ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 1 december 2015
Aanwezig:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Wim Van Looy, OCMW Raadsleden
Roger Gabriëls, Burgemeester
Annick Van Leemput, Secretaris

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het proces-verbaal van beraadslaging m.b.t. de punten van de zitting van 3
november 2015;
Gelet op de opmerkingen van de heer Sander Ooms, raadslid, die luiden als volgt:
- Bij agendapunt 2: motivering van het stemgedrag opnemen namelijk twijfel aan de
budgetneutraliteit van het project
- Bij agendapunt 3: motivering van het stemgedrag opnemen namelijk er is geen contract met
de architect dus is er ook geen betaling en bijgevolg geen budgetwijziging nodig;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 3 november 2015 wordt
goedgekeurd mits aanpassing aan de opmerkingen van raadslid Ooms, zoals vermeld in de
consideransen.
2. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2016
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand houdende de
veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het raadsbesluit van 7 januari 2014 tot goedkeuring van de meerjarenplanning 20142019;
Gelet op het voorliggend gewijzigd ontwerp van meerjarenplan 2014-2019, aanpassing 2016;
Gelet op de toelichting door de financieel beheerder;
Gelet op het advies van het managementteam van 19 november 2015;
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Na beraadslaging,
BESLUIT: Met 6 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée Poelmans,
Maarten Aerts, Paul Snyers, Wim Van Looy), 3 onthoudingen (Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. De meerjarenplanning 2014-2019, aanpassing 2016, omvattende een
strategische nota, een financiële nota en de nodige toelichtingen, goed te keuren. De staat van
het financiële evenwicht toont volgende resultaten in euro:
Resultaat op kasbasis:
2016:
2017:
2018:
2019:

330.594,90
361.691,90
369.217,90
411.961,90

Autofinancieringsmarge:
2016: 121.552,00
2017: 51.097,00
2018: 77.526,00
2019: 62.744,00
3. Goedkeuring budget 2016
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeente, de provincies en de OCMW’s;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeente, de
provincies en de OCMW’s;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme,en Vlaamse Rand houdende de
veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het voorliggend ontwerp van budget 2016;
Gelet op het advies van het managementteam van 19 november 2015;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Met 6 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée Poelmans,
Maarten Aerts, Paul Snyers, Wim Van Looy), 3 onthoudingen (Sander Ooms, Wendy
Gevers, Willy Torfs)
Enig artikel. Het budget 2016, omvattende een beleidsnota en financiële nota en zijn
toelichtingen goed te keuren. De financiële nota van het budget 2016 toont volgende
resultaten in euro:
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Exploitatiebudget:

3 293 340

3 414 892

121 552

Investeringsbudget:

1 730 000

550 000

- 1 180 000

0

0

0

Andere:

Bestemde gelden voor de exploitatie:

0

Bestemde gelden voor investeringen:

223 120,24

Resultaat op kasbasis:

330 594,90

Autofinancieringsmarge:

121 552
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4. Steunnormen SD
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's, zoals
gewijzigd;
Gelet op het raadsbesluit van 2 april 2013 tot aanpassing van steunnorm medische kosten; dat
deze wijziging ondertussen een positieve invloed kent bij:
- de cliënt inzake bewust omgaan met medicatie gebruik;
- de voorschrijvende geneesheer inzake bewustwording voorschrijfgedrag en overzicht
medicatie gebruik/misbruik van de patiënt;
- de apothekers inzake informatieverstrekking klanten;
- onze financiële tussenkomst;
Gelet op het raadsbesluit van 6 september 2011 houdende de goedkeuring van de richtlijnen
voor de afhandeling van de vragen om dringende steun; dat deze werkwijze door de Sociale
Dienst nog steeds als duidelijk en werkbaar wordt ervaren;
Gelet op het raadsbesluit van 19 september 2012 om over te gaan tot fietsverhuur in het
kader van activering; dat het reglement door de Sociale Dienst nog steeds als duidelijk en
werkbaar wordt ervaren;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. De raad keurt de voorgebrachte reglementen goed betreffende de steunnorm
medische kosten, steunnorm dringende steun en reglement fietsverhuur, mits volgende
aanpassingen:
- Luik 'procedure', 2e streepje van de steunnorm dringende steun wordt aangepast als volgt:
Na bespreking wordt voorstel voorgelegd aan voorzitter, bij afwezigheid zal een aangeduid lid
van het Bijzonder Comité de beslissing nemen.
- Aan luik 'welke tussenkomst wordt voorzien', 1e streepje van de steunnorm medische kosten
wordt achteraan toegevoegd: eventueel verhoogd met de meerprijs ingevolge het niet
opvolgen van het advies tot jaarlijkse controle.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
SOCIALE DIENST
De notulen van de agendapunten betreffende de dienstverlening worden in een apart register
opgenomen.
SECRETARIAAT
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2015: van nr. AK1/2015/2062 tot en met nr. AK1/2015/2248
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.
de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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