NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
woensdag 08 april 2009 OM 19.00 UUR VAN DE
VERENIGING WELZIJNSBAND MEETJESLAND
PLAATS: GEMEENTEHUIS KNESSELARE

AANWEZIG :
Mevr. Van den Bussche Marleen, Voorzitter, de Heren Hautekeete Gilbert,
Smessaert Danny, Van de Velde Etienne, Van den Kerchove Johan, Baetslé Hans
en Bruggeman Frank Mevrn. Fredrick Caroline, Cools Martine en Van Vynckt Luc,
secretaris ;

AFWEZIG : de Heren Roegis Erik (verontschuldigd), De Meyer Jacques en De
Muynck Johan en Mevr. Deneve Bieke.

BEHANDELING VAN DE AGENDAPUNTEN :

1.
GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
27 NOVEMBER 2008.
De notulen van de Raad van Bestuur van 27 november 2008 worden unaniem
goedgekeurd.

2.
KENNISGEVING VAN HET ONTSLAG VAN DE ARCHIEFBEHEERDER
PER 13 FEBRUARI 2009.
Met schrijven van 11 december 2008 meldt Hannes Vanhauwaert archiefbeheerder
van de Welzijnsband Meetjesland, zijn ontslag bij de Vereniging met ingang van 14
februari 2009. Als reden voor het ontslag wordt de aanstelling als archiefbeheerder
van de stad Tielt aangegeven.
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3.
ORGANISATIE VAN HET
AANSTELLING VAN DE JURY,
KANDIDATEN.

EXAMEN VAN ARCHIEFBEHEERDER,
GOEDKEURING VAN DE LIJST MET

Ingevolge het ontslag van archiefbeheerder Hannes Vanhauwaert dient een nieuw
aanwervingexamen te worden georganiseerd. Er werd ondertussen een oproep voor
kandidatuurstelling gepubliceerd in diverse kranten.
Volgende kandidaturen worden als geldig aanvaard:

Naam:

Adres:

Thomas Bertrem

Nieuwe Steenweg 7, 8377 Zuienkerke

Kim Bourry

Mandemakersstraat 11, 8560 Wevelgem

Glenn Hoens

Ed. Neelemanslaan 10, 9900 Eeklo

Lisa Maesschalck

Kleindriesstraat 10, 9310 Meldert

Erica ten Hove

Koning Boudewijnstraat
Merelbeke

Kevin Van Huffel

Landuitstraat 41, 9470 Denderleeuw

Wim Vanhaecke

Dovenetelstraat 4, 8770 Ingelmunster

44,

9820

Volgende kandidaturen worden als niet geldig beschouwd:
Naam:

Adres:

Valerie Blondeel

Sint-Dorotheastraat 51, 9040 Gent

Ann Duprez

Leentjesweg 9, 9990 Maldegem

Sarah Luytens

Ferdinand
Waarloos

Jos Sterken

Kardinaalstraat 22B/0102, 3000 Leuven

Maesstraat

35,

2550
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Ruth Versteyhe

Kaproenenhof 6, 8200 Sint-Michiels

De jury voor het examen wordt als volgt vastgesteld:
-

Chantal Vancoppenolle, Afdelingshoofd Rijksarchief Oost-Vlaanderen
Hannes Vanhauwaert, Stadsarchivaris Tielt
Bruno Van Maldegem, OCMW-secretaris Waarschoot

4.
GOEDKEURING VAN HET ONTLAG UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE
SOCIALE DIENST BIJ DE RSZPPO EN VAN DE TOETREDING TOT DE VZW
GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST LOKALE BESTUREN IN
VLAANDEREN.
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op het koninklijk besluit van25 mei 1972 tot oprichting van een
Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de
Provinciale Overheidsdiensten, besluit gewijzigd door de Koninklijke besluiten dd. 27
oktober 1978, 4 augustus 1986, 18 mei 1987 en 23 oktober 1989;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1972 betreffende het reglement en
het programma van de voornoemde Gemeenschappelijke sociale dienst, besluit
gewijzigd door de Koninklijke besluiten dd. 27 oktober 1978 en 23 oktober 1989,
inzonderheid wat artikel 4 van vermeld besluit betreft;
Gelet op de oprichting van de vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale
Besturen in Vlaanderen” (afgekort GSD-V) dd. 26 januari 2009, waarvan de statuten
werden ingediend bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor
publicatie werden bezorgd aan de diensten van het Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat de institutionele situatie in België ondertussen grondig gewijzigd is
zodat een aanpassing aan de bevoegdheden uitgeoefend door de gewesten en
gemeenschappen noodzakelijk is;
Overwegende dat de personeelsmaterie van de lokale besturen (gemeenten,
OCMW‟s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) behoort tot de
bevoegdheid van de gewesten;
Overwegende dat de activiteiten van een sociale dienst voor het personeel van de
lokale besturen een gemeenschapsmaterie is omdat het gaat om de zorg aan
personen;
Overwegende dat lokale besturen vragen dat het toepassingsgebied van de sociale
dienst wordt uitgebreid met het gemeentelijk onderwijzend personeel en de
uitvoerende lokale mandatarissen;
Overwegende dat de activiteiten van de bestaande gemeenschappelijke sociale
dienst zonder onderbreking moeten kunnen voortgezet worden.
BESLUIT: met unanimiteit van stemmen
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Artikel 1:
De Vereniging Hoofdstuk XII, Welzijnsband Meetjesland neemt ontslag
uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst bij de RSZPPO opgericht bij
koninklijk besluit van 25 mei 1972. Dit ontslag zal ingaan op 31 december
2009.
Artikel 2:
Dit ontslag zal uiterlijk op 30 september 2009 per aangetekend
schrijven betekend worden aan de voorzitter van de RSZPPO en ook per
gewoon schrijven aan de voorzitter van de GSD-V, met toevoeging van een
exemplaar van dit raadsbesluit.
Artikel 3:
De Vereniging Hoofdstuk XII, Welzijnsband Meetjesland zal toetreden
tot de vzw „Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in
Vlaanderen‟ opgericht ten behoeve van de lokale besturen, conform het
sectoraal akkoord 2008-2013 van 19 november 2008. Die toetreding zal
ingaan op 1 januari 2010.
Artikel 4:
De vrijwillige toetreding waarover heden wordt beslist, houdt voor het
aangesloten bestuur de verplichting in te zullen voldoen aan de
voorwaarden die aan de aangesloten besturen worden opgelegd, en die zijn
opgenomen in artikel 7 van de statuten van de GSD-V, en dit vanaf 1
januari 2010 tot wanneer een eventueel ontslag zou ingaan.

5.
VRAAG VAN DE ONTVANGER VAN DE VERENIGING WELZIJNSBAND
MEETJESLAND OM EEN VERGOEDING VOOR DE FUNCTIE.
De ontvanger van de Vereniging heeft met schrijven van 5 december 2008 laten
weten dat hij met ingang van 2009 een vergoeding vraagt voor zijn taak als
ontvanger-financieel beheerder van de Welzijnsband Meetjesland. Hij stelt voor om
toepassing te maken van de regeling zoals ze is uitgewerkt voor de ontvangers van
de politiezones.
Naar aanleiding van dit schrijven had op 11 maart 2009 een informeel overleg tussen
de OCMW van Eeklo en Maldegem en de secretaris van de Vereniging.
Gezien de noodzaak om over een ontvanger voor de Vereniging te beschikken werd
toen voorgesteld om aan de ontvanger van het OCMW van Eeklo een vergoeding toe
te kennen van ongeveer € 1200 netto.
Dit voorstel werd hem voorgelegd en hij reageerde daarop, in een schrijven van 13
maart 2009, waarin hij een overzicht geeft van de activiteiten die hij bij de vereniging
presteert. Deze komen neer op 26 dagen prestaties per jaar, waar hij een
jaarvergoeding van € 6.000,00 tegenover stelt. In hetzelfde schrijven laat hij weten
dat indien de Vereniging niet kan akkoord kan gaan met dit voorstel, hij dan per 1 juli
as zijn ambt bij de Vereniging zal neerleggen.
De leden van de raad van Bestuur geven te kennen dat de eisen van de ontvanger
niet aanvaardbaar zijn. Voor de werking van de Vereniging is men er van in het begin
van uitgegaan dat de kosten zo laag mogelijk dienen te worden gehouden. De
raadsleden vragen daarom geen zitpenningen en de secretaris en de ontvanger
doen hun job gratis. Zelfs de nu voorgestelde vergoeding van € 1.200 is niet direct te
verantwoorden, maar ze kan toegestaan worden voor de zoektocht naar een andere
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ontvanger. Voor de samenstelling van de vergoeding en om ze belastingvrij te
houden, zal als basis de maximale dagvergoeding voor vrijwilligerswerk worden
gehanteerd (vandaag ongeveer € 35,00 per dag).

6.
VOORBEREIDING ALGEMENE VERGADERING VAN DE WELZIJNSBAND
MEETJESLAND VAN 8 APRIL 2009.
De agenda van de Algemene Vergadering wordt overlopen.

7.

VARIA .

Bij het punt „Varia‟ worden twee zaken besproken:
-

De toetreding tot de SEL‟s (Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnszorg):

Vanuit de VVSG was het bericht gekomen om binnen de Vereniging Welzijnsband
Meetjesland een (deel)sel te organiseren. Dit zou dan ideaal geweest zijn voor de
OCMW‟s om de coördinerende rol in deze samenwerkingsverbanden op te nemen.
Deze piste werd onderzocht, maar al snel bleek dat de OCMW‟s niet de bevoegdheid
hebben om een SEL te organiseren; zij kunnen enkel deelnemen aan de werking van
een SEL. Deze SEL ontvangt dan wel alle werkingsubsidies en het is op dit moment
niet duidelijk of daarvan een deel naar de OCMW kan terugvloeien, vb. voor het
inzetten van personeel dat instaat voor de coördinatie.
Er wordt dan ook voorgesteld om tot wanneer de zaak financieel uitgeklaard is nog
geen standpunt in te nemen en nog niet toe te treden.

-

De wachtlijsten voor budgetbegeleiding:

Verschillende OCMW hebben te maken met sterk toenemende aanvragen voor alle
vormen van schuldbemiddeling. Uit een rondvraag bij de vertegenwoordigers van de
aanwezige OCMW blijkt dat er soms lange wachtlijsten zijn.
Men moet er wel rekening mee houden dat binnen de Welzijnsband de twee nieuwe
juristen pas in dienst gekomen zijn en dat zij ook worden geconfronteerd met de
voorbije overgangsperiode met slechts een jurist voor de 13 OCMW.
Het is te verwachten dat met de inzet van de drie juristen de situatie wat zal
stabiliseren.
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De secretaris

Luc Van Vynckt

De voorzitter

Marleen Van den Bussche
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