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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
OPENBAAR
Goedkeuren notulen
1.

Zittingsverslag van 6 mei 2019. Goedkeuring.

Aanleiding
Vergadering van de OCMW-raad van 6 mei 2019.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het zittingsverslag van 6 mei 2019 wordt goedgekeurd.

WZC Wielkine
2.

Beheersovereenkomst OCMW Nazareth - Zorgband Leie en Schelde. Goedkeuring.

Aanleiding
OCMW Nazareth is deelgenoot van de welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde sinds de
oprichting.
De statuten bepalen dat er voor 30 juni 2019 een beheersovereenkomst moet getekend zijn tussen
elke deelgenoot en de vereniging betreffende de overdracht van activiteiten. Zonder overeenkomst
wordt de deelgenoot geacht uit de vereniging te treden.

Er ligt heden een voorstel van beheersovereenkomst voor om volgende activiteiten van het lokaal
bestuur Nazareth over te dragen naar de Zorgband Leie en Schelde:
de uitbating van
 WZC Wielkine
 poetsdienst DCO
 klusjesdienst
 strijkdienst
 minder mobielencentrale
Context / feiten / argumenten
De Zorgband Leie en Schelde heeft een bussinesplan voorgelegd met een organisatiemodel.
Dit organisatiemodel bepaalt dat in de toekomst het lokaal bestuur 3 verplichtingen tegenover de
Zorgband Leie en Schelde moet nakomen:
 de kosten van de exploitatie van het WZC Wielkine en de thuisdiensten blijven door het lokaal
bestuur Nazareth gedragen worden;
 het lokaal bestuur Nazareth draagt een deel van de overheadkosten van de organisatie, zoals
voorzien in de beheersovereenkomst (momenteel geraamd op afgerond 150.000 euro per
jaar)
 het lokaal bestuur geeft het patrimonium in erfpacht en financiert de verdere investeringen aan
dit patrimonium.
Het lokaal bestuur Nazareth stelt ten opzichte van de Zorgband Leie en Schelde:
 de Zorgband werkt een verdere professionele en kwaliteitsvolle exploitatie van de de
overgedragen diensten uit;
 de Zorgband voert een zodanig efficiënt beheer dat minstens de financiële verplichtingen naar
de drie componenten (WZC, thuiszorg en overheid) dalen;
 de Zorgband bewaakt de samenstelling en de uitwerking van de overheadkosten specifiek op
efficiëntie en dit op een zodanige wijze dat deze extra expertise en knowhow opleveren voor
alle exploitaties en alle deelnemers;
 de Zorgband ontwikkelt de ambitie om op diverse terreinen naar een gemeenschappelijke
visie in de toekomst te werken om zodoende de organisatie te versterken.
Adviezen
Addendum ingediend door raadslid Vanheel:toevoegen van een artikel 5, dat luidt als volgt:
"De voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vraagt een bindend advies aan de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn alvorens de Bestuurder in de welzijnsvereniging Zorgband Leie en
Schelde in de Raad van Bestuur beslissingen te nemen over de ligdagprijs (behoudens indexering),
wijziging aan het opnamebeleid en de afbouw of uitbreiding van de dienstverlening, of beslissingen te
nemen die een impact hebben op de rechtspositie of het arbeidsstatuut van de personeelsleden in het
Woonzorgcentrum, de dienstenchequeorganisatie, het sociaal restaurant, de strijkdienst, de
mindermobielen centrale of de klusjesdienst'.
In het amendement zou 'voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst' beter omschreven
worden als 'bestuurder'.
In de statuten van de Zorgband zijn reeds een aantal 'sloten' ingebouwd: m.b.t. de opgesomde
onderwerpen werd reeds voorzien dat er gunstig advies moet zijn van het vast bureau. Om dit steeds
op het niveau van de raad te brengen zou de procedure onnodig verzwaren. In de praktijk zal in
voorkomend geval teruggevallen worden op de bevoegdheden zoals ze nu zijn vastgelegd (bv het
vast bureau voor dagprijswijzigingen, de gemeenteraad voor het stopzetten van dienstverlening, ...).
Anderzijds moet men ook in rekening brengen dat het lokaal bestuur zich heeft geëngageerd voor een
intergemeentelijke samenwerking: het is belangrijk om dit het nodige vertrouwen te geven, zonder
steeds een lokale goedkeuring noodzakelijk te maken. Wel zal er periodiek worden teruggekoppeld
aan het lokale bestuur over de werking van de Zorgband.
Na toelichting wordt het amendement door raadslid Vanheel teruggetrokken.
Juridische overwegingen
De statuten van de zorgband
Decreet lokaal bestuur meer bepaald de artikels betreffende samenwerking
Financiële impact
De verplichtingen zullen worden opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1- Om de beheersovereenkomst in bijlage goed te keuren voor het algemeen deel en het deel
Nazareth. De beheersovereenkomst wordt afgesloten voor een duurtijd van 18 jaar met aanvang op
01/01/2020 om vervolgens te eindigen op 31/12/2038.
Artikel 2 - Om volgende dienstverlening over te dragen aan de welzijnsvereniging Zorgband Leie en
Schelde: de uitbating van WZC Wielkine, poetsdienst DCO, klusjesdienst, strijkdienst, minder
mobielencentrale.
Artikel 3 - Om de eigendom WZC Wielkine in erfpacht te geven aan de vereniging en het Vast Bureau
verder te belasten met uitvoering hiervan.
Artikel 4 - Om de voorzitter en algemeen directeur te belasten met de ondertekening van de
beheersovereenkomst.

Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.
Namens de raad,
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algemeen directeur wnd.

Dirk Le Roy
voorzitter

