Verslag OCMW-raad op 12/02/2020
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,
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, M. Vermote,
raadsleden;
J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd:

;

Natalie De Cuman, specialist secretariaat, woont de volledige zitting bij als deskundige onder meer
met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.
De voorzitter opent de vergadering om 19:10 uur.
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Openbare vergadering
1. Mededelingen aan OCMW-raad - kennisgeving
Door de voorzitter wordt aan de raad kennis gegeven van:
-

De algemeen directeur heeft een kantmelding aangebracht in de rand van de notulen van de
OCMW-raad van de zitting van 14/02/2019, naast de titel en beginaanhef van agendapunt met
nummer 4 ivm definiëring dagelijks personeelsbeheer - goedkeuring. Dit besluit wordt
opgeheven bij OCMW-raadsbesluit dd. 18/12/2019 (4).

2. Verslag OCMW-raad dd. 15/01/2020 - goedkeuring
Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle raadsleden stemmen voor met
uitzondering van J. Töpke die zich onthoudt.
Stemming: 24 stemmen voor, 1 onthouding
3. Beheersovereenkomst tussen GIDPBW en IDPBW OCMW - goedkeuring
De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 271;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 196 §2;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 161 betreffende de verplichting van het
vaststellen van een gemeenschappelijk organogram van de diensten van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de Vlaamse overheid op allerlei manieren een betere en structurele samenwerking
tussen gemeente en OCMW stimuleert;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 09/05/2018 (2) en de beslissing van de OCMW-raad dd.
07/05/2018 (6) betreffende een gemeenschappelijk organogram;
Overwegende dat conform het gemeenschappelijk organogram de intern preventieadviseur belast met
de leiding van de gemeenschappelijke dienst zowel diensten van het OCMW als van de gemeente zal
aansturen;
Gezien de beslissing van het college (69) dd. 21/05/2019 toevoeging IDPBW OCMW aan
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) Gemeente;
Gezien de beslissing van het vast bureau (2) dd. 21/05/2019 werkgeversverklaring toetreding tot
gemeenschappelijke interne preventiedienst gemeentebestuur;
Gezien de aanvraag voor de uitbereiding van GIDPBW gemeente met de interne preventiedienst van
het OCMW reeds overgemaakt werd aan de algemene directie humanisering van de arbeid (FOD
WASO);
Overwegende dat het opportuun geacht wordt dat in afwachting van de beslissing van de FOD WASO
de betrokken diensten reeds samenwerken alsof ze één dienst zijn;
Gezien de reeds bestaande nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW;
Overwegende het decreet lokaal bestuur aan de lokale besturen de mogelijkheid bieden om een
beheersovereenkomst af te sluiten;
Gezien de nood aan afsprakenregeling i.v.m. de wederzijdse samenwerking;
Gezien het visum van de financieel directeur niet nodig is;
Op voorstel van zowel het college van burgemeester en schepenen als van het vast bureau;

Beslist:
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW inzake de
aansturing van de interne preventiedienst van het OCMW in afwachting van een beslissing van de
FOD WASO ikv de officiële toetreding tot de gemeenschappelijke dienst van het gemeentebestuur.
De beheersovereenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van te blijven
uitmaken.
Artikel 2:
Afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeente.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4. Raamovereenkomst Jobbureau dienst begeleid werken - goedkeuring
Raadslid F. Annys vraagt zich af waar deze mensen zullen ingezet worden. Schepen D. Gilliaert
reageert dat er nu nog geen aanbod is, maar door dit agendapunt goed te keuren wordt de
mogelijkheid gecreëerd om deze mensen in te zetten.

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet op de vraag van Jobbureau Diksmuide-Oostende van de dienst begeleid werken om personen
met een handicap onbezoldigde arbeidsactiviteiten aan te bieden en hiervoor een raamovereenkomst
goed te keuren voor onbepaalde duur;
Gelet op het feit dat het bestuur de begeleid werker moet opnemen in de exploitatieverzekering
burgerlijke aansprakelijkheid;
Overwegende dat met dit voorstel kan ingestemd worden in het kader van het gemeentelijk sociaal
beleid;
Op voorstel van het vast bureau;

Beslist:
Artikel 1:
De raamovereenkomst tussen de dienst begeleid werken en het OCMW-bestuur wordt goedgekeurd.
Deze overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd om er integraal deel van uit te blijven
maken.
Artikel 2:
De algemeen directeur wordt gemachtigd om de individuele afsprakennota’s in het kader van de
raamovereenkomst bedoeld in artikel 1 goed te keuren.
Artikel 3:
Een afschrift van dit besluit wordt voor opvolging en uitvoering bezorgd aan de personeelsdienst.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
5. Verlenging samenwerkingsovereenkomst met VDAB voor opleiding keukenmedewerker goedkeuring
De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gelet de VDAB sedert de start van de opleiding keukenmedewerker in 1993 een partner is die mee
instaat voor de organisatie van de opleiding keukenmedewerker;
Gelet het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst 2020;
Gezien volgende basisbepalingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst:
-

Lestijden: 440 uren

-

Stage: 4 weken

-

Begeleiding van de cursisten tijdens en na de opleiding

Gezien volgende vergoedingen worden voorzien:
-

Een inspanningsvergoeding (= vergoeding per gestarte deelnemer) ten bedrage van € 1506

-

Een stagevergoeding (= vaste vergoeding per deelnemer voor de stagebegeleiding) ten
bedrage van € 210

-

Een resultaatsvergoeding ( = vergoeding per deelnemer voor wie een positieve uitstroom
wordt gemeten) ten bedrage van € 1760

Overwegende dat de overeenkomst in vergelijking met 2019 niet werd gewijzigd (op enkele technische
details na);
Gezien de bevoegdheid van de OCMW-raad;

Op voorstel van het vast bureau;

Beslist:
Artikel 1:
De samenwerkingsovereenkomst met de VDAB betreffende de organisatie van de opleiding
keukenmedewerker wordt goedgekeurd. De tekst van de overeenkomst wordt als bijlage bij dit besluit
gevoegd om er integraal deel van te blijven uitmaken.
Artikel 2:
Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan de VDAB, het diensthoofd maatschappelijke
dienstverlening en het team activering en opleiding.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De voorzitter sluit de vergadering om 19:13 uur.

de algemeen directeur
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