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Verslag 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. Ampe-Duron, 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, raadsleden;

P. Van Looy, wnd. algemeen directeur;

Verontschuldigd: F. Annys, M. Declerck, G. Galle, raadsleden;

De voorzitter opent de vergadering om 19:25 uur.

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Openbare vergadering

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

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Aanduiden vertegenwoordiger in cluster welzijn binnen de (voorlopige) zorgraad ELZ 
Westkust en Polder - goedkeuring

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;

Gezien de eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn de oprichting van de eerstelijnszones was. 
Dit is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector 
gestimuleerd worden om meer samen te werken;

Gelet de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 28/11/2017 (39) “Oproep 
vorming eerstelijnszone – principiële goedkeuring” en van de gemeenteraad dd. 21/12/2017 (11) 
“Vorming eerstelijnszone – aansluiting bij regio Veurne – goedkeuring”; 

Gezien Middelkerke behoort tot de eerstelijnszone Westkust en Polder samen met de gemeenten 
Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort en Veurne;



Gezien tijdens de opstartfase de eerstelijnszone werd 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; 

Gelet er tegen uiterlijk 31 oktober 2019 een (voorlopige) Zorgraad wordt samengesteld conform de 
richtlijnen. De Zorgraad vzw wordt dan het definitieve bestuursorgaan van de ELZ.;

Gezien de Zorgraad prioritair zal werken aan: 

 Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen

 Het lokaal sociaal beleid ondersteunen

 Stimuleren van kringwerking

 Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren

 Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen;

Gezien de Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:

 Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW ’s en Huis van het Kind

 Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale 
dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor 
algemeen welzijnswerk

 Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de 
kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de 
ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen

 Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, 
mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)

 Anderen (bv personen met een handicap, ziekenhuis, …);

Gezien de lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het lokaal 
sociaal beleid en de lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol 
(woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg); 

Gezien het vermoedelijk toenemend belang van de Zorgraad en de mogelijke impact op het lokaal 
sociaal beleid;

Gezien de voorbereidende vergaderingen en gesprekken;

Gezien het voorstel om de titularis van de gemeentelijke betrekking van directeur leven en welzijn aan 
te duiden als vertegenwoordiger van de lokale dienstencentra binnen de cluster welzijn;

Gezien het besluit van de gemeenteraad van heden wat de gemeente betreft in deze aangelegenheid;

Op voorstel van het vast bureau;

Beslist: 
Artikel 1: 

De titularis van de betrekking van directeur leven en welzijn wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger 
van de lokale dienstencentra binnen de cluster welzijn in de (voorlopige) zorgraad.

Artikel 2: 

Er wordt een afschrift van dit besluit bezorgd aan de ELZ Westkust en Polder – veranderteam.

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.



3. Delegatie m.b.t. goedkeuring verwerkersovereenkomsten in kader verwerking van 
persoonsgegevens (GDPR) - goedkeuring

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;

Overwegende dat artikel 28, derde lid van de GDPR (= General Data Protection Regulation)  bepaalt 
dat de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of 
andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien 
van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, 
de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van 
betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden 
omschreven; 

Overwegende dat het OCMW regelmatig geconfronteerd wordt met situaties waarbij er een dergelijke 
verwerkersovereenkomst moet opgemaakt worden; 

Overwegende dat de OCMW-raad hierbij steeds de verwerkersovereenkomst moet goedkeuren; 

Overwegende dat dit de procedure nodeloos vertraagt daar er zeer vaak gewerkt wordt vanuit een 
basismodel;

Gezien het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40, § 1, 41, 77 en 78;

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

Op voorstel van het vast bureau;

Gehoord raadslid F. Spaey die stelt dat zijn fractie zal tegen stemmen, daarbij verwijzend naar zijn 
verklaring bij de behandeling van een gelijkluidend agendapunt tijdens de gemeenteraadszitting van 
heden (agendapunt 13), zijnde het zich verzetten tegen het reduceren van de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;

De voorzitter vraagt vervolgens de mondelinge stemming over het voorstel: alle aanwezige raadsleden 
stemmen voor met uitzondering van B. Vandekerckhove, F. Spaey en J. Töpke die tegen stemmen en 
A. Goethaels en R. De Lille die zich onthouden.

Beslist: 
Enig artikel:
Delegatie te verlenen aan het vast bureau met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring of wijziging 
van een verwerkersovereenkomst in kader van de GDPR (= General Data Protection Regulation).

Stemming: 17 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 2 onthoudingen

De voorzitter sluit de vergadering om 19:40 uur.

de wnd. algemeen directeur de voorzitter



Pascal Van Looy     Tom Dedecker
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