
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 12/09/2019 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, G. Galle, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, 
A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, 
J. Töpke, R. De Lille, raadsleden; 
 
P. Van Looy, wnd. algemeen directeur; 

Verontschuldigd: ; 

 

De zitting wordt geopend om                    20:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag OCMW-raad dd. 09/07/2019 - goedkeuring 

2. Aanduiden vertegenwoordiger in cluster welzijn binnen de (voorlopige) zorgraad ELZ 

Westkust en Polder - goedkeuring 

De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is 
een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector 
gestimuleerd worden om meer samen te werken. Middelkerke behoort tot de eerstelijnszone Westkust 
en Polder samen met de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en 
Veurne. 

Tijdens de opstartfase werd de eerstelijnszone aangestuurd door het veranderteam (kernteam). Zij 
werkten onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te 
bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is. 

Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 wordt er een voorlopige Zorgraad samengesteld conform de richtlijnen. 
De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ. 

Naar analogie met de gemeente wordt voorgesteld om de titularis van de gemeentelijke betrekking 
van directeur leven en welzijn af te vaardigen als vertegenwoordiger van de lokale dienstencentra 
binnen de cluster welzijn in de (voorlopige) zorgraad. 

 

3. Delegatie m.b.t. goedkeuring verwerkersovereenkomsten in kader verwerking van 

persoonsgegevens (GDPR) - goedkeuring 

Volgens de GDPR (= General Data Protection Regulation) wordt de verwerking van 
persoonsgegevens door een verwerker geregeld in een overeenkomst. Het OCMW wordt regelmatig 



  

 

 

geconfronteerd met situaties waarbij er een dergelijke verwerkersovereenkomst moet opgemaakt of 
aangepast worden. 

Om efficiënt om te gaan met vragen tot het sluiten van verwerkersovereenkomsten of overeenkomsten 
tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken wordt aan de OCMW-raad gevraagd om 
delegatie aan het vast bureau te verlenen voor de goedkeuring, afkeuring of wijzigingen van dergelijke 
overeenkomsten. 

 

 

 

 
Zitting geheven om             uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 

 


