NOTULEN RAAD VAN BESTUUR VAN DE
WELZIJNSBAND
MEETJESLAND
dinsdag 13 april 2011

PLAATS: OCMW Nevele

AANWEZIG:
Van den Bussche Marleen, voorzitter Welzijnsband ;
Baetslé Hans, De Muynck Johan, De Neve Bieke, Mestdag Antoon, Hautekeete Gilbert, Van
de Velde Etienne, Van den Kerchove Johan en Cools Martine, raadsleden.
Van Vynckt Luc, secretaris Welzijnsband ;

AFWEZIG: (verontschuldigd)
NOTULERING:

PERSONEEL
1.

Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 27 september 2010.

De notulen van de Raad van Bestuur van 27 september worden goedgekeurd.
2.

Verkiezing van een lid van het Directiecomité van de Vereniging Welzijnsband
Meetjesland (ontslag Jacques De Meyer – Kaprijke).

De Heer Hans Baetslé wordt met unanimiteit van stemmen aangeduid als lid van het
directiecomité van de Welzijnsband Meetjesland in vervanging van de Heer Jacques De
Meyer die ontslag heeft genomen uit de bestuursorganen van de Welzijnsband.
3.

Voorstel tot oprichting van een anti-fraudecel binnen de Vereniging Welzijnsband
Meetjesland.

Door de voorzitter van het OCMW van Evergem wordt meegedeeld dat een raadslid van dit
OCMW onlangs het voorstel op de agenda van de raad bracht om binnen de Welzijnsband
Meetjesland een anti fraudecel inzake sociale dienstverlening op te richten. Een dergelijke cel
werd eerder dit jaar opgericht binnen het OCMW van Gent en in Antwerpen functioneert de
fraudeaanpak al sedert vorig jaar. Bovendien zijn er in Nederland autonome diensten
opgericht die verregaande bevoegdheden hebben verworven op dat vlak. Het raadslid gaat er
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van uit dat ook in de landelijke gemeente fraude wordt gepleegd; meer zelfs als men er in de
grootsteden en in Nederland op dat vlak tegenaan gaat, mag men verwachten dat fraudeurs
zouden kunnen uitwijken naar de zones waar ze rustig aan de slag kunnen gaan. Recent zijn er
binnen het OCMW van Evergem reeds fraudedossiers opgedoken. Concreet zou het de
bedoeling zijn om een halftijds personeelslid aan te trekken voor deze functie (eventueel via
detachering).
De OCMW-voorzitter van Evergem deelt mee dat de Evergemse OCMW-raad naar aanleiding
van de vraag van hun raadslid besliste om het verzoek aan te brengen tijdens de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur van de Welzijnsband, wat bij deze ook gebeurde.
Raadslid Baetslé geeft informatie over het systeem dat in Gent is van start gegaan. Het gaat
om drie maatschappelijk werkers die bijkomend onderzoek instellen bij verdachte dossiers.
Op dit moment zijn de resultaten nog beperkt en er zal over enkele maanden geëvalueerd
worden. Men moet er natuurlijk rekening mee houden dat Gent een stad is met ruim 4.000
leefloondossiers en vele andere steundossiers; bovendien is er een specifieke
vreemdelingenproblematiek. De vraag is of alles op het niveau van de Welzijnsband wel zo
een vaart zal lopen. Samen hebben we slechts een 500-tal leefloondossiers met bijkomende
steundossiers.
Sommige raadsleden hebben ook vragen naar de bevoegdheidsregeling om met een dergelijke
cel van start te gaan. Kan een personeelslid van de Welzijnsband zich in de verschillende
OCMW’s van het Meetjesland gaan bemoeien binnen de werking van de sociale diensten?
Uiteindelijk wordt beslist om voorlopig nog niet op het voorstel in te gaan en de eerste
evaluatie van het Gentse systeem af te wachten.

4.

Vraag tot aankoop van een smartphone voor de 3 juristen van de Vereniging
Welzijnsband Meetjesland.

Door de juristen van de Welzijnsband wordt een voorstel gedaan om een smartphone te
mogen aankopen voor hun dagelijkse werking.
De kostprijs van de apparaten wordt geschat op ongeveer € 200,00 per stuk + € 100,00
software.
De voordelen van de smartphones worden als volgt opgesomd:
-

Een efficiënt agendabeheer.
Aangezien het programma Office er op voorzien is kan tijdens wachttijden worden
verder gewerkt.
Het kan instaan als een back-up voor PC-problemen.
Grotere mobiliteit GPS.
Tijdsbesparend.

Nadelen zijn de verkoop in Packages en de eventuele wijziging van het abonnement bij de
huidige provider.
De leden van de Raad van Bestuur beslissen dat tot de aankoop van de toestellen mag worden
overgegaan.
5.

Voorbereiding van de Algemene Vergadering van 13 april 2011.

De agenda van de Algemene Vergadering wordt overlopen.
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6.

Varia.
Volgende punten worden aangehaald:
-

Is het niet interessant om in het kader van de interne staatshervorming tijdens onze
vergaderingen iemand uit te nodigen die de toekomst van de OCMW’s kan bespreken?
De voordelen in het kader van de socio-culturele integratie worden niet altijd aanvaard
door de subsidiërende overheid; kan AudiO ons hierin niet helpen om de zaken
duidelijker te maken?

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter

3

