NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
WELZIJNSBAND MEETJESLAND
Evergem
woensdag 14 oktober 2009

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

AFWEZIG: Baetslé Hans (verontschuldigd)

PERSONEEL
1.

Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 10 juni 2009 (zie
www,welzijnsband,be). (213655)

De notulen van de raad van bestuur van 10 juni 2009 worden goedgekeurd.
2.

Goedkeuring van de aanvraag om het bekomen van loopbaanvermindering
(4/5) voor een personeelslid (jurist) van de Welzijnsband per 01 november
2009. (213656)

Gelet op het verzoek van mevrouw Renate Cools, contractueel personeelslid (jurist) van de
Welzijnsband Meetjesland om met ingang van 1 november 2009 loopbaanonderbreking te
nemen;
Dat zij vraagt om dit te doen via vermindering van prestaties met een vijfde van de
tewerkstelling;
Gelet op de wetgeving terzake;
Gelet op het personeelsstatuut van het contractueel personeel van het OCMW van Eeklo
onder wiens statuut het personeel van de welzijnsband Meetjesland ressorteert;
Gelet op de bepalingen van de organieke OCMW-wet;
BESLUIT: Met unanimiteit van stemmen.
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Artikel 1: Aan mevrouw Renate Cools, juriste Welzijnsband, wordt met ingang van 1
november 2009 loopbaanvermindering toegestaan onder de vorm van vermindering van
arbeidsprestaties voor een vijfde voor een termijn van een jaar.

3.

Project Leader in samenwerking met Samenlevingsopbouw
Vlaanderen; stand van zaken subsidiedossier. (213657)

Oost-

In opvolging van de werking rond de grondrechtenboom georganiseerd door
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, wordt voorgesteld om via Leader, een project in te
dienen dat er moet voor zorgen dat de werking van de socio-culturele en sportieve intergratie
in de verschillende OCMW nog vlotter verloopt. Het zou de bedoeling zijn om iemand in
dienst te nemen die in de verschillende OCMW’s zitdagen zal houden zodat er meer promotie
kan gemaakt worden.
Voor de realisatie van het project wordt aan de OCMW’s die deel uitmaken van Leader een
bijdrage gevraagd van € 15.750,00. Er moet ook nog goedkeuring gekregen worden voor
subsidies vanuit het participatiedecreet.
Er wordt vastgesteld dat het moeilijk beslissen is voor de OCMW-raden indien de
subsidiëring nog niet volledig rond is.
Verder blijkt dat verschillende OCMW’s een methodiek hebben ontwikkeld voor het gebruik
van de gelden van de socio-culturele participatie, die anders ligt dan het doel van het
Leaderproject. Zo zien Evergem en Lovendegem geen meerwaarde in het project; Zomergem
daarentegen wel.
Het ziet er naar uit dat het project dit jaar niet zal kunnen doorgaan en dat de situatie volgend
jaar dient herbekeken te worden.

4.

Oprichting
van
de
SEL's;
stand
van
samenwerkingovereenkomsten met OVOSIT. (213658)

zaken

en

Reeds geruime tijd zijn er pogingen aan de gang om de SEL’s te organiseren. Het gaat om de
opvolgers van de vroegere SIT’s. De gemeenten van het Meetjesland behoren tot de SEL
Gent, een van de drie SEL’s in Oost-Vlaanderen. Bovendien zal de SEL Gent worden
onderverdeeld in een aantal deelSELs waarbij de gemeenten van de Welzijnsband er een
zouden vormen.
Op dit ogenblik moeten er voornamelijk problemen worden opgelost in verband met de
overgang van het personeel van de SIT’s (in feite OVOSIT) naar de SEL’s.
In de wetgeving wordt aan de OCMW’s een coördinerende rol toegekend in de SEL'smaar er
is nergens sprake van een duidelijke financiële regeling hiervoor.
Er zijn nog voortdurend vergaderingen gepland om de overgang per 1 januari 2010 te kunnen
regelen.
De situatie zal verder opgevolgd worden en wanneer de toestand uitgeklaard is kunnen de
verschillende OCMW’s hun toetreding tot de SEL laten beslissen.
5.

Reactie in verband met het nieuwe spreidingsplan voor de vluchtelingen.
(213659)

Door de invoering van het nieuwe spreidingsplan worden de OCMW’s weer volop
geconfronteerd met de vluchtelingenproblematiek. De meeste OCMW’s van de Welzijnsband
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kregen bijkomend vluchtelingen toegewezen, maar op de meeste plaatsen is hiervoor op
vandaag geen opvang voorzien. Dit betekent dat de vluchtelingen opnieuw gedropt worden in
de gemeenten en dit op de meest onmogelijke tijdstippen. Voor de vluchtelingen die
huisvesting zoeken komt terug het fenomeen van de huisjesmelkers in zicht en de OCMW’s
moeten opnieuw voorzien in extra financiële middelen om de vluchtelingen te steunen.
Bovendien is het personeelsbestand in de OCMW’s niet aangepast aan de uitbreidende
problematiek. Er wordt voorgesteld om Fedasil aan te schrijven vanuit de Welzijnsband over
de situatie. Er werd reeds enkele maanden geleden een brief gericht aan federaal minister
Arena over het probleem, maar er volgde geen reactie.
6.

Goedkeuring van de eindrekening van Ontvanger Filip Van Der Heyden (zie
www,welzijnsband,be). (213981)

Gelet op de eindrekening ingediend door dhr. Filip Van Der Heyden die per 30 juni 2009 zijn
taak als ontvanger van de Welzijnsband heeft stopgezet;
Overwegende dat aangezien deze eindrekening halfweg het kalenderjaar wordt afgesloten,
zodat er geen eindejaarsverrichtingen zoals afschrijvingen en inresultaatnames in voorzien
zijn;
Dat er verder ook geen saldering gebeurde van de wachtrekening;
Dat geen toelichtingen bij de jaarrekening werden toegevoegd;
Overwegende dat de balans van de Welzijnsband Meetjesland voor de eerste zes maanden van
2009 afsluit op een bedrag van € 62.618,25 (met interne rekening courant);
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet, meer bepaald Titel VIII;
Gelet op de statuten van de Welzijnsband Meetjesland, meer bepaald artikel 19;
BESLUIT: Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1: De eindrekening van de Ontvanger van de Welzijnsband, Filip Van Der Heyden,
afgesloten per 30 juni 2009, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De Ontvanger van de Welzijnsband Meetjesland, Filip Van Der Heyden, wordt
financieel ontlast van zijn activiteiten gedaan voor de Vereniging.
Artikel 3: Kennis te geven van deze beslissing aan de hogere overheid.
7.

Varia (213660)

De samenwerking tussen de verschillende OCMW’s wordt overlopen.

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter
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