NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD

zitting van:

maandag 25 augustus 2014

aanwezig:

Willy Hosten: OCMW-voorzitter;
Geert Pascal, Agnes Deman, Ilse Dereepere, Katrien Fonteyne, Daniël Roose,
Twiggy Sys, Britt Hoverbeke: raadsleden;
Wilfried Declerck: OCMW-secretaris

verontschuldigd:

Koen Vandaele: raadslid

afwezig:

De voorzitter verklaart de vergadering om 17.30u voor geopend en heet de aanwezigen welkom.

OPENBARE ZITTING
secretariaat OCMW
1. goedkeuren verslag vorige zitting
De raad neemt kennis van de notulen van de openbare zitting van 28 juli 2014 en keurt de notulen
goed.

Sociale dienst
2. samenwerkingsovereenkomst Dienst Ondersteunings Plan (DOP)
juridisch kader


Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

verwijzingsdocumenten



Samenwerkingsovereenkomst tussen DOP en het OCMW van Ichtegem
Huishoudelijk regelement

feiten, context en argumentatie


De sociale dienst van het OCMW wil in de toekomst sterker gaan samenwerken met DOP
(dienst ondersteuningsplan). Dit is een dienst die op weg gaat met mensen met een
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(vermoeden van) beperking. Ze brengen de problemen en wensen van hun cliënten in kaart
en gaan samen met hen zoeken naar mogelijke oplossingen.
Eén persoon kan tot 12 contacten krijgen met de dienst om zo een jaar lang ondersteuning te
krijgen vanuit hen.
DOP vraagt om wanneer het nodig is om samen te komen met de cliënt en eventuele
belangrijke partners voor die cliënt, om het mogelijk te maken om dat in de gebouwen van
het OCMW te doen. Wanneer er een reden bestaat dat een cliënt geen overleg thuis kan
organiseren bestaat er dan een alternatief.
De samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement in bijlage regelen dit.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:

nihil

beslissing:
artikel 1: De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en D.O.P. goed
artikel 2: De Raad keurt het intern huishoudelijk regelement voor het gebruiken van de

spreekruimten van het OCMW goed.
artikel 3: Ocmw Ichtegem verklaart bij deze afstand van verhaal te doen voor elke vorm van schade
die zou worden toegebracht door de D.O.P.-medewerkers, ongeacht de oorzaak, behalve bij
opzettelijk toegebrachte schade. OCMW Ichtegem engageert zich om deze van afstand van verhaal
op te nemen in de Brandpolis van het gebouw Koekelarestraat 5 8480 Ichtegem, afgesloten bij Ethias
Verzekeringen Hasselt onder polisn° 38.018.577.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: coördinator sociale dienst, DOP.

3. aanpassing reglement toekennen van een referentieadres
juridisch kader












Wet van 19/07/1991 betreffende bevolkingsregisters en identiteitskaarten.
KB van 16/07/1992 betreffende bevolkingsregisters en het vreemdelingeregister.
Wet van 24/01/1997 de wet tot invoering van de mogelijkheid voor daklozen om een
referentieadres bij het OCMW te bekomen.
KB van 21/02/1997 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte
inschrijving in de bevolkingsregisters van de personen die in België geen verblijfplaats
hebben.
Omzendbrief van 21 maart 1997 betreffende de invoering van de mogelijkheid voor daklozen
een referentieadres bij het OCMW te bekomen
Omzendbrief van 27 juli 1998 betreffende het referentieadres voor daklozen: bijkomende
toelichtingen in aanvulling op de omzendbrief 21 maart 1997
Omzendbrief van 4 oktober 2006 Daklozen - bevoegd OCMW - referentieadres - inschrijving
en schrapping van een inschrijving
Wet van 15 december 2005 betreffende de administratieve vereenvoudiging en
omzendbrief van 2 mei 2006 betreffende de uitbreiding van de mogelijkheden tot het
gebruik van het referentieadres voor rondtrekkende bevolkingsgroepen
KB van 20 maart 2003 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van 15, vierde lid van
de wet van 1965.
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verwijzingsdocumenten



Oud reglement
Nieuwe reglement

feiten, context en argumentatie









In het huidige reglement hanteren wij de leefloongrens bij het beoordelen of een dakloze in
staat is om een eigen woning te verwerven, en dus ook de mogelijkheid om hem/haar daar in
te schrijven.
Dit wil zeggen dat een alleenstaande dakloze met een inkomen hoger dan 817.34 euro in
staat zou moeten zijn om een woning te huren op de privé markt zonder financieel in de
problemen te komen.
Het vinden van een woning wordt steeds problematischer. De laatste jaren is het tekort aan
sociale woningen steeds groter geworden. De wachtlijsten bij sociale verhuurkantoren en
sociale woonmaatschappijen zijn lang.
Wij moeten vaststellen dat het hanteren van de leefloongrens niet langer voldoet om een
antwoord te bieden aan de noden die we in onze hulpvragen detecteren.
Als nieuwe standaard zouden wij graag volgende berekening hanteren. Leefloon categorie 3
+ 10%. (in huidige situatie zou dit 1089,82 + 108.98= 1198,8euro zijn)

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
Geen. Dit reglement opent geen recht op financiële tussenkomst. Het legt enkel vast wat de raad als
minimum referentie budget hanteert wanneer het gaat over het kunnen verwerven van een eigen
woning.
beslissing:
artikel 1: De Raad beslist dat vanaf heden leefloon categorie 3 + 10% gehanteerd wordt als minimum

referentiebudget waarover een dakloze moet bezitten, wanneer het gaat over het kunnen verwerven
van een eigen woning.
Indien het inkomen van aanvrager lager ligt dan deze grens kan aan betrokkene een referentieadres
worden toegekend indien hij/zij voldoet aan alle voorwaarden.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de sociale dienst.

4. opstart vrijwillige dagbesteding voor mannelijke bewoners van het LOI
juridisch kader
verwijzingsdocumenten




Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen.
Wet van 22/05/2014 betreffende het inschakelen van vreemdelingen als vrijwilliger (in voege
28/06/2014).
Huishoudelijk regelement LOI Ichtegem.
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feiten, context en argumentatie
















Vanuit de groep bewoners van het LOI komt regelmatig de vraag naar tijdsbesteding vooral
door de mannelijke bewoners.
We merkten in de voorbije jaren dat wanneer de dagbesteding niet aangeboden wordt dat
dat negatieve gevolgen heeft voor de gemoedstoestand en het functioneren van de
bewoner.
Vermoeden van drankgebruik, samentroepen, heling, zwart werk zijn sterk maar kunnen
moeilijk bewezen worden.
Wanneer wij aanbieden om mannelijke bewoners in de mate van het mogelijke op vrijwillige
basis in te zetten voor het onderhoud van het LOI kan dit een antwoord bieden op deze
vraag en problemen.
Het kunnen participeren in een gemengde groep zal de integratie van deze personen zeker
ten goede komen.
De wetgeving is onlangs veranderd waardoor het wettelijk mogelijk wordt voor legaal
verblijvende vreemdelingen om ingeschakeld te worden als vrijwilliger.
De mogelijkheid tot vrijwilligerswerk moet aangevraagd worden aan FEDASIL; deze zullen
controleren of de persoon over een geldig verblijfsstatuut beschikt en of de taken die hij zal
uitvoeren binnen de wetgeving op vrijwilligerswerk past.
De coördinator tewerkstelling zal oplijsten welke taken opgenomen kunnen worden binnen
het project door vrijwilligers. Wanneer Kim de aanvraag doorstuurt kan zij dit document
bijvoegen.
De coördinator tewerkstelling krijgt de vrijheid om de geschiktheid van de kandidaten te
beoordelen en de persoon in te zetten waar hij het mogelijk acht. wanneer gedrag of taal
een probleem is kan de coördinator de samenwerking met die persoon eenzijdig opzeggen.
De vrijwilliger krijgt onkosten vergoeding van 1,5euro.

Raadslid Pascal stelt zich de vraag als deze mensen dan mogen gras afrijden ?



Wel eigendom OCMW , niet in klusjesdienst bij privé-eigenaars
Er dient een lijst met taken doorgegeven worden aan Fedasil die deze mensen zullen
uitvoeren.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving

bedrag inclusief BTW

Vrijwilligersvergoeding

1,5 euro per uur.

budgetsleutel
xxxxx/xxxxxxx 999.999.999
vlaamse beleidsprioriteit

beslissing:
artikel 1: Asielzoekers die opgevangen worden in ons LOI kunnen indien ze dit wensen ingezet

worden als vrijwilliger in het Project. De coördinator van het project zal een lijst opstellen met
mogelijke taken die de vrijwilligers kunnen opnemen.
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artikel 2: Het staat de coördinator tewerkstelling vrij om de inzetbaarheid van de kandidaat voor de

start en tijdens zijn activiteiten te beoordelen. Het al of niet inzetten van de persoon zal beoordeeld
worden i.f.v. de huidige groep werknemers en vrijwilligers en de specifieke eigenheid van de
kandidaat.
artikel 3: De vergoeding die ze daarvoor krijgen, krijgen ze bovenop de normale regeling uitgewerkt in

het huishoudelijk reglement van het LOI. De vergoeding bedraagt € 1,5 onkostenvergoeding.
artikel 4: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de verantwoordelijke LOI: Kim Depuydt,

verantwoordelijke Project W& W: Xavier Vancompernolle, Coördinator sociale dienst Tine Lepeire en
de financieel beheerder : Hans Verplancke.

5. resultaat controle POD
verwijzingsdocumenten


Voorlopig verslag controle POD MI. Opgemaakt door Tine na het overleg.

feiten, context en argumentatie







Vorige week is er controle geweest van de POD mi. Ze controleerden verschillende
domeinen: Leefloon 2013-2014, scp 2011-2012, medische kosten 2010-2011.
Er werden een aantal opmerkingen gegeven i.v.m. de huidige werking en opbouw van een
dossier. Er werden een aantal fout aangegeven zaken uit de boeking van de sociale dienst
gehaald. De terugvordering zal
De inspectie was zeer tevreden. De terugvordering wordt als zeer klein aanzien. 1% fout
aangegeven is zeer weinig in vergelijking met andere gecontroleerde OCMW’s.
Er is grote tevredenheid over het feit dat de opmerkingen van de vorige jaren goed
opgevolgd wordt.
We krijgen een nieuwe inspecteur, mevrouw Inge Vervaeck zal in het vervolg de controles
voor ons OCMW doen.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving
Terugvordering voor het totaal
van 1400 euro

bedrag inclusief BTW
€ 1400

budgetsleutel
xxxxx/xxxxxxx 999.999.999
vlaamse beleidsprioriteit

beslissing:
artikel 1: Kennisname van het voorlopig verslag van de controle. Het definitief , officieel verslag volgt

later.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:

financiën OCMW
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6. rekeningen-mandaten
De vorderingsstaten:
o

AKP 2014/994 ten bedrage van € 60,11 aan Monizze, Vrijwilligerslaan 19, 1160
Oudergem voor beheerskosten maaltijdcheques juni 2014

o

AKP 2014/993 ten bedrage van € 5.796 aan Monizze, Vrijwilligerslaan 19, 1160
Oudergem voor maaltijdcheques juni 2014

De rekeningen-mandaten
o
o
o
o

Betalingsbevel 2014/128 factuurnrs. 2014/1.042 - 1.121 voor een totaalbedrag van
€ 15.617,64
Betalingsbevel 2014/120 factuurnrs. 2014/1.029 – 1.036 voor een totaalbedrag van
€ 193,15
Betalingsbevel 2014/119 factuurnrs. 2014/1.022 – 1.028 voor een totaalbedrag van
€ 379,69
Betalingsbevel 2014/117 factuurnrs. 2014/995 – 1.009 voor een totaalbedrag van €
1.047,06

worden voorgelegd, nagezien, goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

secretariaat OCMW
7. akteneming secretarisbesluiten
Akteneming van volgende secretarisbesluiten:
Aankopen:


Uitbreiding bewegingsruimte “ Sportacus” in Kornuit

8. aanstelling waarnemend OCMW - secretaris
juridisch kader



Het OCMW – decreet
Arbeidsreglement van OCMW Ichtegem houdende rechtspositieregeling

verwijzingsdocumenten







Voor de goede werking van de administratie is het aangewezen dat een waarnemend
secretaris wordt aangeduid voor alle momenten van afwezigheid ( ziekte, verlof, vorming…)
van de secretaris
Het OCMW – besluit van 31 maart 2014 houdende toekenning ontslag Wilfried Declerck, als
OCMW-secretaris per 1 oktober 2014 wegens pensionering
Het OCMW – besluit van 31 maart 2014 waarbij vanaf 1 oktober 2014 1 gemeentesecretaris
wordt voorzien met bevoegdheid OCMW
feiten, context en argumentatie
Er bestaat aanleiding om vanaf 1 oktober 2014 tot aan de indiensttreding van de nieuwe
secretaris te voorzien in een waarnemend OCMW – secretaris
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Er wordt voorgesteld om Kristien Rosseel, stafmedewerker OCMW, aan te stellen als
waarnemend OCMW-secretaris

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving

bedrag inclusief BTW

budgetsleutel
xxxxx/xxxxxxx 999.999.999
vlaamse beleidsprioriteit

beslissing:
artikel 1: Kristien Rosseel, stafmedewerker OCMW Ichtegem, wordt aangeduid als waarnemend

OCMW-secretaris tijdens alle perioden van afwezigheid van de huidige OCMW- secretaris en vanaf 1
oktober 2014 tot indiensttreding van de nieuwe gemeentesecretaris met bevoegdheid OCMW.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: secretaris OCMW en betrokken

personeelslid.

9. varia en vragen



Akteneming goedgekeurd werkingsverslag Woonpunt ( 4de werkingsjaar)
Kennisname infosessies CC Consult voor personeel en raadsleden op maandag 1 september
2014 ivm organisatiedoorlichting gemeente en OCMW en interimmanagement

De openbare zitting wordt voor beëindigd verklaard.

Namens de raad,
OCMW-secretaris

OCMW-voorzitter

Wilfried Declerck

Willy Hosten
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