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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 25 oktober 2019
Aanvullende agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 25 oktober 2019, die aansluitend 
zal starten op de gemeenteraad, in de gemeenteraadzaal van het stadhuis werd aangevuld met 
de agendapunten op verzoek van de raadsleden. Als bijlage vindt u de aanvullende agenda.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur
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OPENBARE ZITTING

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Werking van de OCMW-raad en vooral van 
het Bijzonder Comité Sociale Dienst

We stellen tot onze spijt vast dat de betrokkenheid van de meerderheid van de raadsleden zeer 
laag is, om niet te zeggen eigenlijk nihil. Dit niettegenstaande het OCMW een zeer belangrijke 
functie in deze stad heeft en nog altijd belangrijke taken heeft en niet alleen op het financiële 
vlak.
Ik denk dat het helemaal erg is als men raadsleden vraagt naar de werking en de inhoud van het 
BCSD.
Hierover zijn echter wel enkele vragen te stellen want de werking van dit BCSD loopt blijkbaar 
niet zoals het zou moeten en gezien dit de kerntaak is van een OCMW moet dit beter, sneller, 
transparanter en minder bureaucratisch verlopen.
Het feit dat de leden zelfs niet materieel in de mogelijkheid zijn om alle individuele dossiers 
nog maar vluchtig te bekijken, is al niet correct.
Een klein fragment wordt maar besproken op de vergadering van het comité, de rest wordt 
afgehandeld door het 'vademecum', een handleiding waarop men zich baseert om al dan niet 
steun te verlenen.
De begeleiding van sommige cliënten is ook niet echt doelmatig. Gezien het verloop van de 
sociale assistenten, is het zelfs onmogelijk dat deze zich kunnen inwerken in bepaalde dossiers.
Het grote aantal dossiers is nu al van zulke aard dat twee zittingen per maand ontoereikend 
zijn, zelfs niettegenstaande het gros van deze niet de facto door het comité worden behandeld.
Daarom overweegt men zelfs een bijkomende zitting per maand, maar dan wel digitaal.
Enkele van mijn vragen:
- Kunnen de dossiers beter en vlugger aan de comitéleden worden bezorgd zo dat ze de 
mogelijkheid hebben deze te bekijken en eventueel ter bespreking op het comité kunnen 
voorleggen.
- Wie bepaalt welke dossiers naar het comité komen en welke niet?
- Wat zijn hiervoor de normen?
- Wat is het verloop van de sociaal-assistenten binnen het OCMW? Hoeveel zijn er en wat is de 
tijd dat ze gemiddeld per kliënt kunnen besteden?
- Hoeveel dossiers beheert een modaal sociaal assistent?
- Hoe wordt opgetreden bij een accuut probleem dat zich stelt, (uithuiszetting en andere) 
bestaat daar een speciale procedure voor en wie beslist dan?
- Wat met de bijkomende digitale zitting? Kan het nog onpersoonlijker in deze materie?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Wrevel bij het personeel Zorgpunt

Van verschillende kanten bereiken ons opmerkingen over het personeelsbeleid binnen 
Zorgpunt.
Enkele klachten:
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- Verloop van sociale assistenten (ook hier).
- Het lukraak verplaatsen van personeel naar andere werkomgevingen, zowel binnen- als 
buitendienst en de onmogelijkheid tot leggen van sociale contacten.
- De communcatie met de personeelsdienst en andere mag niet telefonisch, geen 
aanspreekpunt in de lokale entiteiten, enkel Beveren.
De personeelsleden voelen zich een nummer en de residenten ook.
Vragen:
- Is de voorzitter zich hiervan bewust?
- Wat wordt hieraan gedaan?
- Is -om te beginnen- al een lokaal aanspreekpunt mogelijk?
- Zal u daarover de directie aanspreken?


