wanneer te veel klanten gelijktijdig zouden afbellen of dringend 
opgenomen zijn 

 

Artikel 2 – Een beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur 

§1. Met toepassing van artikel 196 §2 DLB wensen de gemeente en het OCMW een beroep 
te doen op elkaars personeelsleden voor de functies aangeduid in het organogram.  

 

a. Financiën 

Door te werken met een gemeenschappelijke financieel directeur voor beide besturen 
wordt het financieel beheer van beide besturen op elkaar afgestemd.  

De budgetcycli van beide besturen worden eveneens op elkaar afgestemd. Voor de 
opmaak van het budget en het meerjarenplan wordt er overlegd.  

Een integratie van beide financiële diensten wordt beoogd. 

 

b. Personeelsdienst/ secretariaat 

In het personeelswerk onderscheidt men enerzijds het personeelsbeheer (lonen, 
opvolging van afwezigheden, …) en anderzijds de HRM-werking (selectie, vorming, 
evaluatie, ziekteverzuimbeleid, …) 

Om een echte meerwaarde te realiseren voor beide besturen volstaat het niet om 
enkel de personeelsdiensten samen te voegen, maar zal de HRM-werking verder 
uitgebouwd moeten worden. 
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Het secretariaat staat in voor de behandeling van de briefwisseling, het ondersteunt 
het bestuur en zijn diensten o.a. door de voorbereiding van de vergaderingen van de 
respectievelijke bestuursorganen van de gemeente. Het bewaakt de kwaliteit van de 
vormelijkheid van de dossiers.  

Een integratie naar een eengemaakte personeelsdienst/secretariaat wordt beoogd. 

 

c. ICT en communicatieverantwoordelijke 

De gemeente en het OCMW beogen een gezamenlijk beleid en beheer betreffende 
verwerving en exploitatie van toepassings-, bureautica- en systeemsoftware, 
hardware, netwerkapparatuur, datalijnen en alle hieraan gerelateerde onderhouds- en 
beheerscontracten. 

De communicatieambtenaar is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van 
de externe gemeente- en OCMW-communicatie via website, infoblad, sociale media, … 
en het optimaliseren van de interne communicatie. 

 

d. Overheidsopdrachten en contractbeheer 

Voor gemeente en OCMW wordt een verantwoordelijke aangeduid voor het 
aankoopbeheer, het correcte verloop van de procedures inzake overheidsopdrachten 
en contractbeheer met in acht neming van de principes inzake functiescheiding. 

 

e. Informatiebeheer en archivering 

Voor heel wat organisaties is het een uitdaging om inkomende en uitgaande 
informatiestromen zoals e-mail te beheren.  

Verder moet de informatie moet zo bewaard worden dat ze snel terug te vinden is. Er 
moet ook gestreefd worden naar volledige dossiers. Bovendien moet vertrouwelijke 
informatie beveiligd zijn zodat ze enkel beschikbaar is voor de medewerkers die 
hiertoe opdrachten uitvoeren.  

Ook de toegankelijkheid van informatie voor burgers en organisaties is een 
belangrijke component van informatiebeheer. Burgers en organisaties moeten snel 
een juist antwoord krijgen op een vraag tot inzage, waarbij de regelgeving over 
openbaarheid van bestuur gerespecteerd wordt.  

De laatste component van informatiebeheer is de archivering. Zowel de fysieke als de 
digitale informatie moet gearchiveerd worden volgens de wettelijke verplichtingen.  

Hiervoor wordt een uniform digitaal systeem uitgewerkt en wordt een 
verantwoordelijke aangeduid. 

 

§2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-
personeel dat (volgens het organogram) tot hun dienst behoort.  

 

§3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een personeelslid 
van het OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent 
over het gemeentepersoneelslid.  
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Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een 
personeelslid van de gemeente op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende 
bevoegdheid uitoefent over het OCMW-personeelslid.  

De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische 
werkgever. 

 

Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid  

§1. De algemeen en financieel directeur – en hun eventuele adjuncten – hebben krachtens 
de artikelen 162 §1, 175 en 587 derde lid DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om 
voor beide besturen (gemeente en OCMW, samen of afzonderlijk) op te treden.  

 

§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB, mogen 
de (adjunct-)algemeen en (adjunct-)financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd 
door dit Decreet hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een 
gemeentelijke bevoegdheid toevertrouwen aan één of meer medewerkers van het OCMW 
en hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een OCMW-
bevoegdheid toevertrouwen aan één of meerdere medewerkers van de gemeente.  

 

Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en 
bevorderingsreserves 

De aanstellende overheden van de gemeente en van het OCMW kunnen gezamenlijke 
sollicitatieprocedures organiseren.  

 

Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een gemeenschappelijke wervings- 
of bevorderingsreserve aan te leggen, volgens de bepalingen en binnen de grenzen van de 
gemeentelijke rechtspositieregeling. 

 

Artikel 5 – Duurtijd van de overeenkomst 

Deze overeenkomst gaat in op 12 september 2019 voor onbepaalde duur. Elk van beide 
partijen kan een einde maken aan deze overeenkomst mits hij een opzegtermijn van 6 
maanden respecteert.  

 

Artikel 6 – Juridische werkgever en werkgeversgezag 

De gemeente of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van 
de onder de artikelen 1, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent als enige het 
werkgeversgezag uit. Er is geen sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen 
personeelsleden overgedragen. 

 

Artikel 7 – Financiële verrekening  

Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de 
gemeente of vice versa.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 
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De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

 

4. VASTSTELLEN VAN REGLEMENT GEBRUIK HANDICAR DOOR SOCIALE 
ORGANISATIES 

OCMW Oosterzele beschikt over een voertuig (Handicar) dat geschonken is door lokale 
ondernemers door middel van advertentie-inkomsten.  

De wagen kan 2 rolstoelgebruikers vervoeren en 3 passagiers of 8 acht passagiers. 

De wagen wordt momenteel gebruikt door het OCMW (sociale dienst, klusjesdienst en 
vervoer in het kader van de Minder Mobielen Centrale).  

Het is de bedoeling dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de wagen in het kader van 
sociale doeleinden. 

De woonzorgcentra op het grondgebied Oosterzele, De Beweging en de vereniging 
Samana zijn vragende partij. 

Aan de raad wordt gevraagd om het reglement gebruik Handicar goed te keuren waarin 
een aantal afspraken met deze organisaties zijn vastgelegd. 

 

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

 

Raadslid Filip Michiels vraagt om het volgende mee te nemen in een volgende versie van 
het reglement: verenigingen kunnen met dit reglement minstens op 5 dagen op voorhand 
een aanvraag doen. Wat als een vereniging twee maanden op voorhand een aanvraag doet 
waardoor transporten door de MMC niet meer kunnen gedaan worden? 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De Raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 40, 41 en 74  

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1 en §3  

 

Motivering 

OCMW Oosterzele beschikt over een voertuig (Handicar) dat geschonken is door lokale 
ondernemers door middel van advertentie-inkomsten.  

De wagen kan 2 rolstoelgebruikers vervoeren en 3 passagiers of 8 acht passagiers.  

De wagen wordt momenteel gebruikt door het OCMW (sociale dienst, klusjesdienst en 
vervoer in het kader van de Minder Mobielen Centrale).  

Het is de bedoeling dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de wagen in het kader van 
sociale doeleinden. 

De woonzorgcentra op het grondgebied Oosterzele, De Beweging en de vereniging 
Samana zijn vragende partij. 
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Besluit 

 

Artikel 1: Het onderstaande reglement ‘gebruik Handicar door woonzorgcentra, De 
Beweging en de vereniging Samana op het grondgebied Oosterzele’ goed te keuren.  

 

REGLEMENT GEBRUIK HANDICAR DOOR WOONZORGCENTRA, DE BEWEGING EN DE 
VERENIGING SAMAMA OP HET GRONDGEBIED OOSTERZELE  

 
 

De woonzorgcentra, De Beweging en vereniging Samana, kunnen gebruik maken van de 
Handicar voor hun residenten/leden in het kader van sociale doeleinden. 
 
Zij zorgen voor een chauffeur/vrijwilliger. 
 
Aanvraag  
 
De reservatie wordt minstens 5 werkdagen op voorhand aangevraagd bij het OCMW.  
 
Dit kan telefonisch 09 362 40 30 tussen 8 uur en 12 uur of via e-mail naar 
vervoer@ocmwoosterzele.be mét vermelding van de naam van de instelling, adres en 
telefoonnummer, de bestemming en het uur van vertrek en terugkeer, aantal 
residenten/leden die vervoerd worden en het doel van de rit. 
 
De ritten worden beperkt tot het Belgische grondgebied.  
 
Annulering 
 
De annulering dient minstens 1 werkdag vooraf te worden doorgegeven aan het OCMW.  
 
 
Kosten 
 
0,60 EUR/km vanaf het OCMW tot de terugrit aan het OCMW. 
De facturatie gebeurt maandelijks. 
 
De verkeersboetes zijn ten laste van de instelling of vereniging. 
 
 
Bezetting van de Handicar    
 
De maximumbezetting wordt als volgt vastgesteld:  
7 passagiers + 1 passagier naast chauffeur + 1 chauffeur,  
of 3 passagiers + 1 passagier naast chauffeur + 1 chauffeur + 1 rolstoelgebruiker, 
of 2 passagiers + 1 passagier naast chauffeur + 1 chauffeur + 2 rolstoelgebruikers 
 
Alle rolstoelen moeten reglementair vastgezet kunnen worden.  
 
 

mailto:vervoer@ocmwoosterzele.be
mailto:vervoer@ocmwoosterzele.be
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Verzekering 
 
Het OCMW heeft een omnium autoverzekering afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij 
Ethias.  
De instelling of vereniging is verantwoordelijk voor de chauffeur/vrijwilliger en hun 
leden/residenten. 
 
 
Gebruik, beschadigingen, vernielingen 
 
Na gebruik dient het voertuig in goede staat te worden teruggebracht.  
Beschadigingen en ongevallen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het OCMW.  
 
Bij ieder ongeval op de openbare weg moet de politie verwittigd worden. 
 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

 

5. KENNISNEMEN VAN OPSTART GROEPSOPVANG OLIO - DIENST KINDEROPVANG 

Het vast bureau verleende in zitting van 27 augustus 2019 goedkeuring aan de opstart 
van de groepsopvang Olio, Vrijhem 57 in Oosterzele.  

De opstart van een groepsopvang samenwerkende onthaalouders laat de dienst toe om 
toegekende subsidieerbare gezinsopvang ook effectief te realiseren.  

Binnen ons subsidiepakket is het financieel voordelig dat er groepsopvang kan opgestart 

worden. Groepsopvang is een aparte subsidiegroep. Wij kunnen kinderopvangplaatsen 
van de gezinsopvang overhevelen naar onze nieuwe subsidiegroep groepsopvang.  

Daardoor komen we in de gezinsopvang wel boven de 80% bezetting en kunnen we onze 
subsidies behouden.  Indien de groepsopvang niet zou kunnen opgestart worden lopen 
we het risico dat we volgend jaar opnieuw gesubsidieerde kinderopvangplaatsen 
verliezen.  

Door het overhevelen van plaatsen kan ook het behalen van de bezettingsnorm voor 
subsidie inkomenstarief beter gegarandeerd worden. Hiermee willen we vermijden dat 
het aantal plaatsen subsidie inkomenstarief in de toekomst zou dalen. Opvang van 
inkomenstarief garandeert ouders betaalbare kinderopvang.  

 

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 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 40, 41 en 74  
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Juridisch kader 

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

Vergunningsbesluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13 januari 
2014) houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsop vang 
en groepsopvang van baby’s en peuters 

 

Motivering 

Agentschap Opgroeien heeft vastgesteld dat voor Subsidiegroep Gezin – Gent in 2018 de 
vereiste bezetting van 80% voor de subsidie inkomenstarief niet is behaald.  

Volgens de subsidieregelgeving moet een subsidiegroep een bezetting van 80% halen om 
de subsidies inkomenstarief te behouden. Wordt de bezetting niet behaald, dan start er 
een traject waarbij we de tijd krijgen om de bezetting in die subsidiegroep te behalen.  

De opstart van een groepsopvang samenwerkende onthaalouders laat de dienst toe om 
toegekende subsidieerbare gezinsopvang ook effectief te realiseren.  

Binnen ons subsidiepakket is het financieel voordelig dat er groepsopvang kan opgestart 
worden. Groepsopvang is een aparte subsidiegroep. Wij kunnen kinderopvangplaatsen 
van de gezinsopvang overhevelen naar onze nieuwe subsidiegroep groepsopvang.  

Daardoor komen we in de gezinsopvang wel boven de 80% bezetting en kunnen we onze 
subsidies behouden.   

Door het overhevelen van plaatsen kan ook het behalen van de bezettingsnorm voor 
subsidie inkomenstarief beter gegarandeerd worden. Hiermee willen we vermijden dat 
het aantal plaatsen subsidie inkomenstarief in de toekomst zou dalen. Opvang van 
inkomenstarief garandeert ouders betaalbare kinderopvang. 

Het vast bureau van 27 augustus 2019 keurde de groepsopvang in de 
kinderopvanglocatie gelegen  Vrijhem 57, Oosterzele tussen de samenwerkende 
onthaalouders Conny Cantaert en Dymfna Delbeke goed.  

Het team Voorzieningenbeleid van Kind en Gezin heeft de vergunning inmiddels 
afgeleverd zodat op 2 september kon gestart worden. 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 :  Kennisneming opstart groepsopvang Olio, Vrijhem 57, Oosterzele op 2 
september 2019.  

 

De gemeenteraad neemt kennis van dit punt. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

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

 

MONDELINGE VRAGEN 
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De voorzitter sluit de zitting om 22.35 uur. 

 

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

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 

 


