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Publicatie op 17 december 2020
STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 OM 22.20 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Carine Portois,
Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche,
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen,
Mathieu De Cock, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens,
Folke D'Haeyer, Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe,
Kristof Meerschaut, Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge,
Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Sybille De Vos: schepen
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Besluit burgemeester vergadering OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van de coronacrisis;
Overwegende dat de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames de voorbije weken bleven toenemen;
dat het fysiek vergaderen niet te verantwoorden is gezien de nieuwe opflakkering;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende ‘digitaal vergaderen bij
bestuursorganen’;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn
via een videoconferentie te organiseren;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 12 november 2020 om de raad voor maatschappelijk welzijn
van 30 november 2020 via een videoconferentie met livestream te organiseren, zodat ook elke burger en
de pers de mogelijkheid hebben de vergadering mee te volgen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Enig artikel: Het besluit van de burgemeester dd. 12 november 2020 om de raad voor maatschappelijk
welzijn van 30 november 2020 via een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt
bekrachtigd.
BESTUUR PERSONEEL
2.

Verhoging maaltijdcheques.

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op de princiepsbeslissing van de OCMW raad dd. 26.10.2009 met betrekking tot de verhoging van
de maaltijdcheques;
Gelet op het sectoraal akkoord VIA5 en meer bepaald de bepalingen hierin omtrent de
koopkrachtverhoging en verhoging maaltijdcheques voor de personeelsleden in 2020;
Gelet op hoofdstuk VI, afdeling 1, artikel 159 van de rechtspositieregeling met betrekking tot de
maaltijdcheques;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité dd. 12.10.2020;
BESLUIT: eenparig
Artikel 1: Artikel 1 van de beslissing van OCMW raad dd. 26.10.2009 wordt aangepast door de beslissing
van de OCMW raad dd. 30.11.2020 als volgt:
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Met ingang van 01 september 2020 worden aan de statutaire en contractuele personeelsleden (met artikel
60’ers en de jobstudenten) maaltijdcheques toegekend ten belope van 8,00 euro per cheque, waarvan de
tussenkomst van de werkgever 6,91 euro bedraagt en de tussenkomst van de werknemer 1,09 euro
bedraagt.
De bijdrage van de werknemer zal maandelijks van het nettoloon worden afgetrokken.
WOONZORGCENTRUM
3.

Vastleggen van de tarieven voor externe nachtzorg buiten het ZP3-project.

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau dd. 25 november 2019 om nachtzorg aan huis aan te bieden
binnen het zorgvernieuwingsproject Zuid Oost Vlaanderen
Overwegende dat om in aanmerking te komen voor gratis nachtzorg aan huis binnen dit project de cliënt
moet voldoen aan de volgende voorwaarden :
- Minstens 60 jaar oud zijn
- Nood hebben aan nachtzorg aan huis
- Via de BelRai-screener een IADL score hebben van minimaal 3 (wordt afgenomen door de
mutualiteit/thuiszorgdiensten)
Overwegende dat er ook vragen tot nachtzorg komen van cliënten die niet aan bovenstaande criteria
voldoen, in hoofdzake wat de leeftijdsvoorwaarde betreft
Overwegende dat een gelijkaardig project in Melle lopende is en men daar deze cliënten ook zorg
verleend mits zij daarvoor een bijdrage betalen
Overwegende dat het aangewezen lijkt dezelfde tarieven te hanteren als deze die in Melle van toepassing
zijn
Besluit: eenparig
Artikel 1. Voor cliënten die niet voldoen aan de voorwaarden voor gratis nachtzorg aan huis binnen het
zorgvernieuwingsproject worden volgende tarieven vastgelegd :
- maandelijks forfait : 20,00 euro
- bijdrage per geplande interventie : 10,00 euro
- bijdrage per acute interventie : 25,00 euro
Artikel 2. Aan de schuldenaar wordt maandelijks een factuur met het te betalen bedrag toegezonden. Het
verschuldigde bedrag moet worden betaald binnen de dertig dagen vanaf de verzending van de factuur.
Artikel 3. Bij weigering of nalatigheid om de verschuldigde tarieven te betalen, geschiedt de invordering
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor niet niet-betwiste
gedeelte van de niet fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 4. Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de dienst belast met
toepassing van dit reglement.
Artikel 5. Dit besluit en de inhoud ervan wordt bekend gemaakt op de webtoepassing van de stas. De
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (art.286 §21, art. 287 en
art. 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017)
4.

Goedkeuren tot het vragen van een waarborg aan de bewoners voor het gebruik van
individuele zakken voor de persoonlijke was

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het feit dat uit de klachtenanalyse blijkt dat problemen met de was de meest voorkomende klacht
is binnen het woonzorgcentrum;
Gelet op het feit dat alle kledij tot op heden samen wordt verzameld in zakken en dat er dus een probleem
is met kledij die niet genaamtekend is;
Gelet op het overleg hierover met Cleanlease, de wasserij die instaat voor de bewonerswas;
Overwegende dat zij een voorstel hebben gedaan om met individuele waszakken op naam van de bewoner
te werken en dat eventueel niet genaamtekende kledij dan direct kan gelinkt worden aan de juiste
bewoner;
Overwegende dat er wordt voorgesteld dat, rekening houdend met de levermomenten van de was, per
bewoner 3 individuele zakken voor was noodzakelijk zijn;
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Overwegende dat de kostprijs van deze zakken 6 euro bedraagt en het derhalve wenselijk lijkt aan de
bewoners hiervoor een waarborg te vragen die bij overlijden wordt teruggegeven als alle waszakken nog
aanwezig zijn;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Voor de bewoners die gebruik maken van de externe wasserij wordt op de eerste
verblijfsfactuur een waarborg van 18 euro aangerekend voor het ter beschikking stellen van individuele
zakken voor de persoonlijke was.
Artikel 2. Bij overlijden of verlaten van het woonzorgcentrum wordt de waarborg teruggestort aan 6 euro
per nog aanwezige zak voor persoonlijke was.
Artikel 3. Voor de bewoners die op het moment van deze beslissing reeds gebruik maken van de externe
wasserij, wordt de waarborg aangerekend op de verblijfsfactuur van december 2020
Artikel 4. De familie van de bewoners wordt via mail van deze regeling op de hoogte gebracht.
Artikel 5. Bij weigering of nalatigheid om de verschuldigde tarieven te betalen, geschiedt de invordering
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor niet niet-betwiste
gedeelte van de niet fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 6. Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de dienst belast met
toepassing van dit reglement.
Artikel 7. Dit besluit en de inhoud ervan wordt bekend gemaakt op de webtoepassing van de stad. De
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (art.286 §21, art. 287 en
art. 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017)
5.

Goedkeuren van aangepaste tarieven voor bewoners van GAW Leupeheem die maaltijden aan
huis krijgen tijdens sluitingsperiode van de Pelikaan.

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het feit dat restaurant de Pelikaan momenteel gesloten is;
Gelet op het feit dat een aantal bewoners van GAW Leupeheem dagelijks naar het restaurant komen eten;
Overwegende dat bewoners die over een OK-pas beschikken in het restaurant 3,5 euro betalen voor hun
maaltijd, maar bij levering aan huis, een bedrag van 7 euro dienen te betalen;
Overwegende dat voor deze bewoners er geen andere mogelijkheid is om een middagmaal te nuttigen;
Overwegende dat het derhalve wenselijk lijkt om voor de bewoners die over een OK-pas beschikken,
momenteel 4, tijdens sluitingsperiodes van de Pelikaan ook voor de maaltijden aan huis een tarief aan te
rekenen van 3,5 euro;
Overwogen dat dit een kost van ongeveer 350 euro per maand betekent.
Besluit: eenparig
Artikel 1. Voor bewoners van GAW Leupeheem die dagelijks naar de Pelikaan komen eten en over een
OK-pas beschikken, wordt met ingang van 21 oktober 2020 en voor de verdere periode van sluiting of
elke nieuwe periode van sluiting, voor de maaltijden aan huis een bedrag van 3,5 euro aangerekend.
Artikel 2. Dit bedrag wordt op de maandelijkse verblijfsfactuur aan de bewoner aangerekend.
Artikel 3. Bij weigering of nalatigheid om de verschuldigde tarieven te betalen, geschiedt de invordering
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor niet niet-betwiste
gedeelte van de niet fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 4. Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de dienst belast met
toepassing van dit reglement.
Artikel 5. Dit besluit en de inhoud ervan wordt bekend gemaakt op de webtoepassing van de stad. De
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (art.286 §21, art. 287 en
art. 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017)
6.

Vastleggen van bijdrage door bewoners voor het oproepsysteem via mobiele telefoon

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het feit dat bij het uitbaten van een erkende groep van assistentiewoningen het aanbieden van
een oproepsysteem dat 7/7 en 24/24 uur beschikbaar is voor de bewoner, een verplichting is;
Gelet op het feit dat hiervoor bij opstart van GAW Leupeheem een samenwerkingsovereenkomst is
afgesloten met het Wit Gele Kruis Oost Vlaanderen die de oproepen beantwoordt en iemand ter plaatse
stuurt als dit nodig blijkt;
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Overwegende dat voor de huur van het oproepsysteem wij per maand een bijdrage betalen van 11 euro,
inmiddels via indexering 12,5 euro, betalen per flat als dit wordt aangesloten op de vaste telefoonlijn;
Overwegende dat het oproepsysteem ook kan worden aangeboden via een mobiel telefoontoestel, maar
dat de huur daarvan 17,5 euro per maand bedraagt;
Overwegende dat het aangewezen is om bij de bewoners die ervoor kiezen geen vaste telefoonlijn te
installeren, deze meerkost door te rekenen aangezien dit hoger is dan het basissysteem dat verplicht dient
te worden voorzien;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Aan de bewoners van GAW Leupeheem die het oproepsysteem via hun mobiele telefoon willen
installeren, wordt een bijdrage van 5 euro per maand aangerekend.
Artikel 2. Dit bedrag wordt op de maandelijkse verblijfsfactuur aan de bewoner aangerekend.
Artikel 3. Bij weigering of nalatigheid om de verschuldigde tarieven te betalen, geschiedt de invordering
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor niet niet-betwiste
gedeelte van de niet fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Artikel 4. Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de dienst belast met
toepassing van dit reglement.
Artikel 5. Dit besluit en de inhoud ervan wordt bekend gemaakt op de webtoepassing van de stad. De
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (art.286 §21, art. 287 en
art. 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017)
SECRETARIAAT - NOTULEN
7.

Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn 26 oktober 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van 26 oktober 2020 goedgekeurd.
De vergadering wordt geheven om 22u28.
Goedgekeurd in zitting van 14 december 2020.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

