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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem 

Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be 

 

 

VERSLAG 

RAAD D.D. 9 MEI 2017 

 

Aanwezig: Carol Bostyn, Ann Cosaert, Sofie Dehullu, Miryam Laverge, Pascal Maertens, Guido 

Margodt, Vic Ravelingeen, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, 

raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

Verontschuldigd Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege;  

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 18.04.2017. 

Het verslag werd u bezorgd samen met de agenda van de zitting en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

de leden van het vast bureau in zitting van 02.05.2017. 

Er zijn geen wijzigingen te melden. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen het verslag en de notulen goed te 

keuren. 

 

 

  



 

 

Bijeenroepen van de raad en samenstelling agenda: OCMW-decreet van 19.12.2008 – artikel 30,31,33 
Toevoegen van punten aan de dagorde door leden van de raad: OCMW-decreet van 19.12.2008 – artikel 32 

2 

 

FINANCIËN 

 

2. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2016. 

Er was een infovergadering (financiële commissie) op woensdag 3 mei 2017 (Gemeentepunt). 

 

2016 werd afgesloten met een (negatief) budgettair resultaat van - € 7.385.922,81, dat bekomen wordt met 

een totaal aan uitgaven van € 20.511.843,82 en € 13.125.921,01 aan ontvangsten. 

 

Van belang is te weten dat de autofinancieringsmarge € 221.476,05 bedraagt. Dit cijfer geeft weer hoeveel 

centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en 

netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van 

bijkomende leningen te dragen. 

De autofinancieringsmarge 2016 is opnieuw positief. In boekjaar 2015 bedroeg de autofinancieringsmarge - 

€ 128.036,60 (negatief). De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2016 bedroeg - € 161.667,38 

(negatief). 

 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van € 1.040.065,26. Dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

 om en bij de 5,38% van de totale uitgaven (€ 11.858.510,20) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

 diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed 

voor 14,75%, de kosten doorgerekend aan bewoners WZC, onderhoud en herstel IT software en 

algemene kosten stijgen aanzienlijk als gevolg van de uitbreiding van het WZC; 

 de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2016 goed voor 70,65% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), de personeelskosten stijgen met 

8,53% ten opzichte van rekening 2015 (+ 21,30 VTE door uitbreiding WZC); 

 onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd € 646.553,56 geboekt; 5,45% 

van de uitgaven; 

 tenslotte boeken we nog 3,76% aan financiële kosten.  

 

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 61,51% of € 7.294.671,19. Dit komt 

voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en thuisdiensten. 

Afgezien van de financiële opbrengsten (0,01%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: € 5.602.626,04.  

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - € 

7.607.398,86.   

Aan investeringszijde werd € 7.786.788,41 uitgegeven en € 179.389,55 ontvangen (verkoop 

landbouwgronden, toevoeging aan de reserves LOI, verkoop Blokkestraat 5 en terugkoop 12 modulaire 

units). 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (nieuwbouw WZC en 50 

assistentiewoningen De Courbe). 
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Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire 

resultaat 2016 komt uit op een bedrag van 1.329.502,99. 

Bij de bestemde gelden staat op 31.12.2016 een bedrag van € 839.947,785 voorzien voor de besteding van 

de overschotten LOI. 

Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd 

worden met de bestemde gelden. 

Dit komt neer op € 489.555,21 en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of 

budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad. In het vorig meerjarenplan werd dit bestemd voor de 

verdere realisatie van het WZC en de aankoop van de assistentiewoningen op het Leanderhof. 

 

Aanvullend bij de verplichte stukken die deel uitmaken van de jaarrekening werd ook een jaarverslag 

opgemaakt.  Dit zorgt voor een weergave van de werking van de verschillende diensten. 

Hoewel dit niet strikt meer behoort tot de jaarrekening, wordt dit toch nog opgemaakt – op vraag van de 

raadsleden en ook ten behoeve van medewerkers en geïnteresseerden, die hierin vaak een goed naslagwerk 

vinden met een overzicht van de OCMW-werking. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor en 5 stemmen tegen, de 

doelstellingenrealisatie, de jaarrekening boekjaar 2016, en het jaarverslag 2016 goed te keuren. 

 

Namens de CD&V-fractie komt raadslid Ann Cosaert als volgt tussen:  

 

Net zoals vorig jaar wil ik de financiële dienst en in het bijzonder Sander bedanken, voor de goed 

uitgewerkte rekening en voor de toelichting op de commissie. Bedankt ook aan alle mensen die geholpen 

hebben om dit jaarverslag samen te stellen. 2016 werd het jaar van vele veranderingen. Het vertrek van 

Benedikt staat niet uitgebreid beschreven, maar dit was voor het OCMW, zijn personeel en de raad, toch wel 

een grote verandering. Gelukkig konden we rekenen op de uitstekende inzet van Benedikt tot de laatste dag 

en op de goede samenwerking tussen Benedikt en onze huidige secretaris Jan.  Dit zal voor veel mensen 

een grote impact gehad hebben op hun werk en wij willen iedereen die hieraan meegewerkt heeft 

uitdrukkelijk bedanken.    

Op 8 maart 2016 werden de 84 kamers van de nieuwe vleugel in gebruik genomen. Op zich was dit al een 

huzarenstukje om alle zorgbehoevende mensen te verhuizen, om in nieuwe teams te gaan werken met 

nieuwe technieken.  En nog was het niet gedaan met de bouwwerken, want de oude diensten 0-1-2 werden 

gerenoveerd om ook aan te kunnen sluiten op de nieuwe vleugel. Deze renovatie verliep niet helemaal 

vlekkeloos en dit zorgde ook regelmatig voor budgettaire spanningen. Maar onlangs konden de bewoners 

van de modulaire units hun intrek nemen in de vernieuwde kamers.   

Hiermee werd de capaciteit van het woonzorgcentrum verhoogd van 122 naar 144 en 149 want met de 

laatste verhuis kwamen nog 5 kamers voor kortverblijf bij. Gelukkig dat er meer capaciteit is, want de nood 

aan kortverblijf en definitieve opname zal in de toekomst zeker niet afnemen, integendeel. Als mensen 

langer leven, dan is een verblijf in het woonzorgcentrum vaak nodig. Wij zijn zeker blij met de namen van de 

bloemen voor de diensten, i.p.v. dienst 0-1-2. 

  

De werken aan de Courbe werden ook aangevangen. Voor dit project kregen jullie vanuit de CD&V-fractie 

onze steun, maar de voornaamste opdracht wordt de betaalbaarheid van het geheel. Daarom moet er in het 
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bouwcomité heel zuinig met de middelen worden omgesprongen. De voorgestelde huurprijzen op de info-

namiddagen en vermeld in dit jaarverslag, vallen toch voor veel Zwevegemse inwoners te duur uit.    

 De inzet van het OCMW voor de kansarmen in onze gemeente is een werk dat nooit af is. Het aantal 

leefloners stijgt het tweede jaar op rij: 65 in 2014, 77 in 2015 en 85 in 2016. Dit is zeker geen goede 

evolutie. Een intensieve aanpak zou moeten leiden tot een daling van het aantal mensen dat beroep moet 

doen op een leefloon. Een opleiding afmaken, en kunnen gaan werken zou het streefdoel moeten zijn, met 

als einddoel dat mensen op eigen benen kunnen staan in onze maatschappij. 

 In dit jaarverslag zien we opnieuw de heel uitgebreide werking van het OCMW. Dit betekent altijd een stap 

vooruit in het leven van mensen die met problemen geconfronteerd worden. Maar wat ons als CD&V fractie 

ook bezighoudt, zijn de mensen die de stap naar het OCMW niet zetten, die maar verder sukkelen, die in 

armoede leven, die niet uit de miserie geraken. De stap zetten naar het OCMW is voor vele mensen nog 

altijd een grote stap. Daarom willen we nog eens aandringen voor een goede berichtgeving naar kansarmen 

toe.  Ik heb hier het boekje ‘SIEN meer voor mensen met minder’ bij mij. Dit wordt uitgegeven door Kortrijk.  

We begrijpen natuurlijk dat Zwevegem niet over de middelen beschikt zoals Kortrijk, maar goede 

berichtgeving en tips op de website plaatsen, hoeft geen stukken van mensen te kosten. Doet het OCMW 

wel genoeg inspanningen om mensen in een dergelijke situatie te bereiken? Inzetten op sociale cohesie, 

warme buurten,… Het middenveld kan hier echt wel helpen.  

Over de doelstellingennota willen wij het wel nog eens hebben. In verband met prioritaire doelstelling BD3 

om de aangroeiende vraag naar huisvesting/crisisopvang te kunnen ondervangen, is een uitbreiding van het 

patrimonium nodig. Hiervoor wordt nogal samengewerkt met Eigen Haard.  Op zich hebben wij daar geen 

problemen mee, maar we vragen ons wel af wat de mensen die bij Eigen Haard op de wachtlijst staan 

daarvan denken. Als sociale huisvestingsmaatschappij is het toch ook hun taak om een oplossing te bieden 

aan mensen die via de reguliere markt niet kunnen huren. We vinden het zeker een gemiste kans dat er 

geen enkele aanpassing gedaan werd van woongelegenheden, om het wooncomfort te verhogen. Energie-

sparende investeringen komen altijd de bewoners ten gunste en verhogen het wooncomfort. Hiervoor werd 

25.000 euro voorzien, maar niets uitgegeven. Het LOI-project kende een moeilijke weg en ook uit dit 

jaarverslag blijkt nog geen vooruitgang. We dringen er in elk geval op aan om in 2017 werk te maken van 

het nieuwe project boven Belfius. Ik hoop dat er in de opdracht voor de architect een strakke timing 

opgesteld werd voor het verder voorbereiden van deze belangrijke overheidsopdracht, want het zou heel 

jammer zijn mocht er een stuk van deze middelen opgevraagd worden door Brussel. Pas eenmaal dit project 

af is, zijn we zeker dat deze middelen goed besteed werden in Zwevegem. 

 I.v.m. het uitdoven van de reguliere poetsdienst en het inschakelen in systeem van dienstencheques, zijn 

we nu een andere weg ingeslagen, deze van de schaalvergroting. Dit betekent dat de mensen het OCMW 

zullen moeten verlaten en ondergebracht worden in een andere organisatie met een ander paritair comité, 

met andere voorwaarden. De opdracht voor het OCMW zal zich op 2 doelstellingen moeten toespitsen. In 

eerste instantie zal moeten gezorgd worden dat het personeel met ‘deftige’ voorwaarden de overstap kan 

maken en in tweede instantie mag de ‘zorgnood’ functie van de mensen die aan huis gaan poetsen niet 

verdwijnen. Ook dit zal goed moeten afgesproken worden op voorhand. 

 Net zoals vorig jaar moeten we besluiten dat deze doelstellingenrealisatie niet getuigt van een grote 

dynamiek, behalve dan voor de bouwwerken.  Dat het armoedeplan vooral vanuit de gemeente wordt 

uitgewerkt is een goede zaak maar eigenlijk is dit een groot gemis in dit jaarverslag.   

  

Op de cijfers zelf zullen we dit jaar niet diep ingaan. We zijn blij met de investering die gedaan werd met de 

spaarpot van vroeger. Bij de volgende jaarrekening zullen we alvast de stijging van de gemeentelijke 
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bijdrage, waarvoor we reeds jaren ijveren, zien verschijnen. We hopen dat we in de volgende jaarrekening 

kunnen vaststellen dat de stijging van deze bijdrage ten goede komt aan het sociaal beleid. 

We zullen deze punten dan ook niet goedkeuren. 

 

 

3. Goedkeuring Budgetwijziging 2017-1. 

Voor de toelichting bij dit agendapunt wordt verwezen naar de digitale bijlage die bezorgd werd aan de 

raadsleden.  

Tevens werd in de gemeenteraadscommissie van 3 mei ll. toelichting gegeven bij de financiële dossiers. 

Het CBS heeft de budgetwijziging tevens besproken en positief geadviseerd. 

 

Tevens werd per partij één papieren exemplaar voorzien en was deze bundel ook beschikbaar via 

Cobra@home. 

 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor en 5 stemmen tegen om de budgetwijziging 

2017/1 goed te keuren. 

 

Motivering stemgedrag CD&V: om consequent te zijn met het eerder stemgedrag over het budget, beslist 

CD&V om dit punt ook niet goed te keuren. 

 

 

4. Actualisatie meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2017-2019. 

Voor de toelichting bij dit agendapunt wordt verwezen naar de digitale bijlage die bezorgd werd aan de 

raadsleden.  

 

Tevens werd in de gemeenteraadscommissie van 3 mei ll. toelichting gegeven bij de financiële dossiers. 

Het CBS heeft het meerjarenbeleidsplan ook besproken en positief geadviseerd.  

 

Bovendien werd per partij één papieren exemplaar voorzien en was deze bundel ook beschikbaar via 

Cobra@home. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

 

Motivering stemgedrag CD&V: om consequent te zijn met het eerder stemgedrag over het budget, beslist 

CD&V om dit punt ook niet goed te keuren. 

 

 

PATRIMONIUM EN WERKING 

 

5. Huur woning Winkelstraat 18. 
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De sociale bouwmaatschappij Eigen haard biedt ons een woning te huur aan in de Winkelstraat 18. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. De gebruiksovereenkomst afgesloten met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, voor het 

gebruik van de woning gelegen Winkelstraat 18 te Zwevegem, te verlengen voor de periode van 

15.07.2017 tot en met 14.07.2018. 

2. Als maandelijkse huurprijs 295,00 euro per maand te betalen aan Eigen Haard.  

3. De woning verder te gebruiken in het kader van reguliere verhuring. 

4. Aan de huurder een huurprijs aan te rekenen 414,54 euro/maand, jaarlijks te indexeren. 

 

6. Huur woning Ellestraat 191. 

De sociale bouwmaatschappij Eigen Haard biedt ons een woning aan in de Ellestraat 191.  

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Voor de periode van 01.06.2017 tot en met 31.05.2018 een gebruiksovereenkomst af te sluiten met 

de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, voor het gebruik van de woning gelegen Ellestraat 

191 te Zwevegem. 

2. Als maandelijkse huurprijs  301,00 euro per maand te betalen aan Eigen Haard.  

3. De woning te gebruiken in het kader van reguliere verhuring. 

4. Een maandelijkse huur aanrekenen ten belope van 450,00 euro. 

 

PERSONEEL 

 

7. Vacant verklaren clusterverantwoordelijke Mens.

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. De functie clusterverantwoordelijke Mens vacant te verklaren, statutair, 38 uur per week. 

2. De vacature in te vullen door middel van een aanwervingsprocedure. 

3. Een wervingsreserve aan te leggen met een geldigheidsduur van twee jaar. 

4. De vacature bekend te maken, minstens op de website van de VDAB, website Zwevegem en via 

interne bekendmaking. 

 

 

FINANCIËN 

 

8. Betaalbaar stellen uitgaven. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen de uitgaven betaalbaar te stellen. 
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VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

9. Varia. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.12 uur. 


