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OCMW-RAAD 
Zitting van 22 november 2018 
Notulen 

 

Samenstelling: 
Aanwezig 
de heer Kris Van der Coelden, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Willem De Klerck, raadslid 
(sp.a); de heer Bert De Laet, raadslid (N-VA); de heer Walther Bruwiere, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Nathalie Van Garsse, raadslid (sp.a); mevrouw Eline De Bruyne, raadslid (Open VLD); 
de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Johan  
Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); de heer Bernd Van Besauw, raadslid (N-VA); de heer Mohamed  
Doudouh, raadslid (SOS-2012); mevrouw Liliane Verbeke, raadslid (Groen); de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur; de heer Tjeu Van Diessen, directeur zorg 

Afwezig 
mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) 

 

22 november 2018 20:05 - De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING 

TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

HD 1 2018_OR_00156 Werken: domein Sinaai: graven van sleuf voor de nutsleidingen: 
principebeslissing en toewijzing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
De voorzitter vraagt toestemming om een punt over het graven van een sleuf voor 
nutsleidingen in Sinaai bij hoogdringendheid te mogen behandelen. Dit punt moet 
losgekoppeld worden van de verkaveling die het OCMW in Sinaai gaat uitvoeren, omdat de 
appartementen van de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting in gebruik genomen moeten 
worden. 
Alle aanwezige raadsleden gaan hiermee akkoord. 
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Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de opdracht voor het graven van een sleuf voor de 
nutsleidingen op het domein Sinaai principieel goed te keuren en deze werken te laten 
uitvoeren door Borre Grondig Werk, Moorstraat 36 te 2870 Breendonk voor een bedrag van 
6.599 EUR exclusief btw. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 
17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

Argumentatie 
Wulteputte bvba werd door de OCMW-raad aangeduid voor het uitvoeren van de 
omgevingswerken bij de vernieuwbouw op het domein Sinaai. 

Omdat de omgevingsvergunning vertraging opliep ingevolge de archeologienota, werd het deel 
"graven van een sleuf voor de nutsvoorzieningen" uit het dossier van studiebureau Talboom 
gehaald met de bedoeling deze werken apart te laten uitvoeren zodat de ingebruikname van  
het dienstencentrum en de appartementen van de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting 
op korte termijn kan gebeuren. 

Er werd door de dienst overheidsopdrachten een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking uitgeschreven. 

Volgende offertes werden ingediend : - Borre 
Grondig Werk: 6.599 EUR exclusief btw; - De 
Roeck-Teugels: 17.915 EUR exclusief btw. 

Zelfs als de post "plaatsen van droogzuiging - totaalprijs: 3.500 EUR" in mindering wordt 
gebracht, blijft het prijsverschil tussen de twee ingediende offertes groot. 

Daarom wordt voorgesteld om de werken te laten uitvoeren door Borre Grondig Werk tegen de 
prijs van 6.599 EUR exclusief btw. Dit bedrag kan nog aangepast worden op basis van de 
werkelijk uitgevoerde hoeveelheden. 

De uitvoering gebeurt op afroep. 
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Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Er zal hiervoor voldoende budget voorzien worden bij volgende budgetwijziging 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
principieel akkoord te gaan met de opstart van een procedure voor het graven van een sleuf 
op het domein Sinaai in functie van de nutsvoorzieningen. 

Artikel 2 
Borre Grondig Werk, Moorstraat 36 te 2870 Breendonk  aan te duiden voor het graven en 
aanvullen van een sleuf voor de nutsleidingen domein Sinaai voor een totaal bedrag van 6.599 
EUR exclusief btw. Dit bedrag kan nog aangepast worden op basis van de uitgevoerde 
hoeveelheden. De uitvoering gebeurt op afroep. 

1 2018_OR_00142 Conceptnotulen OCMW-raad van 25 oktober 2018 (openbare 
zitting): goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Er zijn geen opmerkingen bij de conceptnotulen van de OCMW-raad van 25 oktober 2018 
(openbare zitting). 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 25 oktober 2018 
(openbare zitting) goed te keuren. 

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 44, 181 en 182. 
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 34. 
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Argumentatie 
In uitvoering van het OCMW-decreet worden de notulen van de vorige raadszitting (openbare 
zitting) aan de raad voorgelegd ter goedkeuring. 
 
Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de notulen van de raadszitting van 25 oktober 2018 (openbare zitting) goed te keuren. 

Bijlagen 
notulen raad 2018 10 25 

2 2018_OR_00146 Mededelingen door de heer voorzitter (openbare zitting) 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
De voorzitter meldt het overlijden van de heer Etienne Van Puyvelde, OCMW-raadslid tussen 
1977 en 1989. Hij wordt het komend weekend begraven.  

De voorzitter verontschuldigt zich bij Johan Uytdenhouwen dat het punt van de mondzorg nog 
niet op de agenda staat. Hij stelt voor het in eerste instantie al te agenderen op het bijzonder 
comité seniorenbeleid van 4 december 2018. Johan Uytdenhouwen is geen lid van dat bijzonder 
comité. Hij geeft er de voorkeur aan dit op de OCMW-raad van 13 december 2018 te agenderen. 

Het verslag van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland van 26 september 2018 is ter 
beschikking gesteld van de raadsleden. De voorzitter vermeldt dat er intussen meer gebeurd is 
dan in dit verslag staat, want er is inmiddels al wat tijd verstreken. 
Hij verwijst naar de gunning van een externe preventieadviseur. Dat is een dossier dat in de 
sector gevoelig ligt. Daarom wordt het door een advocatenkantoor nagezien. De bedoeling is 
het dossier op 19 december 2018 toe te wijzen. 
De invulling van de personeelsformatie is stilaan rond. Wat er nu vooral voorligt, is de 
overdracht van het personeel. Afgelopen maandag is op het schepencollege beslist om zes 
stadspersoneelsleden (ICT, personeelsdienst en twee anderen) over te dragen naar het OCMW. 
Zij zullen op 31 december 2018 een uurtje OCMW-personeel zijn.  Van daaruit zullen ze, samen 
met de personeelsleden van de zorg, door het OCMW overgedragen worden naar Zorgpunt 
Waasland. 
Ook zijn er beheersovereenkomsten op komst. Dat gebeurt bij elk OCMW. Dat gaat over alles dat 
geregeld moet worden, bijvoorbeeld beheer en investeringen in gebouwen, de toelage van het 
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OCMW aan Zorgpunt Waasland... Dit wordt per moederbestuur opgesteld, aan de hand van een 
model dat is opgesteld voor de gemeente Beveren. 
Er is een discussie over het feit of het zin heeft een gedeeltelijke overeenkomst op 13 december 
2018 goed te keuren. 
Johan Uytdenhouwen vraagt zich af of een halve overeenkomst goedgekeurd kan worden. Halve 
goedkeuringen bestaan niet. Het heeft geen zin dingen goed te keuren, die achteraf nog 
gewijzigd moeten worden. Hij vraagt zich af wat de meerwaarde is ten opzichte van de statuten 
waar ook al elementen in staan. 
Willem De Klerck wijst erop dat er wel algemene criteria kunnen zijn om mee te kunnen werken. 
De voorzitter wijst erop dat het een aantal algemene principes zijn, die dan in een 
overeenkomst worden vastgelegd. 
De voorzitter zal de vraag meenemen naar het dagelijks bestuur van Zorgpunt Waasland om een 
zo volledig mogelijke afspraak te kunnen maken vóór 1 januari 2019. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de mededelingen van de heer 
voorzitter.  

Juridische grond 

Argumentatie 
- Aan de OCMW-raad wordt meegedeeld dat de heer Etienne Van Puyvelde overleden is. 
Hij was lid van de OCMW-raad van april 1977 tot maart 1989. 

- De stand van zaken met betrekking tot Zorgpunt Waasland wordt meegedeeld op basis 
van het verslag van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland van 26 september 2018. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

Artikel 1 
kennis te nemen van de mededelingen van de heer voorzitter.  

Bijlagen 
Overlijdensbericht Etienne Van Puyvelde 
RVB Zorgpunt Waasland_Notulen_2018.09.26 
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TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) betreedt de zitting 

3 2018_OR_00155 Diensten: verbouwing De Wilg/De Variant: afsluiten 
overeenkomst veiligheidscoördinatie: beslissing 
 
Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
De externe bouwadviseur heeft erop gewezen dat de veiligheidscoördinator moet worden 
aangewezen door de opdrachtgever. Dat gebeurt in dit agendapunt. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst 
met studiebureau Van Craen voor de veiligheidscoördinatie van de verbouwingswerken aan De 
Wilg/De Variant voor het forfaitair bedrag van 478 EUR exclusief btw. 

Juridische grond 
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk. 
KB van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen. 

Argumentatie 
In het bestek voor de aanstelling van de ontwerper voor de verbouwing van De Wilg/De Variant 
was ook de veiligheidscoördinatie voorzien. 

Onze extern leidend ambtenaar merkt terecht op dat de overeenkomst met de 
veiligheidscoördinator door de opdrachtgever moet afgesloten worden en niet door de architect. 

Er is een overeenkomst veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking tussen M3 
architectuur en studiebureau Van Craen. 

Gelet op de voortgang van de werken (aanvangsdatum 10 oktober 2018) is het noodzakelijk 
deze overeenkomst met de veiligheidscoördinator over te nemen met dezelfde voorwaarden. 
Het oorspronkelijk bedrag is wel verminderd van 975 EUR naar 478 EUR, omdat reeds een deel 
van het bedrag gefactureerd is aan M3 architectuur. 
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Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Er is voldoende budget aanwezig op investeringsenveloppe 2014/006 005 rekening 22110000  
BI 095102 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 
 
Artikel 1 
Met studiebureau Van Craen en Partners bvba, Hertstraat 13, 2860 Sint-Katelijne-Waver,  een 
overeenkomst veiligheidscoördinatie uitvoering  af te sluiten voor het forfaitair bedrag van 
478 EUR exclusief btw. 
Deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen 
overeenkomst veiligheidscoordinatie 

4 2018_OR_00141 Aanstelling schatter voor de percelen gelegen te  Stekene, 4de 
afdeling Sinaai, E633a en E634b, en Waasmunster, 1ste afdeling, B1744a, B1469c en B1774, 
en Waasmunster, 2de afdeling, C2314: beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
De vzw Durme was erop uitgekomen dat er enkele percelen van het OCMW waren die voor hen 
interessant zouden kunnen zijn. Dan is ook de Vlaamse Landmaatschappij op die kar 
gesprongen. Beide organisaties zijn bereid om de gronden te kopen met de pachters erop. 

Walther Bruwiere vraagt zich af waarom het OCMW de laatste jaren het patrimonium van het 
OCMW zo afbouwt. Dat is hier toch niet nodig? Hij vindt dat spijtig, al is hij er principieel niet 
tegen. 

De voorzitter antwoordt dat de keuze om te verkopen, een keuze is die al lang geleden gemaakt 
is. Die wordt hier doorgezet. 

Bondige toelichting 
De vzw Durme en de Vlaamse Landmaatschappij hebben ons gecontacteerd met de vraag om 
enkele percelen aan te kopen die eigendom zijn van het OCMW. Het betreft volgende 
percelen kadastraal gekend als: 
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• Stekene, afdeling 4, sectie E nummers 633a en 634b (totale oppervlakte van 2,2200 ha); 
• Waasmunster, afdeling 2, sectie C nummer 2314 (oppervlakte van 0,1440 ha); 
• Waasmunster, afdeling 1, sectie B nummer 1744a (oppervlakte van 0,1915 ha);  

Waasmunster, afdeling 1, sectie B nummer 1469c (oppervlakte van 0,2286 ha);  

Waasmunster, afdeling 1, sectie B nummer 1774 (oppervlakte van 0,3239 ha). 

Wij hebben beide partijen laten weten dat deze gronden verpacht zijn. Zij zijn bereid om met de 
pachters te gaan onderhandelen en hen eventueel ruilgronden/vergoedingen te betalen voor 
het opzeggen van de pacht. 
Alvorens wij hen het fiat willen geven om deze onderhandelingen te voeren, stellen wij voor 
deze gronden te laten schatten (schattingsprijs met pacht en schattingsprijs pachtvrij) door de 
schatter die aangewezen is door de stad Sint-Niklaas. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's aangevuld met latere wijzigingen. 
Artikel 92 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 

Argumentatie 
Eind september 2018 heeft de natuurvereniging vzw Durme ons gecontacteerd omdat zij 
interesse hebben in een drietal percelen die eigendom zijn van het OCMW Sint-Niklaas. 

De percelen zijn gelegen binnen twee erkende natuurreservaten van vzw Durme in Sinaai 
Stekene (Fondatie van Boudelo) en in Waasmunster (Durmemeersen) én grenzen aan bestaande 
percelen die reeds in eigendom zijn van deze natuurvereniging. Vzw Durme is een regionale 
natuurvereniging met twee bezoekerscentra in het Molsbroek (Lokeren) en aan het Donkmeer 
(Berlare) en zij beheren 450 ha natuur in de regio rond Moervaart, Zuidlede, Durme en Schelde 
en kopen jaarlijks nog nieuwe gronden aan in functie van verdere natuurontwikkeling binnen 
hun reservaten. 

 De percelen waarvoor zij interesse hebben, zijn kadastraal gekend als:  

• Stekene afdeling 4 sectie E nummers 633a en 634b (totale oppervlakte van 2,2200 
ha);  Waasmunster afdeling 2 sectie C nummer 2314 (oppervlakte van 0,1440 ha). 

Begin oktober 2018 kreeg het OCMW telefoon van de Vlaamse Landmaatschappij. Zij zijn via de 
vzw Durme op de hoogte gesteld van onze inventaris aan gronden. Naast het feit dat zij 
voorkooprecht hebben op gronden gelegen in bepaalde gebieden (vb. in het kader van het 
Sigma plan) hadden zij bijkomende interesse in volgende percelen kadastraal gekend als: 

• Waasmunster afdeling 1 sectie B nummer 1744a (oppervlakte van 0,1915 ha);  

Waasmunster afdeling 1 sectie B nummer 1469c (oppervlakte van 0,2286 ha);  

Waasmunster afdeling 1 sectie B nummer 1774 (oppervlakte van 0,3239 ha). 
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Wij hebben beide partijen laten weten dat deze gronden verpacht zijn. Zij zijn bereid om met de 
pachters te gaan onderhandelen en hen eventueel ruilgronden/vergoedingen te betalen voor 
het opzeggen van de pacht. Alvorens wij hen het fiat willen geven om deze onderhandelingen 
te voeren, stellen wij voor deze gronden te laten schatten (schattingsprijs met pacht en 
schattingsprijs pachtvrij) en hen te vragen naar de prijs die zij voor deze gronden wensen te 
betalen. 

We stellen voor om de schatter die de stad heeft aangesteld, te belasten met deze opdracht. 
Dit punt wordt ook voor advies voorgelegd aan het bijzonder comité financiën en interne 
organisatie op 15 november 2018.  

Adviezen 
Bijzonder comité financiën en interne organisatie van 15 november 2018: Gunstig advies. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
de schatter van de stad aan te stellen om volgende percelen te laten schatten (prijs pachtvrij en 
prijs niet-pachtvrij): 

• Stekene afdeling 4 sectie E nummers 633a en 634b (totale oppervlakte van 2,2200 ha); 
• Waasmunster afdeling 2 sectie C nummer 2314 (oppervlakte van 0,1440 ha); 
• Waasmunster afdeling 1 sectie B nummer 1744a (oppervlakte van 0,1915 ha);  

Waasmunster afdeling 1 sectie B nummer 1469c (oppervlakte van 0,2286 ha);  

Waasmunster afdeling 1 sectie B nummer 1774 (oppervlakte van 0,3239 ha). 

Bijlagen 
Perceel Waasmunster B 1744A 
Perceel Waasmunster B 1469C 
Perceel Waasmunster B 1774 
Percelen Stekene 633A en 634B 
Perceel Waasmunster C2314 

OCMW BOEKHOUDING 

OCMW/boekhouding 

5 2018_OR_00154 Aanpassing meerjarenplanning 2019-2021 en budget 2019: 
goedkeuring 
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Behandelende cluster - dienst 
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de aanpassing van de meerjarenplanning 2019-2021 en 
het budget 2019 goed te keuren. 
Deze aanpassing omvat wijzigingen in exploitatie, investeringen en liquiditeiten. 
Het budget 2019 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting. 
Dit budget past binnen de aangepaste meerjarenplanning. 
 
Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010, aangevuld 
met latere wijzigingen. 
Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 

Argumentatie 
Het budget 2019 past logischerwijze binnen de aangepaste meerjarenplanning 2019-2021. De 
totale uitgaven exploitatie bedragen 36.488.333,36 EUR, terwijl de totale opbrengsten 
exploitatie 38.097.216,09 EUR bedragen. Het resultaat op kasbasis bedraagt 469.392,42 EUR en 
de autofinancieringsmarge bedraagt 911,44 EUR. 

Financieel past een budget in de meerjarenplanning als het resultaat op kasbasis van het 
financiële boekjaar groter is dan of gelijk aan nul (=toestandsevenwicht) en als de 
autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk aan de 
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in de meerjarenplanning (=structureel 
evenwicht). 

Voor 2019 geldt echter een uitzondering, zoals uitgelegd in de omzendbrief BB 2018 KB/ABB  
2018/2 van 20 juli 2018 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Kort samengevat zijn besturen niet verplicht om hun 
meerjarenplanning aan te passen in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur en hoeft het 
budget ook niet te passen binnen de bestaande meerjarenplanning. De jaarrekening 2017 moet 
wel verwerkt worden, maar dit is reeds gebeurd bij de budgetwijziging 2018 en wordt zo 
meegenomen in de aanpassing van de meerjarenplanning. 

Er is voor gekozen om de meerjarenplanning toch aan te passen, gezien de budgetten van de 
zorg overgaan naar de welzijnsvereniging Zorgpunt Waasland, vandaar ook de beduidend lagere 
totalen in het exploitatiebudget. Per saldo is de toelage ingeschreven zoals berekend bij de  
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goedkeuring van de oprichting van Zorgpunt Waasland in de OCMW-raad van  
23 november 2017. Deze toelage werd nog gecorrigeerd bij alle besturen door het bedrag van 
de subsidie van de gesubsidieerde contractuelen toe te voegen omdat deze integraal bij de 
moederbesturen wordt gestort. Per saldo komt dit op hetzelfde neer. 

Conform de eerder genoemde omzendbrief, is er in de loop van 2019 geen indexaanpassing 
voorzien. Gelijklopend met de stad, is er voor 2020 een index voor een heel jaar voorzien terwijl 
er in 2021 geen is voorzien. 

Voor de overhead en de ondersteunende diensten werd in het budget 2019 getracht om zo goed 
mogelijk de opsplitsing te maken tussen datgene dat in het OCMW blijft en datgene dat 
betrekking heeft op Zorgpunt Waasland. Gezien dit geen evidente oefening was en blijft, is er in 
het budget rekening mee gehouden dat hier mogelijks nog wat verschuivingen kunnen komen. 

Tevens zijn een aantal budgetten in opbrengsten ingeschreven omdat deze verwerkt zitten in de 
toelage naar Zorgpunt Waasland maar nadien zijn overgeheveld via de gemeentelijke bijdrage 
naar de stad. Concreet gaat het over personeelskosten ICT en personeelsdienst en over de 
budgetten in verband met het magazijn non-food. 

Voor AZ Waasland is de tussenkomst van het OCMW in de responsabiliseringsbijdrage 
inschreven op basis van de tabel van 14 september 2015. 

Voor welzijn zijn een aantal projecten van ESF (Europees Sociaal Fonds), van de POD MI 
(Programmatorische federale OverheidsDienst Maatschappelijke Integratie) en van het 
agentschap zorg en gezondheid (arbeidsmatige activiteiten) voorzien, alsook de personeelskost 
die daar tegenover staat. 

Het aantal tewerkstellingen in het kader van artikel 60 TWE (Tijdeljke WerkErvaring) werd 
geactualiseerd zowel in de kosten als in de opbrengsten. Tevens werden er 5 FTE artikel 60 
buiten het TWE gesubsidieerde kanaal voorzien, net zoals een budget voor wijkwerkers. 

Voor het leefloon werd op basis van de beschikbare cijfers in 2018 een inschatting gemaakt met  
inbegrip van het effect van de terugval van GPMI (Geïndividualiseerd Project voor 
Maatschappelijke Integratie) naar de basiscategorie voor diegenen ingeschreven in het 
bevolkingsregister. Voor diegenen in het vreemdelingenregister is er ook een gelijkaardige 
switch voorzien, maar blijft het niveau voor GPMI gehandhaafd omwille van de verwachtingen 
rond gezinshereniging. Dit is verder vertaald naar de subsidies hiervoor, waar tevens de subsidie 
in verband met personeelskosten voor de dossiers is aangepast aan het hogere subsidiebedrag 
per dossier. 

Wat het REMI-systeem (REMI= Referentiebudgettten voor een Menswaardig Inkomen) betreft, is 
ook getracht om een inschatting te maken op basis van de cijfers van 2018 en werd dit bedrag 
licht verhoogd in vergelijking met de vorige meerjarenplanning. 

Investeringen 
Voor investeringen blijven de budgetten in verband met de onroerende goederen van de zorg 
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bij het OCMW. De budgetten van de roerende goederen gaan mee over en zullen in dit budget 
zichtbaar zijn als een investeringstoelage aan Zorgpunt Waasland. In 2019 gaat dit echter 
slechts om 2 budgetten, omdat de meeste nog in 2018 in het budget verwerkt zijn en pas in de 
loop van de eerste maanden van 2019 duidelijk zal zijn welke investeringsbudgetten 
overgedragen moeten worden naar Zorgpunt Waasland. 

Liquiditeiten 
De leningen van zowel 2018 als 2019 zijn voorzien om in de tweede helft van 2019 op te 
nemen, zodat de leningslasten ten volle in 2020 zichtbaar zijn (deels gecompenseerd door 
opbrengsten aanleunflats Bokkenhof). De leningen in 2020 worden midden 2020 opgenomen, 
waardoor ze ten volle in 2021 zichtbaar zijn (deels gecompenseerd door meeropbrengsten uit 
project Nieuwkerken). 

De aangepaste meerjarenplanning 2019-2021 en het budget 2019 worden voor advies 
voorgelegd aan het bijzonder comité financiën en interne organisatie op 15 november 2018 en 
aan het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2018. 

Adviezen 
Bijzonder comité financiën en interne organisatie van 15 november 2018: Gunstig advies. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

meerjarenplanning 2019-2021: met 9 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, Open Vld en Vlaams 
Belang) en 3 onthoudingen (CD&V en SOS 2012); 
budget 2019: met 12 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld en SOS 2012) en 1 stem 
tegen (Vlaams Belang) 

Artikel 1 
De aangepaste meerjarenplanning 2019-2021 en het budget 2019, zoals toegevoegd in bijlage 
bij de notulen, goed te keuren. 

Bijlagen 
Budgetbundel 2019 (MJP en budget) 

 

BESLOTEN ZITTING 

22 november 2018 20:30 - De voorzitter opent de besloten zitting 

22 november 2018 20:42 - De voorzitter sluit de zitting 


