ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 MAART
2016.
Aanwezig: della FAILLE D’HUYSSE Baron Bernard, voorzitter.
DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES Marleen, VAN HOUTTE
Kristien, VANCAUWENBERGHE Marc, DE SERANNO Jozef, raadsleden.
COOREVITS Greet, VANDENDORPE Evelien, sociaal assistenten (besloten vergadering).
SOENEN Joke, waarnemend OCMW-secretaris.
Verontschuldigd: DECLERCK Magda, raadslid.
NAGELS Georges, OCMW-secretaris.
____________________________________________________________________________
OPENBARE VERGADERING
______________________________________________________________________________________
0. PUNTEN BIJ HOOGDRINGENDHEID.
In toepassing van artikel 39 van de organieke wet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt volgend punt bij spoedeisendheid en met éénparigheid
van stemmen aan de agenda toegevoegd:

“2. ALGEMEEN BESTUUR. PERSONEEL. NIET-VACANT VERKLARING VAN DE BETREKKING VAN OCMWSECRETARIS. BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN HET OCMW BETREFFENDE DE
ONDERLINGE SAMENWERKING VOOR DE UITOEFENING VAN HET AMBT VAN OCMW-SECRETARIS DOOR
DE GEMMENTESECRETARIS. GOEDKEURING.
3. SOCIALE DIENST. REGIONALE DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING. JAARVERSLAG 2015. FINANCIELE
JAARREKENING 2015. GOEDKEURING.
4. SOCIALE DIENST. DAG VAN DE MANTELZORG 2016. GOEDKEURING.
5. WONEN. RESIDENTIE T’ HOGE. GEBRUIK VAN DE POLYVALENTE ZAAL.
______________________________________________________________________________________________

1. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 3 FEBRUARI 2016.
De notulen van de openbare vergadering van 3 februari 2016 worden goedgekeurd.
______________________________________________________________________________________
2. ALGEMEEN BESTUUR. PERSONEEL. NIET-VACANT VERKLARING VAN DE BETREKKING VAN
OCMW-SECRETARIS. BEHEERSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE EN HET OCMW
BETREFFENDE DE ONDERLINGE SAMENWERKING VOOR DE UITOEFENING VAN HET AMBT VAN
OCMW-SECRETARIS DOOR DE GEMMENTESECRETARIS. GOEDKEURING.
De raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, in
het bijzonder artikel 271;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet), zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, in het
bijzonder de artikelen 51, 75, § 3 en 271;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet, in het bijzonder
artikel 28;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet, in het bijzonder artikel
24;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 betreffende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de minimale voorwaarden voor sommige
aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 houdende de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 125 bis;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 betreffende de vaststelling van de
personeelsformatie (statutairen en contractuelen) en alle latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september 2009 houdende
vaststelling van de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 oktober 2009 houdende de
vaststelling van de personeelsformatie en alle latere wijzigingen, in het bijzonder het besluit van de
raad voor maatschappelijk welzijn van 3 februari 2016, waarbij vastgesteld wordt dat de
gemeentesecretaris het ambt van OCMW-secretaris zal vervullen;
Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse regering voor de periode 2014 – 2019;
Gelet op de conceptnota aan de Vlaamse Regering van 16 januari 2015 betreffende de integratie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen: inhoudelijke en
proces-gerelateerde krijtlijnen van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
Overwegende dat de huidige OCMW-secretaris per 1 juni 2016 met pensioen gaat;
Overwegende dat conform de conceptnota aan de Vlaamse Regering van 16 januari 2015
betreffende de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de
gemeentebesturen: inhoudelijke en proces-gerelateerde krijtlijnen van de Vlaams minister van
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, al het personeel
van het OCMW zal overgaan naar de gemeente en zal er in de toekomst nog maar één decretale
graad van secretaris zal overblijven;
Overwegende dat rekening houdende met de conceptnota en de op til zijnde pensionering van de
huidige OCMW-secretaris, het OCMW-bestuur -in overleg met het gemeentebestuur- deze
opportuniteiten wenst aan te wenden om te komen een verdere integratie van gemeente en OCMW;
Overwegende dat artikel 271 van het gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-decreet stellen
dat tussen de gemeente en het OCMW beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten over het
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten en dat daarin tevens kan opgenomen worden dat
de gemeente en het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars
personeelsleden;
Overwegende dat artikel 75, §3 van het OCMW-decreet bepaalt dat met toepassing van voormeld
artikel 271 van het gemeentedecreet en van het OCMW-decreet de gemeentesecretaris van de
gemeente die door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend,
tegelijkertijd het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan
uitoefenen;
Overwegende dat de dienstdoende gemeentesecretaris bereid is om tegelijkertijd het ambt van
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn uit te oefenen;
Overwegende dat hierdoor het beleid van de gemeente en het OCMW verder op elkaar worden
afgestemd, er eenheid wordt gecreëerd in de leiding van het personeel van de gemeente en het
OCMW en er reeds anticipatief rekening wordt gehouden met de bepalingen van het Vlaamse
Regeerakkoord en van de conceptnota van de Vlaamse minister;
Overwegende dat het dan ook aangewezen is het ambt van secretaris bij het OCMW te laten
uitoefenen door de gemeentesecretaris in toepassing van artikel 75 §3 van het OCMW-decreet en
dat vanaf het moment dat de huidige OCMW-secretaris met pensioen gaat, met name vanaf 1 juni
2016;
Overwegende dat hiertoe in toepassing van artikel 271 van het gemeentedecreet en van het OCMWdecreet een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW wordt opgesteld.
Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit met
éénparigheid van stemmen;
BESLUIT
Artikel 1: Naar aanleiding van de oppensioenstelling van de huidige OCMW-secretaris op 1 juni 2016
de functie van OCMW-secretaris niet vacant te verklaren.
Artikel 2: De beheersovereenkomst, tussen het OCMW en de gemeente Kruishoutem betreffende de
onderlinge samenwerking voor de uitoefening van het ambt van secretaris van het OCMW door de
gemeentesecretaris, goed te keuren en deze integraal deel te laten uitmaken van onderhavige
beslissing.
Artikel 3: Dit besluit wordt, in toepassing van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt aan
het college van burgemeester en schepenen en aan de gouverneur voor kennisgeving.
______________________________________________________________________________________
3. SOCIALE DIENST. REGIONALE DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING. JAARVERSLAG 2015.
FINANCIELE AFREKENING 2015. GOEDKEURING.
De raad:

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor
schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van
24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de
Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 februari 2000 houdende
goedkeuring van het samenwerkingsprotocol houdende toetreding van het OCMW van Kruishoutem
tot de Regionale dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”;
Gelet op het samenwerkingsprotocol van 10 mei 2000 houdende oprichting van de Regionale Dienst
voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”;
Overwegende dat het OCMW goedkeuring dient te hechten aan het jaarverslag 2015, met inbegrip
van de financiële afrekening 2015;
Gelet op het aangehechte jaarverslag 2015, alsmede de financiële afrekening 2015 van de Regionale
dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”;
Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit met
éénparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: Het OCMW van Kruishoutem hecht goedkeuring aan het jaarverslag 2015 van de Regionale
dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”.
Artikel 2: Het OCMW van Kruishoutem hecht goedkeuring aan de financiële afrekening 2015 van de
Regionale dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”, waarin de bijdrage van het OCMW
van Kruishoutem wordt vastgesteld op 4.665,97 euro.
Artikel 3: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 254 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt aan
het college van burgemeester en schepenen en aan de gouverneur voor kennisgeving. evenals aan
de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen”, voor kennisgeving.
______________________________________________________________________________________
4. SOCIALE DIENST. DAG VAN DE MANTELZORG 2016. GOEDKEURING.
De raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat één van de doelstellingen van het OCMW van Kruishoutem is om ouderen zolang
als mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving een gepaste opvang te bezorgen;
Overwegende dat de mantelzorg daarvoor één van de instrumenten is;
Overwegende dat het derhalve aangewezen is om ook in 2016 samen met de gemeente Kruishoutem
en Ziekenzorg Kruishoutem een Dag van de Mantelzorg te organiseren;
Gelet op de aangehechte nota dd. 4 maart 2016 vanwege de heer Bart Ravelingien, afdelingshoofd
persoonsgebonden aangelegenheden van de gemeente Kruishoutem;
Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit met
éénparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: Het OCMW van Kruishoutem hecht goedkeuring aan de organisatie van deelname aan de
Dag van Mantelzorg 2016.
Artikel 2: Het OCMW hecht goedkeuring aan de bijdrage in de kosten, zoals in aangehechte nota
opgenomen.
Artikel 3: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 254 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor kennisgeving
overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur.
______________________________________________________________________________________
5. WONEN. RESIDENTIE T’ HOGE. VERHURING VAN DE POLYVALENTE ZAAL AAN OKRA, AFDELING

KRUISHOUTEM. GOEDKEURING.
De raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Reglement voor het gebruik van de polyvalente zaal van de residentie ’t Hoge,
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 12 juni 2002;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 juni 2014 houdende
verhuring van de polyvalente zaal van de residentie ’t Hoge aan de vereniging OKRA, afdeling
Kruishoutem;
Gelet op de vraag van OKRA, afdeling Kruishoutem om bijeenkomsten te organiseren in de
polyvalente zaal van de residentie ’t Hoge aan een ritme van éénmaal per week;
Gelet op de frequentie van het gebruik van de polyvalente zaal;
Gelet op het sociaal nut van OKRA, afdeling Kruishoutem en de aansluiting van de activiteiten van
deze vereniging bij de activiteiten van de bewoners van de residentie ’t Hoge;
Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit met
éénparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: De verhuring van de polyvalente zaal van de residentie ’t Hoge wordt geen afwijking
toegestaan aan OKRA van het geldende reglement van 11 juni 2014. De verhuring van de polyvalente
zaal wordt toegestaan onder volgend voorwaarden:
(1) De verhuring wordt toegestaan voor een prijs van 12,50 euro per halve dag inclusief de kosten
voor elektriciteit, water en verwarming (voor het gebruik van de polyvalente zaal).
(2) De beschikbaarheid van de zaal voor de bewoners van de flats moet worden gevrijwaard. Indien
een bewoner van de residentie ’t Hoge de polyvalente zaal wenst te huren of indien derden de zaal
wensen te huren voor activiteiten die hetzij rechtsreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met
de bewoners van de residentie ’t Hoge, wordt de verhuring op eenvoudige vraag van het OCMW
opgeschort.
(3) Voor het overige zijn alle bepalingen van het reglement van toepassing, met name dat na
gebruik van de zaal deze moet worden teruggegeven in de staat waarin ze zich bevond voor het
gebruik. In concreto dient OKRA in te staan voor een behoorlijk onderhoud van de ruimte en dienen
de tafels en stoelen te worden geplaatst zoals bij aankomst.
Artikel 2: Dit raadsbesluit treedt in werking op 1 januari 2016.
Artikel 3: Dit besluit wordt, overeenkomstig artikel 254 van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt aan
het college van burgemeester en schepenen, de gouverneur en aan OKRA, afdeling Kruishoutem.

