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OPENBARE VERGADERING
1.

Besluit van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de diverse
bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Kennisname.

JURIDISCHE GROND
 Nieuwe Gemeentewet van 24.06.1988, zoals opeenvolgend gewijzigd, artikel 133.
 Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 4 juni 2021.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van de Burgemeester van 22 oktober 2020 betreffende de vergaderingen van de
diverse bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Teneinde de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan, werden
eind oktober 2020 door de federale overheid diverse maatregelen afgekondigd. Rekening
houdend met de toen geldende maatregelen werd bij burgemeestersbesluit beslist dat
vergaderingen van bestuursorganen van stad, OCMW en verzelfstandigde agentschappen
enkel konden doorgaan in digitale zitting volgens videoconferentie.
Gezien de voorbije maanden de vaccinatiecampagne succesvol werd uitgerold, een groot
deel van de volwassen bevolking reeds (gedeeltelijk) werd gevaccineerd en de indicatoren
van de gezondheidssituatie bemoedigend zijn, besliste het overlegcomité op 4 juni 2021
dat op woensdag 9 juni 2021 de eerste stap van het zomerplan in werking kon treden.
Diverse activiteiten konden gefaseerd heropstarten. De voorbije weken was er een dalende
tendens in het aantal besmettingen in Poperinge, wat alvast bemoedigend is en meer
ontmoeting mogelijk maakt.
De huidige hygiëne en social distancing maatregelen kunnen nog enige tijd aanhouden en
het is op vandaag dus nog niet mogelijk om de bestuursorganen van stad, OCMW en
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verzelfstandigde agentschappen opnieuw te laten vergaderen in de normale, gebruikelijke
omstandigheden.
De raadzaal van het stadhuis is echter wel voldoende ruim om tot maximaal 30 personen
fysiek te laten vergaderen, en dit op voldoende veilige afstand van elkaar, met
inachtneming van de richtlijnen inzake hygiëne en social distancing.
Gezien de schikking van de zaal is de aanwezigheid van publiek nog niet mogelijk. De
openbare vergaderingen kunnen door geïnteresseerde burgers via de livestreaming
gevolgd worden.
Rekening houdend met het aantal deelnemers van een vergadering kunnen in de raadzaal
tot maximaal 3 lokale perscorrespondenten toegelaten worden, ook hier met inachtneming
van de richtlijnen inzake hygiëne en social distancing.
Op grond van artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester, onverminderd
de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de gouverneur en van de
bevoegde gemeentelijke instellingen, de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke
politie op het grondgebied van de gemeente.
De burgemeester besliste op 18 juni 2021 dat de vergaderingen van de gemeenteraad,
raad voor maatschappelijk welzijn en bijzonder comité voor de sociale dienst, raad van
bestuur AGB, de algemene vergaderingen en raden van bestuur van de verzelfstandigde
agentschappen voortaan opnieuw fysiek kunnen plaatsvinden onder bepaalde
voorwaarden.
BESLUIT
Artikel 1
Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester van 18 juni 2021 betreffende de
vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder
comité voor de sociale dienst gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in
het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te
beperken.
COMMUNICATIE
 Intern: secretariaat, dienst Informatie & ICT.
 Extern: website.

2.

Besluit betreffende de modaliteiten van de vergaderingen gedurende de
federale fase, afgekondigd om de verdere verspreiding van het corona-virus
COVID 19 te beperken. Wijziging. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd,
deel 2, Titel 1, Hoofdstuk 1, Afdelingen 1 en 2: de organisatie en werking van de
gemeenteraad.
 Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, laatst gewijzigd bij Ministerieel
Besluit van 4 juni 2021.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 28 januari 2019.
 Raadsbesluit van 26 oktober 2020 betreffende de modaliteiten van de vergaderingen
gedurende de federale fase, afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
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 Besluit van de burgemeester van 18 juni 2021 betreffende de vergaderingen van de
diverse bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De manier waarop de raad in normale omstandigheden bijeenkomt en beslist (de
modaliteiten inzake organisatie en werking) zijn geregeld in het huishoudelijk reglement
van deze raad.
Rekening houdend met de Covid-19- crisis, besliste de burgemeester eerder dat de
vergaderingen van de raad niet kunnen plaatsvinden overeenkomstig de (normale)
modaliteiten zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van deze raad. De raad
regelde bij besluit de modaliteiten van haar vergaderingen.
Ondertussen blijven de indicatoren van de gezondheidssituatie bemoedigend en kunnen
meer en meer activiteiten gefaseerd heropstarten. Onder bepaalde voorwaarden kan ook
de vergaderingen van deze raad opnieuw fysiek samenkomen. Gelet op het recente besluit
van de burgemeester is het aangewezen het besluit betreffende de modaliteiten van deze
vergaderingen aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.
De dagelijkse werking van de lokale besturen en de algemene principes uit het decreet
over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat,
openbaarheid, ….) blijven van toepassing en gegarandeerd.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het besluit van de raad van 26 oktober 2020 betreffende de modaliteiten van de
vergaderingen gedurende de federale fase, afgekondigd om de verdere verspreiding van
het corona-virus COVID 19 te beperken, te wijzigen als volgt:
1.1.
De fysieke vergaderingen van de raad in zijn geheel die plaatsvinden in het stadhuis
worden opnieuw toegelaten onder volgende modaliteiten:
-

-

De raadsleden worden uitgenodigd tot de vergadering via een outlookvergaderverzoek.
Publiek wordt vooralsnog niet toegelaten in de zaal maar kan de openbare
vergaderingen meevolgen via een livestream op de stedelijke website.
Voor zover het maximum aantal aanwezigen niet is bereikt, kunnen maximaal 3
lokale perscorrespondenten de openbare zittingen meevolgen.
De raadsleden nemen plaats op de hen toegewezen plaats. In functie van een
vlotte werking en bespreking krijgen, naast de voorzitter en de leden van het
college van burgemeester en schepenen, de fractievoorzitters een plaats met
microfoon toegewezen.
De voorzitter leidt de vergadering en beslist wie het woord krijgt. De
fractievoorzitters treden maximaal op als spreekbuis voor hun fractie. Individuele
tussenkomsten van raadsleden worden aangekondigd via hun fractievoorzitter. Een
raadslid kan, indien gewenst, deze tussenkomst houden op de hiertoe voorziene
vrije plaats met microfoon.

1.2.
Alle overige modaliteiten en principes inzake de organisatie en werking van dit orgaan/deze
vergadering (termijn van oproeping, toevoegen van agendapunten, mondelinge en
schriftelijke vragen, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, ….) blijven van toepassing.
Artikel 3
Dit besluit geldt voor de verdere duur van de federale fase.
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Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t.e.m. 288 van het
decreet over het lokaal bestuur.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst Informatie & ICT.
 Extern: website.

3.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Beëindiging van de periode van
verhindering van een raadslid. Aktename.

JURIDISCHE GROND
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd,
artikels 12,1°, 14 en 70.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Mail van 31 mei 2021 van Myriam Maes houdende melding ze met ingang van 1 juli
opnieuw haar mandaat als raadslid wenst op te nemen.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Myriam Maes, gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk welzijn was om
medische redenen sedert eind september 2020 verhinderd. Gedurende de periode van
verhindering werd ze vervangen door de heer Karel Vandenbroucke.
Myriam Maes meldde dat ze met ingang van 1 juli 2021 opnieuw haar mandaat als raadslid
wenst op te nemen.
Voorgesteld wordt akte van de beëindiging van de periode van verhindering.
BESLUIT
Artikel 1
Akte te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering van raadslid Myriam
Maes op 1 juli 2021.
COMMUNICATIE
 Intern: diensten secretariaat, informatie en ICT en financiën.

4.

Jaarrekening 2020 OCMW. Vaststelling.

JURIDISCHE GROND
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen betreffende
de beleids- en beheercyclus van de lokale besturen.
 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de BBC van de lokale besturen.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening 2020 - onderdeel OCMW.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Het gedeelte van de jaarrekening 2020 m.b.t. het OCMW (opsplitsing in schema J3) dient
te worden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en te worden
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goedgekeurd door de gemeenteraad.
De stad dient ervoor te zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kan nakomen.
In de regelgeving zijn hieromtrent geen definities, berekeningswijzen of modellen
vastgelegd. Voorgesteld wordt om de tussenkomst van de stad in de financiële
verplichtingen van het OCMW voortaan boekhoudkundig te vertalen als de tussenkomst in
de negatieve exploitatie- en financieringssaldi van het OCMW, vermeld in schema J3.
BESLUIT

13 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Myriam Maes, Jeroen Verdonck, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Chantal Vanelstlande)
10 onthoudingen (Sabien Lahaye-Battheu, Danny Lefebvre,
Martine Vanbrabant, Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Bram Meeuw,
Isabel Sticker, Christine Verdonck, Sophie Gruwez, Johan De Schacht)

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van de jaarrekening 2020 m.b.t.
het OCMW vast.
COMMUNICATIE
 Intern: financiële dienst.
 Extern: toezichthoudende overheid en website.

5.

Aanpassing meerjarenplan 2021/1 OCMW. Vaststelling.

JURIDISCHE GROND
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en latere wijzigingen betreffende
de beleids- en beheercyclus van de lokale besturen.
 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de BBC van de lokale besturen.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Aanpassing van het meerjarenplan 2021/1 – onderdeel OCMW.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan 2021/1 m.b.t. het OCMW
(opsplitsing in schema M3) dient te worden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn en te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
BESLUIT

13 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Myriam Maes, Jeroen Verdonck, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Chantal Vanelstlande)
10 onthoudingen (Sabien Lahaye-Battheu, Danny Lefebvre,
Martine Vanbrabant, Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Bram Meeuw,
Isabel Sticker, Christine Verdonck, Sophie Gruwez, Johan De Schacht)

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van de aanpassing van het
meerjarenplan 2021/1 m.b.t. het OCMW vast.
COMMUNICATIE
 Intern: financiële dienst.
 Extern: toezichthoudende overheid en website.
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6.

Aangepaste lijst nominatieve subsidies 2021. Vaststelling.

JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Lijst met toegestane werkings- en investeringssubsidies.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Een nominatieve subsidie is een werkings- of investeringstoelage die niet wordt toegekend
op basis van een subsidiereglement. Met de regelgeving inzake BBC 2020 worden de
nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het vaststellen van het
meerjarenplan of een aanpassing van het meerjarenplan en dient de lijst met subsidies
apart te worden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.
KREDIET
De algemene rekeningen die beginnen met 649 (werkingssubsidies), met uitzondering van
subsidies die onder een premiereglement vallen en de algemene rekeningen die beginnen
met 664 (investeringssubsidies).
BESLUIT

13 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Myriam Maes, Jeroen Verdonck, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Chantal Vanelstlande)
10 onthoudingen (Sabien Lahaye-Battheu, Danny Lefebvre,
Martine Vanbrabant, Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Bram Meeuw,
Isabel Sticker, Christine Verdonck, Sophie Gruwez, Johan De Schacht)

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aangepaste lijst met nominatieve subsidies
2021 m.b.t. het OCMW vast.
COMMUNICATIE
Intern: financiële dienst.

7.

Buurt(en)actieplan Poperinge 2021-2025. Goedkeuring.

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Buurt(en)actieplan Poperinge
 Buurtgerichte Zorg, brochure van minister Beke naar aanleiding van de oproep
‘Buurtgerichte Zorgt’.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
'Poperinge, een warme stad, voor jong en oud(er)', zo luidt één van de vijf strategische
doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025. Een leeftijdsvriendelijke en warme stad
gaat uit van een superdiverse samenleving en geeft iedereen de kans om deel te nemen
aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. Een leeftijdsvriendelijke en warme stad
wordt men niet zomaar. Deze doelstelling wil Poperinge realiseren door het creëren van
warme en zorgzame buurten. De belangrijkste leidraad hierbij is een buurtgerichte
aanpak. Dat is logisch voor een stadsbestuur dat wil dat iederéén er bij kan horen maar
ook noodzakelijk omdat het om diverse groep van inwoners gaat. Buurtgerichte zorg is
een organisatiemodel waarbij geïntegreerde zorg op maat van de buurt/wijk centraal staat.
Dit model werd opgenomen in allerhande regelgeving zoals het decreet lokaal sociaal
beleid, het woonzorgdecreet, e.a. Het gaat hier om een aanpak waarbij gelijktijdig wordt
ingezet op zorg-welzijn en wonen. Vandaar dat het Buurt(en)actieplan gelijktijdig wordt
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voorgelegd met het dorpenplan en het participatiereglement.
We zien dat buurten volop in de belangstelling staan bij beleidsmakers. Steden en
gemeenten gaan op zoek naar hoe ze buurten kunnen creëren waar mensen, ongeacht
leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven
wonen. Minister Beke lanceerde een aantal weken geleden een projectoproep rond
buurtgerichte zorg. De oproep toont de noodzaak aan van te investeren in buurtgerichte
zorg, het toekomstmodel.
Met dit actieplan maakt Poperinge duidelijk dat het menens is. De komende jaren zet
Poperinge in op het bestendigen en het verder uitrollen van bestaande buurtgerichte
initiatieven. Poperinge zet ook in op verdere praktijkontwikkeling van nieuwe initiatieven.
Hierbij hebben we oog voor de noodzakelijke randvoorwaarden zodat dit kan leiden tot
duurzame initiatieven. Wat heeft dit model nodig van randvoorwaarden (middelen,
mensen, werkwijzen, infrastructuur, competenties …) om duurzaam in de praktijk te
kunnen worden omgezet.
Poperinge is pionier op vlak van buurtgerichte zorginitiatieven. Onze stad is voorloper in
deze initiatieven, sommigen, weliswaar, vanuit het oogpunt dat een buurtgerichte aanpak
in buurten met een grotere concentratie van sociale, economische en ecologische
problemen extra aandacht verdienen. In deze legislatuur zetten we dan ook in op het
bestendigen en uitrollen van waardevolle en goedwerkende buurtgerichte initiatieven zoals
bijvoorbeeld: acties in het meerjarenplan verbonden aan de Bellewijk, de inkanteling van
NESTOR in de dienstverlening van Poperinge, de bewonersplatforms. Deze werking wil
Poperinge inkantelen in een (digitaal) breed participatieverhaal dat ook oog heeft voor de
meest kwetsbaren onder ons waarbij voor hen een aanvullend (digitaal) aanbod moet
worden gerealiseerd. Ook de bibliotheek is een voorbeeld van dienstverlener die open
staat voor iedereen en nabijheid biedt aan buurten, zoals de deelgemeenten en specifieke
doelgroepen.
Momenteel maakt Poperinge momenteel werkt van de 'buurtsalons'. Buurtsalons zijn
infrastructuur en dus een omgeving die faciliterend willen zijn voor buurtgerichte zorg. In
buurtsalons worden alle functies van buurtgerichte zorg geïntegreerd. De buurtsalons zijn
een concrete actie in ons pleidooi voor meer basisvoorzieningen en nabijheidsdiensten als
schakel tussen buurten, bewoners, en dienstverleners. Met de buurtsalons zet Poperinge
net in op nabijheid. De buurtsalons zijn een randvoorwaarde binnen het buurtgerichte
verhaal. Het zijn drempelverlagende, fysieke knooppunten in de buurt.
In de komende jaren zet Poperinge in op praktijkontwikkeling. Er wordt vetrokken van het
theoretisch concept 'Buurtgerichte zorg'. Dit wordt vertaald naar de dagelijkse realiteit. De
brochure 'Buurtgerichte Zorg' van minister Beke beschrijft op een concrete en goede
manier wat dit exact betekent.
Het buurt(en)actieplan is dan ook een voorlopige synthese van visie, praktijken en
projecten buurtgerichte zorg in Poperinge. De acht functies van buurtzorgregie worden
getoetst aan de praktijk. Elke actie beschreven in het plan, wordt geconcretiseerd in waar,
wie, voor wie, de aanpak en de leerpunten.
Door verkregen inzichten willen we op langer termijn komen tot duurzame initiatieven die
werken op maat van elke buurt in Poperinge.
Poperinge gaat participatief aan de slag met Buurtgerichte Zorg. Dit document is onze
leidraad hierin. Het is ons kompas in het groeien naar warme buurten voor iedereen in
Poperinge en in het bijzonder voor iedereen met een zorg- of ondersteuningsnood. In dit
model staan samenwerken, netwerken en participatie binnen wonen, welzijn en zorg
voorop. Een warme buurt is daarbij in de eerste plaats het resultaat van allianties, van
burgers en organisaties die steeds het welzijn en de levenskwaliteit van de
(mede)buurtbewoners voor ogen houden. Het is een participatieve aanpak die groeit van
onderuit. De eindbestemming is nog niet helemaal duidelijk want die is heel verschillend
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naargelang buurt, straat, doelgroep, …
Dit document is bedoeld als oproep om met tal van partners binnen welzijn, zorg en wonen
de krachten verder te bundelen, lokale samenwerking te versterken en buurtgerichte zorg
vorm te geven ten behoeve van alle (kwetsbare) Poperingenaars. Het is een leidraad en
vertrekpunt om samen vorm te geven aan buurtgerichte zorg. Dit plan heeft de intentie
om de komende jaren met partners samenwerkingsafspraken te maken.
We zien dat acties en initiatieven een grote meerwaarde bieden op vlak van ontmoeten,
de sprong van ontmoeten naar zorgzaamheid voor elkaar in de buurt, isolement en
eenzaamheid, het verbinden van welzijn-zorg en wonen, meer levenskwaliteit en
welbevinden en een andere beeldvorming over de buurt, anderen en zorg. In de komende
jaren zetten we in op het pilootproject 'Buurtgerichte Zorg in Poperinge'. Dit is voor ons
geslaagd indien het Poperinge samen met alle betrokken actoren en partners lukt om:
1.
2.

De kwaliteit van het leven van de buurtbewoners te verbeteren. Om dit te kunnen
meten, zullen indicatoren worden opgesteld. Deze zullen worden gebruikt bij
metingen.
Een werkzaam model naar voor te schuiven om wijkgericht en integraal te werken.
Hiervoor denken we zowel aan structurele, duurzame ingrepen op meerdere
beleidsdomeinen om de zelfredzaamheid van de buurt en haar bewoners te
verhogen als aan interdisciplinaire en intersectorale acties en samenwerking tussen
de (formele en informele) zorgverleners in de buurt.

Dit document is bedoeld om te informeren en is tegelijk een engagementsverklaring: er
staat in welke acties de komende jaren worden ondernomen, en waarom. Met dit plan wil
Poperinge proactief inspelen op de talrijke projectoproepen.
BESLUIT

13 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Jurgen Vanlerberghe, Myriam Maes, Jeroen Verdonck, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Chantal Vanelstlande)
10 onthoudingen (Sabien Lahaye-Battheu, Danny Lefebvre,
Martine Vanbrabant, Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Bram Meeuw,
Isabel Sticker, Christine Verdonck, Sophie Gruwez, Johan De Schacht)

Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het buurt(en)actieplan.
COMMUNICATIE
Intern: stuurgroep en werkgroep buurtgerichte zorg.
Extern: persbericht.

8.

WZC Huize Proventier. Actualisatie toewijzings- en opnamereglement,
opname-overeenkomst en interne afsprakennota.

JURIDISCHE GROND
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 28/06/2019 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. - Bijlage XII. - Woonzorgcentra.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Geactualiseerd opname- en toewijzingsreglement, opname-overeenkomst en interne
afsprakennota.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Het woonzorgdecreet heeft betrekking op de lokale dienstencentra, de diensten gezinszorg,
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de diensten voor oppashulp, de diensten voor thuisverpleging, de diensten maatschappelijk
werk van het ziekenfonds, de diensten voor gastopvang, de centra voor dagverzorging,
kortverblijf, herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de woonzorgcentra en
vereniging voor mantelzorgers en gebruikers.
Het woonzorgdecreet van 2009 was toe aan een grondige actualisering. Dit kwam tot
stand in samenspraak met de sector. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse
sociale bescherming en het decreet eerstelijnszorg.
Op 1 januari 2020 werd het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 vervangen door een
nieuw decreet: het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019.
In dit nieuw woonzorgdecreet blijven de opdrachten van het woonzorgcentrum grotendeels
bij het gekende: zorg en ondersteuning voor ouderen met complexe zorg- en
ondersteuningsbehoeften, in een aangepaste omgeving, en op permanente basis. Meer
dan in het decreet van 2009 zet de nieuwe regelgeving het wonen en leven in het
woonzorgcentrum op de voorgrond. Het woonzorgleefplan voor elke bewoner en een
doorleefde visie op wonen en leven worden decretaal verankerd.
Om conform te zijn aan de nieuwe regelgeving werd het
opname- en
toewijzingsreglement, de interne afsprakennota en de opname-overeenkomst
geactualiseerd.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het geactualiseerde opname- en toewijzingsreglement, de
interne afsprakennota en de opname-overeenkomst goed van woonzorgcentrum Huize
Proventier.
Artikel 2
De algemeen directeur en de voorzitter van het vast bureau te machtigen de sub artikel 1
vermelde documenten voor goedkeuring te ondertekenen.
COMMUNICATIE
Intern: de bewoner, diensthoofden bewonerszorg en de maatschappelijk werker van de
sociale dienst woonzorgbeleid.
Extern: de wettelijke vertegenwoordigers en/of vertrouwenspersonen van de bewoners via
schrijven.

9.

Aankoop van een koelwagen en een bestelwagen. Goedkeuring bestek,
raming en plaatsingsprocedure.

JURIDISCHE GROND
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en artikels 326
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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Wet van 29 juli 1991 betreffende de
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Bestek met nr. 2021/OCMW005.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Voorgesteld wordt om een prijsvraag te organiseren in het kader van de opdracht “Aankoop
van een koelwagen en een bestelwagen”.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Aankoop van een bestelwagen voor de dienst LDE (B-rijbewijs)),
raming: 20.661,15 euro, excl. btw of 24.999,99 euro, incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Aankoop van een koelwagen voor de dienst maaltijden (B-rijbewijs)),
raming: 24.793,38 euro, excl. btw of 29.999,99 euro, incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 45.454,53 euro, excl. btw
of 54.999,98 euro, incl. 21% btw.
De voorgestelde plaatsingsprocedure
voorafgaande bekendmaking.

is

de

onderhandelingsprocedure

zonder

KREDIET
Meerjarenplan 2020-2025, boekjaar 2021, beleidsitem 068000 (perceel 1) en 094600
(perceel 2), algemene rekeningnummer 2430000, actieplan 523 (perceel 1), actie 5233
(perceel 1).
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021/OCMW005 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een
koelwagen en een bestelwagen” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt 45.454,53 euro, excl. btw of 54.999,98 euro, incl. 21%
btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van meerdere ondernemers en op
grond van de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte.
COMMUNICATIE
 Intern : diensthoofd uitvoeringdienst en financieel directeur.
 Extern : de uit te nodigen ondernemers.

10. Aankoop van een (tweedehandse) liftbus voor het woonzorgcentrum.
Goedkeuring bestek, raming en plaatsingsprocedure.
JURIDISCHE GROND
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a)
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
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Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en artikels 326
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Bestek met nr. 2021/OCMW006.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Voorgesteld wordt om een prijsvraag te organiseren in het kader van de opdracht “Aankoop
van een (tweedehandse) liftbus voor het Woonzorgcentrum”.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 41.322,31 euro, excl. btw of 50.000,00
euro, incl. 21% btw.
De voorgestelde plaatsingsprocedure
voorafgaande bekendmaking.

is

de

onderhandelingsprocedure

KREDIET
Meerjarenplan
2020-2025,
boekjaar
2021,
beleidsitem
rekeningnummer 2480000, actieplan 545, actie 5453.

095300,

zonder

algemene

BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021/OCMW006 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een
(tweedehandse) liftbus voor het Woonzorgcentrum”
worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 41.322,31 euro, excl. btw
of 50.000,00 euro, incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking, na raadpleging van meerdere ondernemers en op
grond van de kennisgeving van de goedkeuring van de offerte.
COMMUNICATIE
 Intern : directeur WZC, diensthoofd uitvoeringdienst en financieel directeur.
 Extern : de uit te nodigen ondernemers.

11. Organisatiebeheersingssysteem.
aktename rapport.

Goedkeuring

aanpassing

kader

en

JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 november 2020 houdende de
goedkeuring van het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem.
 Kader organisatiebeheersingssysteem stad en OCMW Poperinge 20-25. Aanpassing.
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Rapport over organisatiebeheersing stad en OCMW Poperinge 2020-2021.
Rapport Audit Vlaanderen inzake de thema-audit_’Monitoring meerjarenplan’.
Opvolgingsrapport Audit Vlaanderen inzake de aanbevelingen uit de thema-audit
‘Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten’.
Boordtabel beheersmaatregelen organisatiebeheersing.

FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In het decreet over het lokaal bestuur is bepaald dat stad en OCMW werk dienen te maken
van organisatiebeheersing. Dit is het geheel van maatregelen en procedures, die
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en
beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch
inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van
de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd,
met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de
personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden, die bij het organisatiebeheersingssysteem
betrokken zijn.
Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na
overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Het kader
werd goedgekeurd in zitting van 30 november 2020 en wordt nu n.a.v. de thema-audit
Monitoring Meerjarenplan door Audit Vlaanderen beperkt aangepast voor wat betreft:
− de aanpak en periodiciteit van de zelfevaluatie;
− de rollen en verantwoordelijkheden;
− de methodiek voor de opvolging en realisatie van de verbeteracties (prioritering,
plan van aanpak, verantwoordelijke en timing van uitvoering).
Naast deze aanpassingen ingevolge de thema-audit wordt ook een luik toegevoegd omtrent
de controle door de (adjunct-)financieel directeur op de wettigheid en regelmatigheid van
de voorgenomen financiële verbintenissen, die resulteren in een uitgaande
nettokasstroom.
Volgens het decreet lokaal bestuur rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan het
college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk
welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt
jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De aanpassingen aan het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem worden
goedgekeurd.
Artikel 2
Er wordt akte genomen van het jaarlijks rapport over de organisatiebeheersing.
COMMUNICATIE
Intern: algemeen en financieel directeur.
Extern: Audit Vlaanderen.
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12. Vereniging Ons Tehuis. Jaarrekening 2020. Advies.
JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Jaarrekening Vereniging Ons Tehuis 2020.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Bij e-mail van 9 juni 2021 bezorgt de Vereniging Ons Tehuis te Ieper de jaarrekening 2020
die werd vastgesteld in de algemene vergadering van 28 mei 2021.
Volgens artikel 490, decreet lokaal bestuur, kunnen de betrokken raden voor
maatschappelijk welzijn advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging.
Uit de staat van het financieel evenwicht bij de jaarrekening (schema J2) blijkt dat het
beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge beter zijn dan ingeschat in
de meerjarenplanning.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2020 van Vereniging Ons Tehuis.
COMMUNICATIE
Intern: financiële dienst.
Extern: Vereniging Ons Tehuis, toezichthoudende overheid.

13. Vragen en antwoorden.
Er werden geen vragen gesteld.

De vergadering wordt beëindigd.

De algemeen directeur
Christophe OREEL

De voorzitter,
Isabel LEBBE

