Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 28 juni 2018

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joke Longin; de heer Peter Beerens; mevrouw Gwendolijn
Meskens; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Natalie De Coninck; de heer Harry De Visscher; mevrouw
Christel Ringoot

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Albert Beerens

Afwezig:
mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt

28 juni 2018 18:11 -De voorzitter opent de openbare zitting

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING
HD 1

2018_RMW_00051

Personeelskader - Aanpassing in kader van aanvraag
sociale maribel - Goedkeuring
AANVAARD

Stemming op het agendapunt
Aanvaard door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

MEDEDELINGEN
18:13 - Annelies De Pauw betreedt de zitting
Vergaderkalender juli-augustus-september 2018

Maandag 9 juli 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst -19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 19 juli 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel - GAC II

Maandag 13 augustus 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
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Donderdag 6 september 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8.00 uur Sociaal Huis
Maandag 17 september 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 20 september 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel - GAC II
Donderdag 27 september 2018 : OCMW-raad - 20.00 uur zaal Satijn (WZC)

Verlof van Christel Ringoot, OCMW-secretaris

Van 6 augustus tot en met 10 augustus 2018
Van 21 augustus tot en met 28 augustus 2018

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
1

2018_RMW_00046

Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen OZ - RMW 26.04.2018.pdf

Interne zaken
Secretariaat

18:35 - Linda Verbesselt betreedt de zitting
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Interne controle/organisatiebeheersing Organisatiebeheersrapport 2017 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van het organisatiebeheersrapport voor het jaar
2017.
Argumentatie
Het organisatiebeheersrapport behelst het dienstjaar 2017. Het rapport is gestructureerd volgens de
thema's van het VVSG-model voor organisatiebeheersing.
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In 2017 stond de organisatiebeheersing binnen gemeente en OCMW Opwijk in het teken van de
implementatie van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen, de verdere implementatie van de
integratie van OCMW en gemeente en de oprichting van de zorgvereniging OPcura.
Het organisatiebeheersrapport werd positief geadviseerd door het gemeenschappelijk
managementteam voor gemeente en OCMW op 31 mei 2018.
Het organisatiebeheersrapport werd geagendeerd op de gemeenteraad van 19 juni 2018.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 9° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het goedkeuren van het algemene kader van het interne controlesysteem, vermeld in artikel 99;

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het organisatiebeheersrapport/rapport interne
controle voor 2017.

Bijlagen
1. Opwijk_organisatiebeheersrapport - 2017.pdf
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Personeelskader - Aanpassing in kader van aanvraag
sociale maribel - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij de RSZ voor een bijkomende
plaats in sociale maribel, wordt er voorgesteld om het personeelskader van de sociale dienst van het
OCMW uit te breiden met één maatschappelijk werker.
Argumentatie
Er is de laatste jaren een toename van sociale dossiers, waardoor er nood is aan een bijkomende
maatschappelijk werker om de dienstverlening op hetzelfde niveau te houden.
Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de aanvraag van het OCMW voor een
bijkomende maatschappelijk werker in sociale maribel. Deze maatschappelijk werker
kan het woonbeleid en de woonkwaliteit mee opvolgen. Op termijn kan de wisselwerking met het
woonloket uitgebreid worden.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 6° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
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aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van het organogram, de aanduiding in dit organogram van de functies waaraan het
lidmaatschap van het managementteam is verbonden, de personeelsformatie en de
rechtspositieregeling

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad keurt de uitbreiding van het personeelskader met één maatschappelijk werker goed,
dit zal worden voorgelegd aan het HOC.
Er zal een aanvraag worden ingediend voor een bijkomende plaats in het fonds sociale maribel.

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Kasprovisies - Opheffen kasprovisie - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Sommige toegekende provisies worden niet meer gebruikt of zijn binnen het OCMW niet relevant
meer door de oprichting van een zorg bedrijf.
Argumentatie
Provisies die niet meer nuttig zijn en niet meer gebruikt worden kunnen beter opgeheven worden.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad beslist de volgende kasprovisies op te heffen.
 Provisie secretaris kleine uitgaven : € 250
 Provisie Sociale zaken - dringende financiële dienstverlening : € 5.000
 Provisie Afdeling ouderenzorg / animatie : € 1.000
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Artikel 2
De bestaande kasprovisies worden beperkt tot:
 Provisie sociale leerwerkplaats 't kapstokske : € 125
 Provisie sociale zaken - (kandidaat) politieke vluchtelingen : € 5.000

Bijlagen
1. beslissing van 25 september 2014

19:08 - Joke Longin verlaat de zitting
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Rekening 2017 - Vaststelling van de jaarrekening 2017
en kennisname van het beheersrapport 2017 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Elk jaar stelt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de jaarrekening van het voorgaande boekjaar vast.
Argumentatie
Het voorgelegde ontwerp van jaarrekening 2017 bevat:





De beleidsnota
De financiële nota
De toelichting
Conclusie bij de jaarrekening

Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.
Art. 52, 5° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, de budgetwijzigingen
en de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met
- 6 stem(men) voor: Peter Beerens; Annelies De Pauw; Patrick De Smedt; Harry De Visscher; Els Van
Gucht; Linda Verbesselt
- 2 onthouding(en): Natalie De Coninck; Gwendolijn Meskens
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Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening 2017 vast en keurt ze goed.

Artikel 2
Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2017 wordt vastgesteld op € 8.963.430,78.
Het budgettair resultaat van het boekjaar 2017 bedraagt : € -271.863,17 ten opzichte van € 1.199.522,54 in het budget 2017 (na budgetwijziging).
Het geconsolideerde resultaat in de algemene boekhouding bedraagt: € 501.178,69 ten opzichte van
€ 502.311,98 in 2016.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Conclusies bij de jaarrekening 2017.docx
Uittreksel Gmat
jaarrekening 2017 OCMW.pdf
BEHEERSRAPPORT 2017.pdf

Personeelsdienst
Personeelsdienst
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Procedure arbeidsreglement - Beeldschermbril Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In het college van burgemeester en schepenen van 3 januari 2018 werd een akkoord gegeven om een
procedure op te maken voor terugbetaling van een beeldschermbril.
Argumentatie
Het voorstel in bijlage wordt voorgelegd ter goedkeuring met volgende modaliteiten van de
werkgever:
Volgens welke modaliteiten de werkgever tegemoet komt in een specifieke bril dient in overleg
afgesproken worden.
De tussenkomst van de werkgever voor een beeldschermbril is volledig tot maximaal €
150 zodat een basismodel (ook voor glazen op sterkte) voor de werknemer gegarandeerd
is. De maximale tussenkomst geldt voor elk type bril die ook als beeldschermbril wordt
gebruikt op doorverwijzing van de arbeidsgeneesheer en de oogarts.
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De frequentie van een vernieuwing van een beeldschermbril wordt vastgelegd op 4 jaar.
Indien een snellere hernieuwing noodzakelijk is, bij breuk of diefstal… wordt onderzocht
wat de oorzaak is wordt door de secretaris beslist of een tussenkomst aan de orde is.
De werkgever komt niet tussen in het bezoek aan de oogarts.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college oefent de bevoegdheden uit die
eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, § 1 (door de gemeenteraad), of overeenkomstig
andere wettelijke en decretale bepalingen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De Raad voor maatschappelijk welzijn verklaart zich akkoord met de voorgestelde procedure voor
terugbetaling van een beeldschermbril.

Artikel 2
De Raad voor maatschappelijk welzijn vraagt om dit voor te leggen aan het HOC.

Bijlagen
1. Procedure Beschermbril.docx

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten

19:11 - De voorzitter opent de besloten zitting
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen - RMW 26.04.2018.pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

7/8

Bijlagen
1. Notulen - VB 19.04.2018.pdf
2. Notulen - VB 17.05.2018.pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - BCSD 19.04.2018.pdf
2. Notulen - BCSD 14 05 2018.pdf
3. Notulen - BCSD 07 06 2018.pdf
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
KENNIS GENOMEN

28 juni 2018 19:25 - De voorzitter sluit de zitting
OCMW-secretaris
Christel Ringoot

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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