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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van woensdag 19 februari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21.35 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
18 DECEMBER 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 t ijdens 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 woensdag 18 december 2019. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van woensdag 18 
december 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. INTERNE ZAKEN - VASTSTELLEN BELEIDSVERKLARING INZAKE WELZIJN OP 
HET WERK  

De werkgever staat ervoor in dat er een welzijnsbeleid wordt gevoerd.  

Aan de raad wordt gevraagd de beleidsverklaring inzake welzijn op het werk goed te 
keuren. 

 

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 40 en 41 

 

Juridisch kader 

Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van 4 
augustus 1994. 

Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017. 
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Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2020 inzake het 
vaststellen van het jaaractieplan 2020 – welzijn op het werk voor gemeente en OCMW. 

 

Motivering  

De werkgever staat ervoor in dat er een welzijnsbeleid wordt gevoerd. Hij moet het 
algemeen beleid uitstippelen en instructies geven aan de leden van de hiërarchische lijn 
en de werknemers voor de uitvoering van dit beleid. Meer in het bijzonder is hij 
verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie en is hij ertoe 
gehouden alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter bevordering van het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  

De implementatie van het welzijnsbeleid gebeurt in nauwe samenwerking met de 
preventieadviseurs van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (GID PBW) van SOLVA.  

 

Besluit 

 

Artikel 1: Stelt de beleidsverklaring inzake welzijn op het werk voor gemeente en OCMW 
zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, vast. 

 

BIJLAGE 

 

De gemeenteraad van de gemeente Oosterzele verklaart volgende doelstellingen na te 
streven: 

 

• Het bestuur streeft naar optimale arbeidsomstandigheden waardoor de veiligheid 
en de gezondheid van het personeel wordt gewaarborgd en het welzijn wordt 
bevorderd. 

 

• Het bestuur streeft eveneens naar een optimale infrastructuur en organisatie 
waardoor de veiligheid en de gezondheid van alle gebruikers wordt gewaarborgd.  

 

• Het welzijnsbeleid zal een gelijkwaardige functie vervullen ten opzichte van het 
sociaal en economisch beleid van de gemeente en de beleidsdomeinen eigen aan de 
verschillende diensten. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken zal 
daarom de aandacht voor veiligheid en gezondheid een hoge prioriteit hebben. 

 

• Het bestuur zal door een aangepaste organisatie en manier van werken zoveel 
mogelijk risico’s proberen te voorkomen.  

 

• Onaanvaardbare risico’s zullen onmiddellijk worden aangepakt.  

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal het bestuur: 

 

• Een actief beleid voeren door de uitwerking van een dynamisch 
risicobeheersingsysteem dat opgevolgd wordt en bijgestuurd en dat 
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neergeschreven wordt in een beleidsplan, een Jaaractieplan en een Globaal 
Preventieplan zoals voorzien in de Codex Welzijn op het Werk; 

 

• Regelmatig beroep doen op de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie 
en bescherming op het werk om te adviseren omtrent het gevoerde en te voeren 
beleid; 

 

• na overleg duidelijke opdrachten geven aan de leidinggevenden om het beleid uit 
te voeren, geïntegreerd in de dagelijkse werking van de diensten; 

 

• het overlegcomité bevoegd voor preventie en bescherming op het werk regelmatig 
informeren en betrekken bij belangrijke beleidskeuzes; 

 

• de werknemers informeren inzake het beleid en de uitvoering ervan; 

 

• rekening houden met feedback van de personeelsleden, de leidinggevenden, het 
comité en de preventiedienst bij het bijsturen van het preventiebeleid.  

 
 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW OOSTERZELE 
EN DE ZORGBAND LEIE EN SCHELDE BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING INZAKE GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 

In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het OCMW Oosterzele, 
OCMW Melle en OCMW Merelbeke betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening 
inzake thuiszorg. Deze overeenkomst werd onderhandeld als zijnde het embryo voor wat 
later een OCMW vereniging moest worden. In de eerste plaats werd vanaf 01/01/2016 
een gemeenschappelijk Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) 
georganiseerd op het grondgebied Oosterzele, Melle en Merelbeke onder het 
erkenningsnummer van het OCMW Merelbeke. Er zou worden samengewerkt om de 
dienstverlening naar de burgers toe te versterken en te waarborgen. Er werden eveneens 
afspraken gemaakt over gemeenschappelijke kosten en opbrengsten.  

Begin 2018 werd de OCMW vereniging van publiekrecht, Zorgband Leie en Schelde 
opgericht met volgende deelgenoten: OCMW Laarne, OCMW Destelbergen, OCMW 
Nazareth en OCMW Merelbeke en het APB Zorgcentrum Lemberge. In Oosterzele werd de 
keuze gemaakt om niet verder mee te gaan in dit verhaal. Alle deelgenoten brachten 
integraal hun ouderenzorg- en thuiszorgdiensten in.   

Dit had als gevolg dat bovengenoemde overeenkomst moest worden heronderhandeld 
met de nieuwe exploitant, namelijk Zorgband Leie en Schelde.  

Aan de raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

 

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

 

Juridisch kader 

Organieke Wet van 8 juli 1976, gewijzigd bij latere wetten, artikel 61  

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 

Besluit van 28 juni 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen voor mantelzorg en gebruikers ( bijlage 2) 

 

Motivering 

In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het OCMW Oosterzele, 
OCMW Melle en OCMW Merelbeke betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening 
inzake thuiszorg. Deze overeenkomst werd onderhandeld als zijnde het embryo voor wat 
later een OCMW-vereniging moest worden. In de eerste plaats werd vanaf 01/01/2016 
een gemeenschappelijk Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT) 
georganiseerd op het grondgebied Oosterzele, Melle en Merelbeke onder het 
erkenningsnummer van het OCMW Merelbeke. Er zou worden samengewerkt om de 
dienstverlening naar de burgers toe te versterken en te waarborgen. Er werden eveneens 
afspraken gemaakt over gemeenschappelijke kosten en opbrengsten.  

Begin 2018 werd de OCMW-vereniging van publiekrecht, Zorgband Leie en Schelde 
opgericht met volgende deelgenoten: OCMW Laarne, OCMW Destelbergen, OCMW 
Nazareth en OCMW Merelbeke en het APB Zorgcentrum Lemberge. In Oosterzele werd de 
keuze gemaakt om niet verder mee te gaan in dit verhaal. Alle deelgenoten brachten 
integraal hun ouderenzorg- en thuiszorgdiensten in.   

Dit had als gevolg dat bovengenoemde overeenkomst moest worden heronderhandeld 
met de nieuwe exploitant, namelijk Zorgband Leie en Schelde.  

De Raad van Bestuur van de Zorgband Leie en Schelde engageerde zich in zitting van 
27/06/2019 om het engagement tussen het OCMW Oosterzele en OCMW Merelbeke om 
samen een kwalitatieve DGAT te organiseren te bestendigen. Hiervoor werd een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. 

Aan de werking op het terrein zal niets wijzigen. De belangrijkste wijziging is de 
berekeningswijze van de overheadkosten. Deze werd door het OCMW Merelbeke destijds 
berekend en toegepast in het licht van de oprichting van een OCMW-vereniging. Nu de 
overeenkomst wordt overgenomen door de Zorgband Leie en Schelde wordt deze 
berekeningswijze herzien.  

In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt gekozen voor een forfaitair 
bedrag van € 5.000 op jaarbasis. Hierin worden de overheadkosten (werkgroepen, 
kwaliteit, opvolging subsidies, boekhouding, …) opgenomen. Deze forfaitaire aanrekening 
overheadkosten is in lijn met de logica (a rato operationele VTE’s) die wordt gevolgd 
binnen de beheersovereenkomst tussen de deelgenoten van de Zorgband Leie en Schelde. 
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Bijkomend surft Oosterzele hier mee op de positieve gevolgen van de welzijnsvereniging 
(kwaliteitsvolle dienstverlening, borgen publieke zorg, traject overgang BelRai, 
bekendmaking diensten,…) zonder er deel van uit te maken. Bij de originele 
overeenkomst werd telkens € 4.000 overheadkosten per jaar begroot, dit wordt nu 
opgetrokken tot € 5.000. De € 1.000 kan gezien worden als een investering in sterke re 
publieke zorg. Hierbij engageert de Zorgband Leie en Schelde zich om samen het 
kwaliteitshandboek te herwerken, het voortouw te nemen in het BelRai traject en 
blijvend te innoveren.  

 

Besluit 

 

Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen  OCMW Oosterzele en de Zorgband Leie 
en Schelde betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.  

Artikel 3: Deze overeenkomst is steeds opzegbaar mits het respecteren van een 
opzegtermijn van 12 maanden. Deze opzegtermijn begint te lopen op 1 januari volgend op 
de opzegging van de overeenkomst.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

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

 

MONDELINGE VRAGEN 

Raadslid Linda De Vos brengt de European Disability Card (EDC) onder de aandacht van 
de raadsleden. 

Ten einde de toegang van personen met een handicap tot culturele, sportieve en 
vrijetijdsactiviteiten en hun inclusie in de samenleving te bevorderen werd in België in 
oktober 2017 de European Disability Card officieel gelanceerd.   

Die voordelen kunnen onder meer zijn: 

• Gratis toegang of toegang tegen een verminderde prijs voor personen met een 
handicap en/of hun begeleiders; 

• Gratis ter beschikking stellen van een audio- of videogids; 
• Ter beschikking stellen van brochures of informatie, aangepast aan de specifieke 

behoeften (bv. brailleschrift of eenvoudige taal); 
• Aangepaste rondleidingen (bv. in gebarentaal); 
• … 
 

Het raadslid vraagt aan het college van burgemeester en schepenen dat de gemeente zich 
zou inschrijven voor het project van de European Disability Card en om de instellingen en 
diensten aan te zetten om zich op te geven als partner.  
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De voorzitter sluit de zitting om 21.50 uur. 

 

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

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 


