PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET OCMW.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 17 november 2015
Aanwezig: Frans Buyse, OCMW-voorzitter
Simonne Blanckaert, Seddik Caeyzeele, Marc Degrauwe, Frans Duyck, Pieter Goderis, Wesley Mestach,
OCMW-raadsleden
Ann Mouton, OCMW-secretaris
Verontschuldigd: Marleen Rabaey, Kathy Velle, OCMW-raadsleden
VOORWERP: Beleidsdoelstelling 6: Effectieve en efficiënte werking. Optimalisatie van inkomsten.
Poetsdienst. Beslissing vaststelling tarieven en omschrijving doelgroep. Herziening.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in openbare zitting,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 (BS 24 december 2008) betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beleidskeuze tot efficiënte en effectieve werking via de optimalisatie van inkomsten, opgenomen
in de beleidsdoelstelling 6 van het meerjarenplan;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 21 april 2015 omtrent de optimalisatie van inkomsten,
aanpassing tarieven poetsdienst;
In de beslissing van de OCMW-raad van 21 april 2015 werd opgenomen dat mensen die geen gebruik meer
kunnen maken van de poetsdienst door de wijziging in tarief en omschrijving van doelgroep, tijd krijgen tot 1
januari 2016 om over te schakelen naar een andere poetsdienst;
Gelet het signaal van de dienst Thuiszorg dat er een aantal gebruikers zijn waar het sociaal niet wenselijk is
om poetsdienst stop te zetten;
Gelet de vraag om de bevoegdheid te geven aan het bijzonder comité voor de sociale dienst om af te wijken
van de omschrijving van de doelgroep, gezien de moeilijke sociale omstandigheden waarin die klanten
verkeren;
Gehoord de voorzitter in zijn toelichting;
BESLIST: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Art 1:

Voor de individuele toepassing van onderhavige beslissing is het bijzonder comité voor de sociale
dienst binnen de perken van de beslissing van de OCMW-raad van 21 april 2015 bevoegd.

Art 2:. De coördinator van de poetsdienst krijgt het mandaat om individuele dossiers waarvoor zij van
oordeel is dat de poetsdienst moet gehandhaafd worden voor te leggen in het bijzonder comité voor
de sociale dienst. Daarbij dient het advies van het diensthoofd toegevoegd aan het dossier.
Art 3:

Het bijzonder comité voor de sociale dienst krijgt bijkomende bevoegdheid om af te wijken van de
bepalingen rond de doelgroep voor die dossiers van bestaande klanten in de poetsdienst waarvan
het sociaal dossier wordt voorgelegd in de zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Art 4:

afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan:
- dienst thuiszorg
- diensthoofd sociale dienst

Aldus gedaan en goedgekeurd in zitting van de Raad als boven bepaald.
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