NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD

zitting van:

maandag 14 maart 2016

aanwezig:

Willy Hosten: OCMW-voorzitter;
Geert Pascal, Agnes Deman, Koen Vandaele, Ilse Dereepere, Katrien Fonteyne,
Daniël Roose, Twiggy Sys: raadsleden;
Katja Verhelst: OCMW-secretaris

verontschuldigd:

Britt Hoverbeke: raadslid voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 en 11

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 15 februari 2016 en keurt de
notulen goed .

financiën OCMW

2. rekeningen-mandaten
De rekeningen-mandaten
o
o
o
o
o
o

Betalingsbevel 2016/ 26 (factuurnrs.
van € 200
Betalingsbevel 2016/ 25 (factuurnrs.
van € 1.010,85
Betalingsbevel 2016/ 28 (factuurnrs.
van € 2.327,17
Betalingsbevel 2016/ 40 (factuurnrs.
totaalbedrag van € 15.020,90
Betalingsbevel 2016/ 33 (factuurnrs.
€ 7.798,58
Betalingsbevel 2016/ 29 (factuurnrs.
11.798,62

2015/2446 - 2447) voor een totaalbedrag
2015/2442 - 2445) voor een totaalbedrag
2015/2458 - 2466) voor een totaalbedrag
2016/253 , 258, 263, 268 - 320) voor een
2016/ 199 - 249) voor een totaalbedrag van
2016/124 - 188) voor een totaalbedrag van €
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o

o
o
o

Betalingsbevel 2016/36 :
 Aankoopfactuur 2016/250 voor een bedrag van € 25,65 aan Monizze
(beheerskosten maaltijdcheques januari 2016)
 Aankoopfactuur 2016/251 voor een bedrag van € 5.180 aan Monizze
(maaltijdcheques januari 2016)
Aankoopfactuur 2016/193 voor een bedrag van € 3.300,76 aan Cevi, Bisdomplein 3,
9000 Gent voor onderhoud software 2016 poetsdienst
Aankoopfactuur 2016/194 voor een bedrag van € 4.170,70 aan VVSG voor
lidmaatschap 2016
Aankoopfactuur 2016/195 voor een bedrag van € 6.992 aan Jogi voor gemeentelijke
bijdrage 2016

worden voorgelegd, nagezien, goedgekeurd en betaalbaar gesteld.

Sociale dienst

3. aanpassing in het reglement verminderd tarief kinderopvang
juridisch kader



Intern reglement individueel tarief kinderopvang goedgekeurd in de raad van 29 juni 2015
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan
gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door
gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters.

verwijzingsdocumenten




Nota van de VVSG 6 mei 2015
Oude reglement (versie juni 2015)
Nieuwe reglement (versie maart 2016)

feiten, context en argumentatie






Ouders die gebruik maken van een kinderopvangvoorziening voor baby's en peuters met een
inkomens gerelateerde ouderbijdrage (of inkomenstarief) hebben sinds 1 april 2014 in
bepaalde gevallen recht op een individueel verminderd tarief.
Vanaf 1 mei 2015 voerde de Vlaamse regering een aantal wijzigingen door aan deze
regelgeving over de ouderbijdrage in de inkomens gerelateerde kinderopvang. De rol die het
OCMW heeft in het kader van de toekenning van een individueel verminderd tarief
kinderopvang blijft behouden. Als een gezin het toegekende inkomenstarief niet kan betalen,
dan kan het een verlaagd tarief aanvragen bij het OCMW. De mogelijkheden die een OCMW
heeft om een individueel verminderd tarief toe te kennen, veranderen wel. De wijzigingen
gaan in vanaf 1 mei 2015 voor nieuwe ouders of ouders die een herberekening moeten doen
en vanaf 1 januari 2016 voor alle ouders.
Op de raad van 20 mei werd het reglement in die zin aangepast.

Notulen van OCMW-raad van maandag 14 maart 2016 - Pagina 2 van 10





Ondertussen heeft kind en gezin hun systeem zo goed als mogelijk geautomatiseerd, zijn de
bedragen geïndexeerd en de richtlijnen naar de OCMW’ s licht veranderd.
Om de OCMW’s te informeren werd in januari een infodag georganiseerd. Dit was een
samenwerking met de VVSG.
Rekening houdend met alle info die we uit bovenstaande halen dient het reglement
nogmaals herzien te worden

Wijzigingen:
Voorwaarden tot toekenning?
Het recht wordt automatisch toegekend bij aanvraag op de site van Kind en Gezin aan gezinnen die:

-

leefloongerechtigd zijn(5,02euro),
leefloongerechtigd zijn en een opleidingstraject van de VDAB of OCMW volgen (3,01euro)
Lage inkomens met inburgering en lage inkomens met werk (3.01 euro)
een pleegkind hebben (1,57 euro).
Een attest Materiele of medische hulp kunnen voorleggen bv. Fedasil, Rode Kruis, LOI ,
vluchtelingenwerk Vlaanderen .. (1,57 euro)

Indien één van de inwonende personen een:

-

voltijdse werkloosheidsuitkering ( vermindering van -25% met een minimumtarief van € 5,02)
faillissementsuitkering (vermindering van -25% met een minimumtarief van € 5,02)
invaliditeitsuitkering ( vermindering van -25% met een minimumtarief van € 5,02)
of verminderd inkomen werknemer of verminderd inkomen zelfstandige krijgt ( vermindering van
-25% met een minimumtarief van € 5,02)

Daarnaast zijn verminderingen gelinkt aan het bruto belastbaar inkomen:

-

indien een persoon uit het gezin een inkomensdaling van minstens 50% heeft (25% met
minimum van 5,02 euro)
indien het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis lager is dan 15548,89.56euro
en men een inburgeringtraject volgt of minstens 19 uur per week werkt (3.01euro).
Indien er een attest voor materiele of medische hulp voorgelegd wordt (1.57 euro)

Bij moeilijke financiële situaties die hierboven nog niet behandeld zijn, heeft het OCMW een rol.
Het OCMW kan beslissen om een OCMW tarief toe te kennen als blijkt dat het voor de ouder financieel
moeilijk is om het berekende of individueel verminderde inkomenstarief te betalen. Er kan ook beslist
worden om in kansarme gezinnen in belang van het kind de vermindering aan te vragen om opvang te
stimuleren.

Procedure?



De ouders vragen eerst via de site van Kind en Gezin het inkomenstarief op. Indien het tarief
volgens de ouders niet kan betaald worden start het OCMW een sociaal en financieel
onderzoek.



Personen met leefloon of in collectieve schuldenregeling hebben automatisch recht op het
laagste minimumtarief.
Sociaal en financieel onderzoek door het OCMW.
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-

-

-

Er wordt een budgetplan opgemaakt en indien er sprake is van een verantwoord nul of negatief
budgetplan dan kent de MW het laagst mogelijke tarief toe.
Indien het resultaat van het budgetplan een rest van 100 euro + 25 euro per kind ten laste,
bedraagt wordt het standaard minimumtarief van 1,57 euro toegekend.
Indien er een rest is van 150 euro + 25 euro per kind ten laste, wordt 50% van het inkomenstarief
gerekend (met een minimum van 3,01 euro).
Het OCMW kan beslissen om een gezin ofwel:
Het recht geven op een individueel verminderd tarief dat slechts de helft is van het tarief op hun
attest met inkomenstarief en kindcode, met een minimum van 5,02 euro.
Het recht geven op het standaard minimumtarief van 5,02 euro
Het recht geven op het laagst mogelijke tarief, dit bedraagt 1,57 euro.
Het OCMW bezorgt aan Kind & Gezin een “beslissing OCMW tarief” met volgende gegevens:
Naam en voornaam kind
Geboortedatum
Kindcode
Toekennen van een beslissing tot
o Een halvering van het berekende bedrag op het attest inkomenstarief
o Het standaard minimumtarief van 5,02 euro
o Het laagst mogelijke tarief van 1,57 euro
Datum toekenning (en eventueel datum waarop het recht op een individueel verminderd tarief
ingaat wanneer dit met terugwerkende kracht met een maximum van 6 maanden wordt
toegekend.
Handtekening, stempel en datum die de echtheid van het attest bewijst
 Het attest is geldig voor 1 jaar en stopt sowieso op de leeftijd van 3,5 jaar

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
Er zijn geen financiële gevolgen daar het OCMW na financieel en sociaal onderzoek enkel een attest
aflevert. De financiering van de beslissing valt binnen de bevoegdheid van Kind en Gezin.
beslissing:
artikel 1: De raad keurt het geactualiseerd reglement individueel verminderd tarief kindervang goed.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: coördinator sociale dienst

4. kennisgeving verlenging winterperiode 2015-2016 minimale levering aardgas
juridisch kader






OCMW wet 8 juli 1976 art.1, art. 57 §1
Energiebesluit 19/11/2010 art. 5.4.6 tot en met 5.4.10
Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas
die de huishoudelijk afnemer heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken
over een minimale verwarming van de woning.
Beslissing OCMW raad van 30 november 2015.
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Ministerieel besluit tot verlening van de periode waarin gedurende de winter 2015-2016 de
toevoer van elektriciteit en aardgas niet mag worden afgesloten.

Verwijzingsdocumenten



Ministerieel besluit
Brief aan de OCMW’s

feiten, context en argumentatie





In de raad van 30 november 2015 werd beslist om met ons OCMW de maatregel rond
minimale levering aardgas toe te passen.
Wettelijk is de periode waarin deze van toepassing is vastgelegd van 01 december tot eind
februari. Indien de weersomstandigheden dit nodig maken kan de minister deze periode
verlengen.
Minister Turtelboom heeft deze periode verlengd met 1 maand.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende: geen
beslissing:
artikel 1: De raad neemt kennis van de verlenging van de maatregel minimale levering aardgas tot

31 maart 2016.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: coördinator sociale dienst

5. kennisgeving bedragen subsidie PSA en PSA Kinderarmoede
juridisch kader



Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
artikel 57,§1, al.2;
Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn voor het jaar 2016.

feiten, context en argumentatie





Reeds jaren krijgen we een budget voor Participatie en Sociale Activering (PSA) en
Participatie en sociale activering kinderarmoede (PSA kinderarmoede).
Voor de benutting van de subsidie is een kader uitgebouwd door de POD.
Dit is geen strak kader. De OCMW’s hebben de autonomie om de doelgroep en activiteiten
waarvoor de subsidie gebruikt wordt zelf te bepalen, voor zover deze in dit kader passen.
In ons OCMW hebben we verschillende steun reglementen uitgewerkt die passen in deze
reglementering. Wanneer een cliënt steun toegekend wordt via deze reglementen wordt de
steun teruggevorderd van de POD. Daarnaast wordt voor de eventuele overschot de kosten
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gemaakt in kader van doe mee bonnen van cliënteel van het OCMW en 10 % van de kosten
gemaakt voor het seniorenfeest ingeboekt. Op deze manier wordt de subsidie reeds 4 jaar
volledig benut.
De subsidie wordt berekend aan de hand van het aantal rechthebbenden op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming als bedoeld in art 37, §§1 en 19 van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14
juli 1994, in de gemeente op 1 januari 2015.
Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het aantal gerechtigden op maatschappelijke
integratie als bedoeld door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, in de gemeente op datum van 1 januari 2015.
In kader van de besparingsmaatregelen werd door de regering beslist om de subsidie van
2015 met 20% te verlagen net zoals alle federale subsidies.
Dit jaar werd de subsidie op niveau van 2015 behouden.
Elk jaar opnieuw wordt de maatregel verlengd en de bedragen vastgelegd. We stellen vast
dat de subsidie reeds voor het derde jaar gedaald is
o Voor 2014 werden de bedragen vastgesteld op PSA 4828, PSA kinderarmoede 3046
o Voor 2015 werden de bedragen vastgesteld op PSA 3966, PSA kinderarmoede 2644
o Voor 2016 werden de bedragen vastgesteld op PSA 3599, PSA kinderarmoede 2399

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende: geen
beslissing:
artikel 1: De raad neemt kennis van de toegekende bedragen in kader van de subsidie Participatie en

Sociale Activering.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: Coördinator sociale dienst, Ontvanger,

administratief hoofmedewerker sociale dienst.
lokaal dienstencentrum

6. LDC: gezondheidsconsultaties
juridisch kader
Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009


Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor
het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige
woonzorgvoorzieningen



Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers - bijlage VI : Lokale Dienstencentra

feiten, context en argumentatie


In het kader van de erkenning van het dienstencentrum dienen er minimum 2 “activiteiten
dagelijkse leven” aangeboden te worden.
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Op heden biedt het dienstencentrum reeds pedicure aan.
De overige mogelijke activiteiten zoals bij wet bepaald, zijnde wassalon, kapsalon,
schoonheidszorgen of aanbieden van bad- en/of douche zijn logistiek niet mogelijk binnen de
huidige infrastructuur van Dorpshuis De Ster.
Vorig jaar werden de ideeën inzake wassalon en dieetadvies uitgewerkt, doch niet
weerhouden als mogelijkheid.
Er rest dus nog één mogelijke activiteit, zijnde het organiseren van preventieve
gezondheidsconsultaties.
Het doel van deze preventieve gezondheidsconsultaties is de volgende : senioren kunnen
met hun vragen over gezondheid terecht bij de verpleegkundige. Men kan tijdens de
gezondheidsbabbel ook informatie en advies krijgen over gezond(er) eten en er kan in het
kader van valpreventie gekeken worden hoe iemand beweegt en stapt. Indien de
verpleegkundige het aan de hand van het gesprek nodig acht, kan hij of zij de polsslag, de
bloeddruk en het suikergehalte in het bloed meten en kan iemand worden gewogen.
Het is geenszins de bedoeling dat we met deze preventieve gezondheidsconsultaties in het
vaarwater van de huisartsen zitten. Alle huisartsen kregen inmiddels ook al een brief met
wat uitleg over wat deze gezondheidsconsultaties specifiek zouden inhouden en met de
garantie dat er geen diagnose gesteld wordt door de verpleegkundigen en dat er bij
vermoeden van nood aan geneeskundig advies onmiddellijk zal doorverwezen worden naar
de huisarts.
Alle thuisverpleegkundigen die werkzaam zijn op groot-Ichtegem en alle huisartsen werden
uitgenodigd voor een bijeenkomst zodat in onderling overleg tot een consensus inzake de
concrete invulling en vergoeding gekomen zou kunnen worden. Op dit overleg kwamen
uiteindelijk slechts 5 geïnteresseerde verpleegkundigen af. Zij konden zich allemaal vinden in
bovenstaande doelstelling van de preventieve gezondheidsconsultaties, zijn bereid om in een
beurtrolsysteem te werken (starten met 1 namiddag per maand).
De verpleegkundigen vragen voor de gezondheidsconsultaties een vrijwilligersvergoeding
van 50 euro/namiddag (wat neer zou komen op 10 euro/patiënt).
Aangezien het gemeentebestuur echter met vaste bedragen qua vrijwilligersvergoeding
werken, werd door de centrumleider een alternatief voorstel uitgewerkt :
Toekennen van een vrijwilligersvergoeding van 20 euro/namiddag + 5 euro financiële steun
OCMW per persoon indien de klant woont in Ichtegem én 65+ is + 1 euro persoonlijke
bijdrage door de klant aan de verpleegkundige te betalen.
Bij een volledige klantenbezetting van 5 personen, komt men op die manier ook aan een
totale vergoeding van 50 euro/namiddag.
De bijdrage van 1 euro die aan de klant zou gevraagd worden (naar analogie van wat de
meeste senioren betalen aan remgeld voor een consultatie bij de huisarts) wordt bewust laag
gehouden opdat het in de eerste plaats ons doel is om net die mensen te bereiken die de
stap naar een huisarts niet snel zetten en via een laagdrempelig aanbod van preventieve
gezondheidsconsultaties toch enigszins opgevolgd zouden kunnen worden en indien nodig
na advies van de verpleegkundige ook sneller bereid zullen zijn om met sommige kwaaltjes
toch bij de huisarts aan te gaan kloppen.
Bij positieve beslissing van het bestuur, zouden alle verpleegkundigen terug aangeschreven
worden, waarbij iedereen de kans zal krijgen om zich alsnog aan te sluiten bij het
goedgekeurde systeem van gezondheidsconsultaties.
De start van de gezondheidsconsultaties wordt voorzien vanaf de maand mei 2016.
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Naar analogie met de bestaande samenwerkingsovereenkomst voor de pedicures zou een
gelijkaardige samenwerkingsovereenkomst met de betrokken verpleegkundigen afgesloten
worden.
Volgende werkingsmiddelen zijn noodzakelijk en moeten dus nog aangekocht worden voor
het uitvoeren van de preventieve gezondheidsconsultaties in het dienstencentrum :
- Glycemiesticks
- Bloeddrukmeter
- Weegschaal
De totale kostprijs hiervoor wordt geraamd op maximum 100 euro.

financiële implicaties
De financiële gevolgen van deze beslissing zijn de volgende:
omschrijving
Per maand ontvangt 1
verpleegkundige een
vrijwilligersvergoeding.
5 euro Tussenkomst per
persoon/consultatie
Aankoop medisch materiaal

bedrag inclusief BTW
20 euro /per maand
Max. 25 euro/maand
Maximum éénmalig 100 euro

budgetsleutel

09510/615110 999.999.999
vlaamse beleidsprioriteit

beslissing:
artikel 1: Goedkeuren opstart gezondheidsconsultaties zijnde 1x/maand met ingang van de maand

mei 2016. ( evaluatie na 6 maanden)
artikel 2: Toekennen van een vrijwilligersvergoeding ten bedrage van 20 euro/1 namiddag per

maand aan de verpleegkundige.
artikel 3: Goedkeuring tussenkomst van 5 euro per klant die voldoet aan de voorwaarden :

-

inwoner van Ichtegem én 65+,
Dit zal per kwartaal uitbetaald worden aan de verpleegkundige.

artikel 4: Goedkeuren dat de klant 1 euro persoonlijke bijdrage per consultatie rechtstreeks aan de

verpleegkundige zal betalen.
artikel 5: Goedkeuren dat er een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en de

verpleegkundigen opgemaakt zal worden. Zij zullen in een beurtrolsysteem werken.
artikel 6: Goedkeuren aankopen medisch materiaal ten bedrage van maximum 100 euro, dewelke

nodig zijn voor het uitvoeren van de preventieve gezondheidsconsultaties.
artikel 7: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: De Financiële dienst en het Sociaal

Huis

secretariaat OCMW

7. akteneming secretarisbesluiten
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Aankoop inbouwfrigo voor Zerkegemstraat 13 c , Bekegem voor de prijs van € 399 ( incl.
BTW) bij Elektro Declerck
Herziening procedure inning geringe dagontvangsten – LDC Dorpshuis de Ster
Herziening procedure geringe exploitatieuitgaven – LDC Dorpshuis de Ster

8. deelname plantjesweekend Kom op tegen Kanker
verwijzingsdocumenten


Mail van 26 februari 2016 van Kom op tegen Kanker met de vraag om opnieuw mee te
werken aan het Plantjesweekend dat plaatsvindt op 16, 17 en 18 september 2016

feiten, context en argumentatie


Voorstel om opnieuw mee te werken zoals voorgaande jaren

beslissing:
artikel 1: De raad verklaart zich akkoord om opnieuw deel te nemen aan het Plantjesweekend van

Kom op tegen Kanker op 16,17 en 18 september 2016.
artikel 2: De coördinatie gebeurt vanuit het dienstencentrum .
artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: de centrumleider.

9. varia en vragen
Persartikel in Bazuin van 9 maart 2016 : “Vrijwilligers MMC bijeen”
Fracties CD&V en Open VLD vinden het deontologisch niet verantwoord dat de voltallige Raad niet
uitgenodigd werd naar de jaarlijkse vergadering van de chauffeurs MMC met persmoment.

Toegevoegd punt : Sociale dienst

10. kennisname jaarverslag schuldbemiddeling 2015
juridisch kader





De organieke wet van 8 juli 1976
Decreet van 24 juli 1996 houdende de regeling tot erkenning en subsidiering van de
instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiering van een Vlaams Centrum
Schuldenlast, art 3, gewijzigd bij het decreet van 10 juli 2008, art4, gewijzigd bij het decreet
van 21 juli 2013, art 5, art 9 §2, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2006, art 10, ingevoegd
bij het decreet van 10 juli 2008 en vervangen bij het decreet van 21 juni 2013.
Notule van de raad van maatschappelijk welzijn, OCMW Ichtegem van 28 maart 2000
betreffende de erkenning als dienst schuldbemiddeling

verwijzingsdocument
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Jaarverslag schuldbemiddeling 2015
Registratiedocument schuldbemiddeling 2015

feiten, context en argumentatie






Ons OCMW (sociale dienst) is erkend als dienst voor schuldbemiddeling.
Elke erkende dienst moet jaarlijks een jaarverslag indienen en een basisregistratie van het
aantal dossier budget- en schuldhulpverlening bij houden.
In 2015 werkten we gans het jaar zonder wachtlijst
Het aantal dossiers die de sociale dienst opnam is voor het derde jaar op rij sterk gestegen.
In 2013 namen we 130 dossiers op, in 2014 namen we 158 dossiers op, in 2015 namen we
174 dossiers op.

beslissing:
artikel 1: De raad keurt het jaarverslag schuldbemiddeling 2015 goed.
artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan: Valerie Vierstraete, Tine Lepeire

De openbare zitting wordt voor beëindigd verklaard.
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