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OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 25 oktober 2017: goedkeuring 

Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting. 
 
De raadsleden gaan over tot stemming bij handopsteking met als resultaat:  
met eenparigheid van stemmen; 
Het verslag wordt goedgekeurd . 

 

SECRETARIAAT 

2. Samenwerkingsverband en uitbouw van het samenwerkingsverband Jeugdhulp 2.0 één gezin 
één plan: kandidaatsdossier W13: kennisname  

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de kandidaatstelling van het samenwerkingsverband 
jeugdhulp - fase 1. 
 
3. Besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende budgetwijziging 2-2017: 

kennisname 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: Kennisname van het mailen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling 
West-Vlaanderen van 21 november 2017. 
 
 

 



4. Vrijwilligersovereenkomst OCMW: goedkeuring gecoördineerde versie overeenkomst 

De Raad, 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden gaan akkoord met de nieuwe gecoördineerde vrijwilligersovereenkomsten.  
Artikel 2: Deze overeenkomsten zullen gebruikt worden vanaf 1 januari 2018 voor alle nieuwe 
vrijwilligers. 
Artikel 3: De reeds bestaande vrijwilligersovereenkomsten zullen vervangen worden door de nieuwe. 
Artikel 4: kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
5. Afbakening eerstelijnszones regio Zuid-West-Vlaanderen: principiële goedkeuring 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Het OCMW van Wielsbeke met inbegrip van zijn lokale dienstencentra en woonzorgcentra 
verklaart zich principieel akkoord met de afbakening van de eerstelijnszones in regio Zuid-West-
Vlaanderen. De gemeente maakt deel uit van de voorgestelde eerstelijnszone Anzegem - Avelgem - 
Deerlijk - Spiere-Helkijn - Waregem - Wielsbeke - Zwevegem  
Artikel 2: Het OCMW van Wielsbeke formuleert volgend voorbehoud: 
Het OCMW van Wielsbeke gaat akkoord met de regio-afbakening en de supra regionale 
samenwerking op Zuid-West-Vlaams niveau. Door de onduidelijkheid echter over de impact van de 
eerstelijnszones op het lokaal bestuur verkiest het OCMW geen formeel engagement aan te gaan. 
Naast de financiële implicaties zijn er ook inhoudelijke onduidelijkheden zoals de finaliteit van de 
eerstelijnszones (nl. waarvoor zal deze afbakening nog gebruikt worden). We denken onder andere 
aan de impact op de logistieke thuiszorgdiensten en de diensten respijtzorg, de rol van de 
thuiszorgcoördinatoren, ... Er is meer verduidelijking nodig over de verhouding tussen de opdrachten 
van de eerstelijnszone, de zorgraad en de opdrachten van het lokaal bestuur i.k.v. lokaal sociaal 
beleid en de op te nemen regierol. 
 

6. W13: budgetwijziging 2017, budget 2018 en meerjarenplan 2015-2020: kennisname  

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van de budgetwijziging 2017, het budget 2018 en het 
meerjarenplan 2015-2020 van de OCMW-vereniging titel VIII hfst. 1 OCMW-decreet “W13”. 
Artikel 2: De budgetwijziging 2017 en het budget 2018 wordt ter kennisname voorgelegd aan de 
gemeenteraad en het meerjarenplan 2015-2020 wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

 

WOONZORGCENTRUM 

7. Opnamerichtlijnen WZC: goedkeuring aanpassingen 

Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de opnamerichtlijnen, zoals toegevoegd, goed. 



Artikel 2: De opnamerichtlijnen zijn van toepassing na publicatie op de website. 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
8. Jaarverslag Probis Partnerplan: kennisgeving 

De Raad, 
 
BESLUIT:  
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van het jaarrapport. 
Artikel 2: De financiële optimalisatiemogelijkheden zullen in de toekomst verder nauwkeurig 
opgevolgd worden. 

 

FINANCIËN 

9. Budget 2018: vaststelling  

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden stellen het budget 2018, zoals voorgelegd, vast. 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur teneinde er kennis van te 
nemen ingevolge art. 150 van het OCMW-decreet. 
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de toezichthoudende overheid en de 
financieel beheerder van het OCMW. 
 
 
10. Strategisch meerjarenplan 2014-2023 / aanpassing 2018/0: vaststelling  

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden stellen het aangepast meerjarenplan voor de dienstjaren 2014-2023 naar 
aanleiding van het budget 2018 vast. 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur teneinde de wijziging aan het 
meerjarenplan goed te keuren ingevolge art. 148 van het OCMW-decreet. 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 

 

PERSONEEL 

Algemeen 

Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: Er wordt gunstig advies gegeven aan de verhoging van de maaltijdcheques n.a.v. 
besteding middelen VIA4. 
 



12. Verhoging maaltijdcheques met VIA4 restmiddelen: goedkeuring 

Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De maaltijdcheques voor alle OCMW-personeel vanaf 1 januari 2018 te verhogen naar € 7, 
waaronder € 5,91 werkgeversbijdrage en € 1,09 werknemersbijdrage (onveranderd). 
Artikel 2: Deze verhoging komt tot stand door de ontvangst van extra reguliere middelen 2017 van 
het VIA4 akkoord. 
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de GSD-V en de weddecentrale 
Schaubroeck. 
 
De secretaris 
 
Petra MOENS 

De voorzitter 
 
Filiep DE VOS 

 


