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Verslag OCMW-raad op 20/11/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, 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;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: J.M. Dedecker, burgemeester verontschuldigd voor agendapunt: 1, 2;

E. Van Muysewinkel, schepen;

Pascal Van Looy, diensthoofd 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 20:50 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:

 het besluit van de gouverneur dd. 18/10/2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het 
financiële boekjaar 2018 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de 
gemeente Middelkerke.

2. Verslag OCMW-raad dd. 16/10/2019 - goedkeuring

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Budgetwijziging 1/2019 - vaststelling

Op de vraag van raadslid F. Spaey wat er gebeurt met het resterend bedrag van de schenking van de 
PWA (pagina 6), antwoordt schepen D. Gilliaert dat het resterend bedrag wordt opgenomen in het 
budget 2020 en dat dit krediet zal gebruikt worden voor het doel van de schenking.



De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en de latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 van 22 maart 2013 met instructies voor het opstellen van het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 en de latere omzendbrieven;

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging 1 van 2019;

Gelet op het advies van het managementteam van 17/10/2019;

Gezien het besluit van het vast bureau van 05/11/2019;

Overwegende dat het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge positief zijn;

Gezien de budgetwijziging past binnen het meerjarenplan dient de gemeenteraad er enkel kennis van 
te nemen; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van G. Galle, F. Spaey, J. Töpke en B. Vandekerckhove die zich onthouden;

Beslist: 
Artikel 1: 
De budgetwijziging 1 van 2019 vast te stellen volgens het voorliggend ontwerp, financieel in evenwicht 
als volgt:

Resultaat op kasbasis Autofinancieringsmarge

BW 1/2019 6.181.288 149.858

Artikel 2:
Dit besluit wordt samen met de documenten aangaande budgetwijziging 1 van 2019 overgemaakt aan 
de gemeenteraad, de provinciegouverneur en het agentschap binnenlands bestuur.

Stemming: 20 stemmen voor, 4 onthoudingen

De openbare vergadering van de OCMW-raad wordt geschorst van 21u00 tot 21u05. Tijdens deze 
schorsing vindt het vervolg van de vergadering van de gemeenteraad plaats (behandeling vraag 1 van 
een raadslid).

Vragen van raadsleden:

Onderwerp: Mantelzorgpremie

Vraag van Robin De Lille: 
"Het bedrag van de mantelzorgpremie is nu € 50/maand.

De voorwaarden zijn echter heel streng. 

- Nu moet men recht hebben op verhoogde tegemoetkoming (slecht 13% vd gemeenten eisen dit)

- Nu mag men geen recht hebben op zorgverzekering (slechts 22% vd gemeenten eisen dit)

- Nu moet er zorgplan opgemaakt worden (slecht nodig in 3% van de gemeenten)

Denkt het bestuur erover na om bepaalde voorwaarden te laten vallen."



Antwoord van GILLIAERT Dirk:

"Naast de Vlaamse zorgverzekering kan iedere gemeente ervoor kiezen om een mantelzorgpremie 
toe te kennen aan een mantelzorger. De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van 
gemeente tot gemeente. 

Middelkerke was één van de eerste gemeenten om de premie in te voeren,

In 2015 werd reeds een wijziging ingevoerd in het reglement van de mantelzorgpremie.

Soort wijzigingen: 

- Er werd afgestapt van een uitgebreid financieel onderzoek voor personen die niet in aanmerking 
komen 
voor de Vlaamse zorgverzekering (oude OMNIO- WIGW statuut). Dit was bv. aanslagbiljet 
belastingen, afschrift onroerende voorheffing, inkomsten op rekeningen, pensioen, renten, 
aanvullende tegemoetkomingen.. uitgez. THAB 

Kadastraal inkomen werd ook meegenomen in de berekening. 

- Er was een enorm uitgebreid dossier aan gekoppeld: kopie lidmaatschap ziekenfonds, bewijzen 
inkomsten, KATZ schaal Of BEL profiel schaal, gedetailleerd zorgenplan, verklaring op erewoord, 
samenstelling gezin attest, volmacht om inlichtingen in te winnen bij instanties en bewijs van 
tegemoetkoming uit de zorgverzekering.

- Aan de toekenning van een mantelzorgpremie werd ook een huisbezoek gekoppeld. Dit is niet 
meer 
noodzakelijk om een premie te krijgen. 

In het gewijzigde reglement wordt vooral de focus gelegd op het vaststellen van zorgbehoevendheid 
en administratieve vereenvoudiging. Er dient een attest FOD sociale zekerheid te zijn waarbij een 
score van 12 punten als basis dient. Daarnaast wordt een zorgenplan opgemaakt om de zorgverlening 
meer op maat af te stemmen. 

Er werd gekozen voor 1 bedrag nl. €50 ipv 2 bedragen/4 categorieën in kader van een administratieve 
vereenvoudiging.

Er is bereidheid om eventuele aanpassingen te onderzoeken. Er wordt eerst gewacht op de resulaten 
van de rekening 2019. 

In vergelijking met buurgemeenten is Middelkerke een 'topscorer'. 

Er moet ook gewezen worden op de reeds bestaande flankerende diensten en dienstverlening (zoals 
dagcentrum, extra kamers kortverblijf, poetsdienst, karweiendienst, …)."

Uit de bespreking:

- Raadslid R. De Lille wil aandacht vestigen op de bestaande drempels om de premie te bekomen/aan 
te vragen. Hij wenst dat de problematiek globaal bekeken wordt.
- Volgens schepen D. Gilliaert is het opmaken van een zorgplan administratief geen te zware last voor 
de betrokkenen. Hij vergelijkt met andere OCMW's/gemeenten waar de last veel groter is.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.



algemeen directeur wnd.

Jurgen Vergauwe

voorzitter

Tom Dedecker


