NOTULEN VAN VAN DE RAAD VAN BESTUUR Van de
Verniging WELZIJNSBAND MEETJESLAND woensdag 10
juni 2009 OM 19.00 UUR

OCMW Evergem

AANWEZIG :Van den Bussche Marleen, voorzitter, Baetslé Hans, De Muynck Johan, Deneve
Bieke, Fredrick Caroline, Hautekeete Gilbert, Smessaert Danny, Van de Velde Etienne, en Cools
Martine, leden, Van Vynckt Luc, secretaris.

AFWEZIG : (veronschuldigd) de Meyer Jacques.

BEHANDELING VAN DE AGENDAPUNTEN :

1.

Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 8 april 2009.

De notulen van de raad van 8 april 2009 worden met eenparigheid goedgekeurd.

2.

Contractuele aanstelling voor onbeperkte duur met proefpeiode van een archiefbeheerder voor
de Welzijnsband Meetjesland.

Gelet op de goedkeuring van de besluiten van de OCMW-raden van Aalter, Assenede, Eeklo,
Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, St.-Laureins, Waarschoot, Zelzate en
Zomergem houdende oprichting van een vereniging Welzijnsband Meetjesland, overeenkomstig de
bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke OCMW-wet;
Gelet op de authentiek akte van 8 november 2004 verleden voor het ambt van Notaris Vandermander
uit Ertvelde waarin de statuten van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland werden opgenomen;
Gelet op artikel 16 van de statuten waarin is vermeld dat de zetel van de Vereniging gevestigd wordt
in de administratieve zetel van het OCMW van Eeklo;
Gelet op artikel 128 van de organieke OCMW-wet waarin is bepaald dat de personeelsleden van een
Vereniging onderworpen zijn aan hetzelfde administratief statuut, geldelijk statuut en pensioenstelsel
en aan dezelfde bepalingen van de OCMW-wet als die welke van toepassing zijn op de
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personeelsleden van het centrum dat de gemeente bedient waar de zetel van de Vereniging gevestigd
is;
Gelet op de functie van „Archiefbeheerder‟ die is voorzien in het personeelskader van de Welzijnsband
Meetjesland;
Overwegende dat ingevolge het ontslag van hannes Vanhauwaert, archiefbeheerder een nieuwe
selectie diende te worden georganiseerd voor deze functie;
Gelet op het proces verbaal voor deze selectie dd. 25 mei 2009 waaruit blijkt dat de Heer Glenn
Hoens uit Eeklo de eerste plaats behaalde in de rangschikking;
Overwegende dat nog een tweede kandidaat slaagde, de heer Wim Vanhaecke;
Overwegende dat het aangewezen is om de eerst gerangschikte aan te stellen in de functie van
„archiefbeheerder‟ met een proefperiode van zes maand;
Gelet op de bepalingen van de organieke OCMW-wet;
BESLUIT : Met 7 stemmen na geheime stemming voor de Heer Hoens Glenn.
Artikel 1 : Wordt aangesteld in contractueel verband in de functie van „Archiefbeheerder‟ bij de
Welzijnsband Meetjesland :
De Heer Hoens Glenn
° Eeklo op 13 juni 1984
Ed. Neelemanslaan 10, 9900 Eeklo
met ingang van 1 september 2009.
Artikel 2 : De wedde van de heer Hoens Glenn wordt vastgesteld in de schalen A1a – A1b – A2a.
Artikel 3: wordt opgenomen in een werfreserve voor de functie van archiefbeheerder, met ingang van
1 juni 2009 en voor een periode van drie jaar:
De Heer Wim Vanhaecke
Dovenetelstraat 4
8770 Ingelmunster
3.

Toewijzing van een ontvanger (financieel beheerder) voor de Welzijnsband Meetjesland.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vereniging Hoofdstuk XII van OCMW‟s
“Welzijnsband Meetjesland” stelt de Commissie van OCMW-secretarissen, voorzien in artikel 20 van
genoemde statuten, een Ontvanger voor aan de Vereniging, die door de Raad van Bestuur van de
Vereniging wordt toegewezen;
Overwegende dat de Heer Filip Van Der Heyden, OCMW-ontvanger van Eeklo, in deze functie aan de
Vereniging werd toegewezen bij de start van de Vereniging;
Overwegende dat de Heer Filip Van Der Heyden per 1 juli 2009 van zijn functie van Ontvanger van de
Vereniging wenst ontheven te worden;
Overwegende dat genoemde Commissie van OCMW-secretarissen in opvolging van de Heer Filip Van
Der Heyden, de Heer Jean-Pierre Baete, boekhouder OCMW Maldegem, voorstelt aan de Raad van
Bestuur;
Gelet op de bepalingen van de statuten van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland;
Gelet op de bepalingen van de Organieke OCMW-wet;
Besluit: Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1: Het verzoek van de Heer Filip Van Der Heyden tot ontslag uit de functie van Ontvanger van
de Vereniging Welzijnsband per 1 juli 2009 wordt aanvaard.
Artikel 2: Wordt toegewezen als Ontvanger van de Vereniging Welzijnsband per 1 juli 2009, de Heer
Jean-Pierre Baete, boekhouder OCMW Maldegem.
4.

Aanduiding van vier effectieve vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het
Streekplatform+ Meetjesland, waarvan een vertegenwoordiger ook wordt voorgedragen in de
raad van Bestuur.
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Op vraag van het streekplatform Meetjesland + worden volgende leden van de Raad van Bestuur
afgevaardigd in de Algemene Vergadering van het Streekplatform +:
-

Van de Velde Etienne.
Deneve Bieke.
Fredrick Caroline.
Baetslé Hans.

Voor de Raad van Bestuur van het Streekplatform wordt Baetslé Hans aangewezen.
5.

Varia
1 Socio-culturele participatie Eeklo:
De voorzitter van het OCMW van Eeklo laat op verzoek van zijn Burgemeester weten dat
voor de groepsactiviteiten in het kader van de projecten voor de socio-culturele participatie
(vb. De Klaroen) geen financiële tussenkomsten vanuit Eeklo zullen worden verleend van
deelnemers van buiten Eeklo.
2 Controle Kruispuntbank:
De veiligheidsconsulente is verplicht om regelmatig testen te doen over het juiste gebruik
van de gegevens van de Kruispuntbank. Voor sommige leden is het niet duidelijk hoe zij die
controles zal kunnen uitvoeren; kan dit nagegaan worden.
3. Samenkomst hoofd maatschappelijk werkers:
Er wordt meegedeeld dat de hoofd maatschappelijk werkers of een representatieve
maatschappelijk werker van de OCMW‟s van het Meetjesland, vanaf september, eveneens
op geregelde tijdstippen zullen samenkomen. Zij zullen onder andere de uitwerking van het
project Grondrechtenboom opvolgen.
4.Protestbrief spreidingsplan 2:
Er wordt beslist om in naam van de Welzijnsband een protestbrief over te maken aan
minister Arena als volgt:

Geachte Mevrouw de Minister,

De 13 OCMW‟s van het Meetjesland, verenigd in de Welzijnsband, protesteren met klem
tegen het activeren van het spreidingsplan. Dit is een allesbehalve duurzame oplossing om
het tekort aan opvangcapaciteit voor asielzoekers te verhelpen. Bovendien heeft deze
maatregel verregaande gevolgen, niet alleen voor de asielzoekers zelf maar ook voor de
ocmw‟s.
De asielzoekers verlaten een betaalbare en kwalitatieve opvang voor een precaire
huisvestingssituatie waarbij zich maar zeer de vraag stelt welke huiseigenaars bereid zullen
zijn een kwalitatieve woning te verhuren aan mensen met een onzeker verblijfsstatuut. Het
vinden van behoorlijke en betaalbare huisvesting, zelfs mits bemiddeling en ondersteuning
vanuit de ocmw‟s binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden is onrealistisch.
Bovendien worden de ocmw‟s bij het vervullen van deze nieuwe opdracht niet ondersteund,
noch inzake de toekenning van middelen, noch inzake de noodzakelijke inzet van
personeel.
De voorgestelde maatregel heeft evenwel vooral ingrijpende gevolgen voor de betrokken
vluchtelingen en hun kinderen die geen beroep meer zullen kunnen doen op de begeleiding
en ondersteuning die vanuit de lokale opvanginitiatieven geboden wordt.
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De federale overheid heeft bij de Opvangwet van 12 januari 2007 het recht op materiële
opvang toegekend aan asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen. Het is
onaanvaardbaar dat zij dit recht begint af te bouwen zonder de problemen die aan de basis
van het tekort aan opvangcapaciteit liggen, aan te pakken.

Met vriendelijke groeten

Namens de Welzijnsband Meetjesland

(Vereniging OCMW‟s Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke,
Lovendegem, Nevele, Zomergem, Zelzate, St. Laureins, Waarschoot,
Maldegem en Knesselare.)

Luc Van Vynckt

Marleen Van de Bussche

secretaris

voorzitter

Namens de Welzijnsband Meetjesland

De secretaris

Luc Van Vynckt

De voorzitter

Marleen Van den Bussche
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