
Gemeenteraadscommissie III 

13 februari 2017 

Gemeentepunt 

 

Aanwezig:  Christiana Deprez, voorzitter; 

 Sofie Vermeulen, Freddy Van Herpe, Eric Francoys, Chrisine Desmet, Sem 

Vanhessche, leden; 

 Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris-verslaggever. 

 Karel Hubau, technisch raadgever; 

 Wim, Monteyne, Marc Claeys, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Katrien 

Defoirdt, schepenen; 

 Gerard Amelynck, Carol Bostyn, Eliane Spinemaille, Sabine Poleyn, Raf 

Deprez, raadsleden; 

 Leden van de OCMW-raad 

Verontschuldigd:  Davy Nys, lid. 

 

Agenda 

 

1. Toekomst DCO dienstencheque-onderneming 

Toelichting samenwerkingsprotocol 

2. Toekomst ‘t alternatief 

 

 

De zitting wordt geopend om 19.02 uur. 

 

De nieuwe voorzitter Christiana Deprez heet iedereen welkom en geeft dan het woord aan 

schepen Marc Claeys. 

 

1. Toekomst DCO dienstencheque-onderneming – toelichting samenwerkingsprotocol 

Schepen Marc Claeys geeft toelichting aan de hand van een presentatie.  

Dhr. Karel Hubau vult aan wat betreft de regelgeving PWA en wijkwerken. 

Vraagstelling: 

Raadslid Eliane Spincemaille stelt vragen omtrent:  

1/  nieuwe DCO met 3 partners (zie cijfers):  

dit zijn drie zwakke broertjes samen (zie verliezen):  

 gaan we het hoofd boven water kunnen houden? 

 is de nieuwe DCO levensvatbaar?  



 is de oefening gemaakt of zullen er financiële engagementen moeten komen, is die 

oefening al rijp om daar iets over te zeggen? 

 hoe wordt eventueel tekort bijgepast? 

2/  Oude VZW PWA als vehikel gebruiken: 

 wat gebeurt er met de middelen die daar inzitten?  

 er werd sociaal passief aangelegd, gaan die middelen mee? 

3/  Personeel en vergoedingen: 

 hoe ziet men dit? 

Schepen Marc Claeys antwoordt dat het nieuwe DCO levensvatbaar moet zijn. De ideeën zijn 

er al maar nog geen exacte cijfers.  

De PWA middelen zullen gebruikt worden voor eventuele compensaties binnen de PWA maar 

niet naar bv. Bic, en het volledige loon van Kristof moet ook betaald worden sedert 2017. 

Dhr. Karel Hubau stelt dat VZW niet ontbonden wordt en de bestaande middelen in de VZW 

blijven. 

 

Tussenkomst OCMW-raadslid Ann Cosaert:  

Het is niet te begrijpen dat een tekort van 250K euro zal goedgemaakt worden en er niet zal 

gesleuteld worden aan de voorwaarden voor het personeel. 

Schepen Marc Claeys antwoordt dat de voorwaarden beter zullen zijn dan in de privé, waarop 

Ann Cosaert stelt dat dit toch nog minder zal zijn dan de huidige voorwaarden. 

Marc Claeys beaamt dit maar stelt dat dit beleidskeuzes zijn, ofwel wordt verder met verlies 

gewerkt ofwel moet iets ingeleverd worden. 

Karel Hubau geeft toelichting bij het paritair comité en wat kan binnen een non-profit 

organisatie. In Zwevegem maakt men een duidelijke keuze om het DCO niet over te dragen aan 

de profit. De betaalde vakantie is bijvoorbeeld niet meer houdbaar. Hij geeft ook duiding bij de 

schaalvergroting. 

Raadslid Eliane Spincemaille antwoordt hierop dat de marges kleiner worden en de 

rechtspositieregeling voor zware lasten zorgt.  

Betrokken raadslid stelt dat alle OCMW’s voor dezelfde uitdaging staan en stelt de vraag of er 

contact werd opgenomen met andere OCMW’s, eventueel W13. 

Binnen het PWA was er aandacht voor vorming poetsvrouwen, kan dit ook in de toekomst? 



Schepen Marc Claeys verwijst naar de doelstellingen wat betreft aandacht voor zorg en 

coaching. 

OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt verwijst naar de oefening die in 2013 werd gedaan voor 

Ingelmunster, werknemers uit Zwevegem zouden dan moeten gaan werken in Ingelmunster, dit 

kon niet. Binnen W13 zijn er een aantal die hun DCO hebben overgedragen.  

Dhr. Karel Hubau beaamt dat veel DCO’s werden overgedragen, en er ook een aantal 

oefeningen gebeurden tussen PWA en OCMW. De oefening gebeurt op vele plaatsen en zal op 

veel plaatsen hetzelfde zijn. 

Raadslid dhr. Gerard Amelynck stelt de vraag waarom men dat tekort zoveel jaren heeft laten 

oplopen, er is geen duidelijkheid wat er zal gebeuren met personeel OCMW, wie de kosten zal 

dragen van de nieuwe VZW, het businessplan, of de gemeente een toelage zal moeten geven, 

waarom geen overleg is gebeurd met bestaande privé-bedrijven, waarom niet over de 

gemeentegrenzen heen, waarom Bik en niet andere gemeenten?  

Schepen Marc Claeys antwoordt: 

-  dat familiehulp privé is, personeel zal overstappen naar de nieuwe VZW met nieuw te 

onderhandelen loonsvoorwaarden; 

- waarom Bik? Omdat we er op vandaag al mee samenwerken en er komt geen nieuwe VZW. 

Eigenlijk moet dit dossier niet voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

Raadslid Gerard Amelynck stelt de vraag: 

-  of er een businessplan is opgemaakt, waarop schepen Marc Claeys antwoordt dat de nieuwe 

vzw moet werken zonder toelagen van de gemeente; 

- waarom niet wordt samengewerkt met andere gemeenten, waarop schepen Marc Claeys 

antwoordt dat andere gemeenten verkopen aan de privé of dezelfde oefening doen 

PWA/OCMW. 

Dhr. Karel Hubau stelt dat 90.000 uren een goede schaal is. De gemeenteraad heeft hierin geen 

bevoegdheid. Een bussinessplan moet voorgelegd worden aan elk van de drie vergaderingen. 

 

2. Toekomst ’t alternatief 

Schepen Marc Claeys geeft toelichting aan de hand van een presentatie. 

Raadslid Sem Vanhessche stelt volgende vragen: 

- verhouding raad van bestuur; 



- zal de omkadering personeel blijven; 

- LDE erkenning. 

Schepen Marc Claeys antwoordt dat de meerderheid van de leden voor de raad van bestuur uit  

groep Ubuntu zal komen. 

Voor wat betreft de omkadering van het personeel: dit gebeurt op vandaag via de Poort. Er zal 

overleg moeten gepleegd worden (met Hans) voor de overstap (eventueel detachering). Het is 

de bedoeling dat erkenning en personen overgaan. 

Raadslid Eliane Spincemaille stelt dat de LDE-erkenning en de eerste studie dateert van 2011 

en 2012, financieel: 250.000 euro en materiaal en materieel. Effect en Gise? 

Schepen Marc Claeys antwoordt dat een inventaris is opgemaakt, wij zijn prioritaire partner in 

Avelgem en Kuurne. Bik gaat helemaal op in Ubuntu. 

 

 De voorgestelde presentaties zullen in Cobra@home gevoegd worden. 

 

De vergadering sluit om 20.49 uur. 

 

 

Jan Vanlangenhove 

Gemeentesecretaris-Verslaggever 


