
 

 

 

BESLUITENLIJST 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
zitting d.d. 26 september 2018 

 

 
Aanwezig: Trees Vandeputte OCMW-voorzitter; 

Marc Platteau, Rosa Vandeburie, Stephanie Decroix, Dirk Lottin, 
Réjane De Paepe, Lisa Supply, Karolien Van Branteghem

 raadsleden OCMW; 
David Claus algemeen directeur; 

Lieven Vantieghem burgemeester 

Verontschuldigd: Jo Deflo raadslid OCMW 
Afwezig:  

 

openbare zitting 

Algemeen 

1. Verslag van de openbare zitting van 29 augustus 2018 - goedkeuring 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

 

Interne zaken 

 

2. Financiën - goedkeuren bestelbonnen, aanrekeningen en vorderingen die onder het 

budgethouderschap van de raad vallen 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

3. Methodiek zelfevaluatie en charter organisatiebeheersing - beslissing 

 

De raad heeft de methodiek zelfevaluatie en het charter organisatiebeheersing goedgekeurd 

met eenparigheid van stemmen. 

 

4. Privacyverklaringen raadsleden - beslissing 

 

In het kader van de GDPR / AVG regelgeving die inging op 25 mei 2018 werd een 

privacyverklaring voor de raadsleden opgesteld. 

De privacyverklaring heeft als doel om de raadsleden te infomeren wat het OCMW met hun 

persoonsgegevens doet.  

 

De raad heeft de privacyverklaring met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

5. Reglement inzake klachtenbehandeling - beslissing 

 

De raad heeft het reglement inzake klachtenbehandeling goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

 

6. Informatieveiligheidskader gemeente en OCMW - beslissing 

 
De richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden 
en gemeenten, in instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de integratie OCMW schrijven voor dat ‘de 

organisatie beschikt over een formeel geactualiseerd en door het hoogste beslissingsorgaan 
goedgekeurd informatiebeveiligingsbeleid’.  
 
De raad heeft het gemeenschappelijk informatieveiligheidskader voor gemeente en OCMW 
goedgekeurd.  
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7. Vacantverklaring van de functie van maatschappelijk werker in het kader van sociale 

maribel - beslissing 

 

Naar aanleiding van de aanvraag die door het OCMW ingediend werd voor het verkrijgen van 

bijkomende subsidies in het kader van de sociale maribel, hebben wij de toelating gekregen 

voor de aanwerving van 1 bijkomende maatschappelijk werker. De functie dient binnen de 3 

maanden ingevuld te worden (tegen 30 november 2018).  Bijgevolg wordt voorgesteld om een 

functie van maatschappelijk werker vacant te verklaren met aanleg van een wervingsreserve.  

 

De raad heeft de vacantverklaring van de functie van maatschappelijk werker met 

eenparigheid van stemmen goedgekeurd.  

 

8. Vacantverklaring van de functie medewerker technische dienst - beslissing 

 

Met ingang van 1 februari 2019 gaat een medewerker technische dienst in het woonzorghuis 

met pensioen.  Bijgevolg dient in zijn vervanging voorzien te worden en is het aangewezen de 

functie medewerker technische dienst (D1-D3) vacant te verklaren.  Er wordt eveneens 

voorgesteld te voorzien in de aanleg van een wervingsreserve voor een periode van 2 jaar. 

 

De raad heeft de vacantverklaring van de functie van medewerker technische dienst met 

eenparigheid van stemmen goedgekeurd.  

Woonzorghuis 

9. Aanpassing opnameovereenkomst centrum voor kortverblijf - beslissing 

 

Een aanpassing aan het opnamereglement voor het centrum voor kortverblijf werd voorbereid 

overeenkomstig de GDPR regelgeving.  Tevens werd de betaling van de dagprijs na overlijden 

duidelijker omschreven. 

 

De raad heeft de aanpassing aan de het opnamereglement met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

10. Wasserijdiensten 2019-2022 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswiize 

 

Het OCMW heeft zowel voor de huur en onderhoud van het linnen en de arbeidskledij als voor 

de persoonlijke was van de bewoners van het woonzorghuis een overeenkomst met de firma 

Malysse uit Kortrijk (Heule). Aangezien deze overeenkomst reeds van enige tijd geleden 

dateert, is het aangewezen een nieuwe prijsvraag uit te schrijven.  De kostprijs op jaarbasis 

wordt geraamd op € 40.000 (incl. btw). De opdracht zal gegund worden bij wijze van de 

vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 

 

De raad heeft het lastenboek en de gunningswijze goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen.  

 


