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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. 12 JUNI 2018 

 

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

Margodt, Martine Segaert, Carine Vaes, Andres Vandenborre, raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

Jan Vanlangenhove, algemeen directeur; 

Verontschuldigd Antoon Vanassche.  

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur. 

Zij verontschuldigt de burgemeester, die schriftelijk delegatie verleent aan de schepen van sociale zaken, 

dhr. Marc Claeys. 

 

Staande de zitting wordt volgende wijziging meegedeeld voor punt 8 van de openbare zitting: 

Vanuit de personeelsdienst was op datum van 12.06.2018 nieuwe informatie beschikbaar, die wordt 

toegelicht in de gesloten zitting onder BP1. Hierdoor kan momenteel slechts 0,8 VTE als verpleegkundige 

vacant verklaard worden in plaats van 1,8 VTE. De raad gaat akkoord. 

Raadslid Ann Cosaert vraagt ter zitting of er nog bereidheid zou zijn om de financiële punten nog een maand 

te verdagen. De voorzitter zegt dat dit niet het geval is. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 15 mei 2018. 

Het verslag werd u bezorgd samen met de agenda van de zitting. 

Er zijn geen wijzigingen te melden. 

 

Voorstel om het verslag en de notulen goed te keuren. 

 

Mondelinge stemming. 
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De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) het verslag en de notulen 

goed te keuren. 

 

 

PATRIMONIUM EN WERKING 

2. Aktename van de stopzetting van de overheidsopdracht "Reinigen ramen diverse 

gebouwen gemeentebestuur en OCMW Zwevegem voor dienstjaar 2017-2018-2019." 

In zitting van 14.02.2017 verstrekte de OCMW-raad mandaat aan gemeente Zwevegem voor het voeren van 

deze opdracht, bij wijze van open aanbesteding. 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 27 maart 2017 de opdracht voor het reinigen van de 

ramen van diverse gebouwen van het gemeentebestuur Zwevegem en OCMW voor dienstjaar 2017-2018-

2019 goed. De opdracht werd gegund aan de firma GOM NV, Antwerpen.  

 

Al van bij aanvang verliep de uitvoering van de opdracht stroef, en werd de ramenwas niet volgens de 

opdrachtdocumenten uitgevoerd. De firma GOM werd hier herhaaldelijk op gewezen (telefonische 

aanmaningen, e-mails, en tot slot aangetekend schrijven), maar kon de dienstverlening niet op punt krijgen. 

 

In overleg op 27.04.2018 tussen GOM en de dienst gebouwen van de gemeente, werd in onderlinge 

overeenkomst beslist de opdracht stop te zetten. Daar beide partijen zich hierin konden vinden, gebeurde dit 

kosteloos. 

 

Het college nam hiervan akte in zitting van 28.05.2018. 

 

Tegelijk besliste het college om de opdracht voor de rest van het jaar door Benny Clean te laten uitvoeren, 

in afwachting van opmaak en gunning van een nieuwe opdracht. Benny Clean heeft nl. ervaring met de 

ramenwas van onze gebouwen, en deed dit in het verleden steeds correct. Om een vlotte dienstverlening te 

garanderen, is het opportuun dat wij eenzelfde ruitenwasser hebben als de gemeente. 

 

Voorstel voor de raad om: 

1. akte te nemen van de stopzetting van de overeenkomst met GOM NV, Noorderplaats 7/1, 2000 

Antwerpen. 

2. akkoord te gaan om de ramenwas voor de rest van het jaar op bestelbon uit te laten voeren, in 

afwachting van gunning van een nieuw te voeren opdracht. 

 

Mondelinge stemming. 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10): 

1. akte te nemen van de stopzetting van de overeenkomst met GOM NV, Noorderplaats 7/1, 2000 

Antwerpen. 

2. akkoord te gaan om de ramenwas voor de rest van het jaar op bestelbon uit te laten voeren, in 

afwachting van gunning van een nieuw te voeren opdracht. 
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3. Mandaat aan gemeente Zwevegem voor de aanstelling van Leiedal als aankoopcentrale, 

voor de overheidsopdracht met als voorwerp het prefinancieren, leveren, plaatsen en 

exploiteren voor 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen van lokale besturen. 

De 13 gemeenten in de regio Leiedal engageerden zich met het Burgemeestersconvenant om tegen 2020 

20% CO² te besparen. Openbare besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en sneller dan de private 

markt te beantwoorden aan deze doelstellingen. Dit gebeurt niet alleen door het energieverbruik in de eigen 

gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken. Veel daken van openbare 

gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. 

 

Het is belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij de energietransitie. Soms hebben 

ze de middelen, maar niet de mogelijkheid om zonnepanelen te leggen (of vice versa). Daarom biedt Leiedal 

de 13 besturen de mogelijkheid om via een overheidsopdracht, met Leiedal als aankoopcentrale, een 

dienstverlener te selecteren die instaat voor prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van 

zonnepanelen op gebouwen van deelnemende besturen. 

 

Op de gemeenteraad van 25.06.2017 wordt goedkeuring gevraagd om gemeente Zwevegem te laten 

instappen in deze opdracht. Hoewel OCMW Zwevegem momenteel geen concrete plannen heeft om een 

dergelijk project te realiseren, lijkt het ons opportuun om mee in te stappen, en hiertoe mandaat te verlenen 

aan gemeente Zwevegem. Binnen de huidige maatschappelijke context is het immers goed mogelijk dat wij 

binnen de 6-jarige looptijd van deze opdracht wél een dergelijk project willen realiseren.  

 

De middelen voor deze investering zullen, bij instap, prioritair opgehaald worden binnen het deelnemende 

lokaal bestuur. De dienstverlener wordt vergoed per kWh groene stroom die geproduceerd wordt. Deze aanpak 

is geïnspireerd op een opdracht die de gemeente Kuurne in 2017 gunde aan een burgercoöperatie. 

 

De procedure wordt doorlopen in 2018 teneinde vanaf 1 januari 2019 gebouwen te kunnen aanreiken aan de 

geselecteerde dienstverlener waarop zonnepanelen kunnen geplaatst worden. Dit aanreiken van de gebouwen 

kan gedurende 6 jaar. De uitbating van de zonnepanelen duurt 20 jaar vanaf de ingebruikname van de 

installatie. De opdracht verreist op vandaag geen lijst van gebouwen waarop zonnepanelen zullen geplaatst 

worden.  

 

Via een ‘non-exclusiviteit’ passage in het opdrachtdocument is het deelnemende lokale bestuur niet verplicht 

om na gunning van de opdracht effectief gebouwen aan te leveren om via deze dienstverlener van 

zonnepanelen te voorzien. Het lokaal bestuur kan nog steeds beslissen om geen zonnepanelen te plaatsen, 

zelf de zonnepanelen te plaatsen of andere formules te hanteren.  

Voor alle deelnemende openbare besturen wordt gezamenlijk, op basis van een gelijk opdrachtdocument, een 

procedure conform de wetgeving op overheidsopdrachten uitgeschreven.  

 

De coördinatie van deze opdracht en het begeleiden van de procedure zal kosteloos gebeuren door de 

Intercommunale Leiedal vanuit het Europees gesubsidieerd project Biseps.  

 

Voorstel voor de raad om: 
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1. het opdrachtdocument voor de overheidsopdracht met als voorwerp “het prefinancieren, leveren, 

plaatsen, en exploitatie van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen in eigendom van 

OCMW Zwevegem” goed te keuren.  

2. de aanduiding voor deze opdracht van de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 

Kortrijk als aankoopcentrale, zoals bepaald in artikel 2, 6e juncto artikel 47 van de wet van 

17.06.2016 betreffende overheidsopdrachten goed te keuren. 

3. mandaat te verstrekken aan gemeente Zwevegem om namens OCMW Zwevegem op te treden in 

het kader van deze opdracht. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10): 

1. het opdrachtdocument voor de overheidsopdracht met als voorwerp “het prefinancieren, leveren, 

plaatsen, en exploitatie van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen in eigendom van 

OCMW Zwevegem” goed te keuren.  

2. de aanduiding voor deze opdracht van de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 

Kortrijk als aankoopcentrale, zoals bepaald in artikel 2, 6e juncto artikel 47 van de wet van 17.06.2016 

betreffende overheidsopdrachten goed te keuren. 

3. mandaat te verstrekken aan gemeente Zwevegem om namens OCMW Zwevegem op te treden in het 

kader van deze opdracht. 

 

4. Goedkeuring procedure wondzorg. 

Er werd een nieuwe procedure rond wondzorg opgemaakt. Deze procedure bestaat uit een basisprocedure 

(PP 002-011) en 4 deelprocedures, compressietherapie, decubitus, intertrigo en skintears. 

Zoals voorzien in het kwaliteitsdecreet moet iedere nieuwe procedure goedgekeurd worden door de hoogste 

beheersinstantie, wat in ons geval de Raad is. 

 

Voorstel voor de raad om: 

1. de nieuwe procedure wondzorg PP 002-011 goed te keuren. 

2. de nieuwe deelprocedure compressietherapie PP 002-012 goed te keuren. 

3. de nieuwe deelprocedure decubitus PP 002-013 goed te keuren. 

4. de nieuwe deelprocedure intertrigo PP 002-014 goed te keuren. 

5. de nieuwe deelprocedure skintears PP 002-015 goed te keuren. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10): 

1. de nieuwe procedure wondzorg PP 002-011 goed te keuren. 

2. de nieuwe deelprocedure compressietherapie PP 002-012 goed te keuren. 

3. de nieuwe deelprocedure decubitus PP 002-013 goed te keuren. 

4. de nieuwe deelprocedure intertrigo PP 002-014 goed te keuren. 

5. de nieuwe deelprocedure skintears PP 002-015 goed te keuren. 
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PATRIMONIUM EN WERKING 

 

5. Huur woning Schepen J. Vercruyssestraat 8 Zwevegem. 

De sociale bouwmaatschappij Eigen Haard biedt ons een doorgangswoning aan in de Schepen 

Vercruyssestraat 8.  

 

Het betreft een appartementje met 2 slaapkamers. Er is een basic keuken zonder toestellen, een basic 

badkamer en een afzonderlijke garage.   

Er is verwarming op aardgas en het appartement beschikt over afzonderlijke tellers voor aardgas, 

elektriciteit en water.  

 

Het OCMW zou voor een jaar over het appartement kunnen beschikken, en er wordt voorgesteld om het 

appartement in te huren vanaf 15 juni 2018. 

 

Er wordt een vergoeding gevraagd ten belope van 241,00 euro per maand, te verhogen met 28,50 euro voor 

het huren van de garage.  

Op 15 mei 2018 stopt de overeenkomst voor de woning in de Hugo Verrieststraat 57, die als 

doorgangswoning werd gebruikt. 

We stellen dan ook voor om het appartement te gebruiken als doorgangswoning.  

 

Op 8 mei 2018 gaf het bijzonder comité voor de sociale dienst hiervoor positief advies. 

 

Voorstel voor de raad om:  

1. voor de periode van 15.06.2018 tot en met 14.06.2019 een huurovereenkomst af te sluiten met de 

sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, voor het gebruik van de woning gelegen Schepen J. 

Vercruyssestraat 8 te Zwevegem. Als maandelijkse huurprijs  € 241,00 per maand te betalen aan 

Eigen Haard, te verhogen met € 28,50 voor het huren van de garage. 

2. de woning te gebruiken als doorgangswoning, met verblijfscontracten van 4 maanden, 1 keer te 

verlengen. 

3. als vergoeding voor doorgangswoning € 18,00 per dag, inclusief nutsvoorzieningen, aan te rekenen. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10): 

1. voor de periode van 15.06.2018 tot en met 14.06.2019 een huurovereenkomst af te sluiten met de 

sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, voor het gebruik van de woning gelegen Schepen J. 

Vercruyssestraat 8 te Zwevegem. Als maandelijkse huurprijs  € 241,00 per maand te betalen aan 

Eigen Haard, te verhogen met € 28,50 voor het huren van de garage. 

2. de woning te gebruiken als doorgangswoning, met verblijfscontracten van 4 maanden, 1 keer te 

verlengen. 
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3. als vergoeding voor doorgangswoning € 18,00 per dag, inclusief nutsvoorzieningen, aan te rekenen. 

 

6. Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. 

Het OCMW ontving een schrijven van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst. 

 

Het OCMW kan met vermoedens van sociale fraude terecht op een centraal onlineplatform: het Meldpunt 

voor Eerlijke Concurrentie. 

 

Het meldpunt zorgt ervoor dat de behandeling van een melding doorgegeven wordt aan de juiste dienst, die 

zorgt voor de verdere afhandeling. Vanuit de hogere overheid kreeg het OCMW de opdracht om mee te 

strijden tegen elke vorm van sociale fraude. Er is echter geen wettelijke verplichting om sociale fraude te 

melden. Het al dan niet melden van bepaalde gevallen is een beslissing die moet genomen worden door de 

politieke organen van het OCMW (Raad). 

 

Enkele voorbeelden die kunnen gemeld worden zijn: 

- sociale dumping en zwartwerk; 

- inbreuken op de loon- en arbeidsvoorwaarden; 

- uitkeringsfraude, domiciliefraude; 

- andere vermoedens van fraude vanuit de eigen expertise. 

 

Alle gevallen van fraude eigen aan de OCMW-werkingen, blijven de bevoegdheid van het OCMW en dienen 

niet gemeld te worden. 

 

De Raad dient een personeelslid machtiging te verlenen om meldingen in te dienen. Er wordt voorgesteld 

om het diensthoofd van de sociale dienst hiervoor aan te duiden. Zo kunnen meldingen gecentraliseerd en 

eerst beoordeeld worden. Voor iedere melding dient de Raad of ander orgaan zijn akkoord te geven, het kan 

dus niet op eigen initiatief. De melding wordt bijgevolg gemaakt door het OCMW en niet door een 

individueel personeelslid, zodat er niet geraakt wordt aan het geldende beroepsgeheim. 

 

Voorstel voor de raad om: 

1. de toegang tot het meldpunt te activeren. 

2. het diensthoofd van de sociale dienst aan te stellen om de meldingen effectief in te dienen. 

3. het bijzonder comité voor de sociale dienst te mandateren om iedere melding afzonderlijk te 

beoordelen. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10): 

1. de toegang tot het meldpunt te activeren. 

2. het diensthoofd van de sociale dienst aan te stellen om de meldingen effectief in te dienen. 

3. het bijzonder comité voor de sociale dienst te mandateren om iedere melding afzonderlijk te 

beoordelen. 
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PERSONEEL 

7. Vacant verklaren functie als administratief medewerker. 

Door de invoering van de clusters, zijn een aantal personeelsverschuivingen wenselijk binnen en tussen de 

clusters. Door de verschuivingen komt binnen de cluster staf een functie als administratief medewerker vrij.  

 

Voorstel voor de raad om:  

1. de functie administratief medewerker vacant te verklaren, voltijds, contract onbepaalde duur. 

2. de functie in te vullen vanuit de wervingsreserve. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10): 

1. de functie administratief medewerker vacant te verklaren, voltijds, contract onbepaalde duur. 

2. de functie in te vullen vanuit de wervingsreserve. 

 

8. Vacant verklaren van 0,8 VTE verpleegkundige. 

Vanuit de personeelsdienst was op datum van 12.06.2018 nieuwe informatie beschikbaar, waardoor 

momenteel slechts 0,8 VTE als verpleegkundige vacant verklaard kan worden in plaats van 1,8 VTE. 

 

Door het ontslag van één medewerker komt er 0,8 VTE als verpleegkundige vrij, via contract van 

onbepaalde duur.  

 

Er is geen uitbreiding voorzien van het totaal personeelsvolume.  

 

Voorstel voor de raad om: 

1. 0,8 VTE verpleegkundige vacant te verklaren. 

2. de functie in te vullen d.m.v. een verkorte aanwervingsprocedure voor verpleegkundige. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10): 

1. 0,8 VTE verpleegkundigen vacant te verklaren. 

2. de functie in te vullen d.m.v. een verkorte aanwervingsprocedure voor verpleegkundige. 

 

 

FINANCIËN 

9. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2017. 

Er was een infovergadering (financiële commissie) op maandag 7 mei 2018 (Gemeentepunt). 
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2017 werd afgesloten met een (positief) budgettair resultaat van € 618.423,41, dat bekomen wordt met een 

totaal aan uitgaven van € 20.307.271,41 en € 20.925.694,82 aan ontvangsten. 

 

Van belang is te weten dat de autofinancieringsmarge € 358.698,05 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 2017 is positief. In boekjaar 2016 bedroeg de autofinancieringsmarge € 

221.476,05. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2017 bedroeg - € 216.834,55 (negatief). 

 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van € 1.200.769,76. Dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

• om en bij de 4,75% van de totale uitgaven (€ 12.226.980,06) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

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

voor 16,39%; 

• de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2017 goed voor 68,57% van onze 

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

0,06% ten opzichte van rekening 2016; 

• onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd € 846.323,87 geboekt; 6,92% 

van de uitgaven; 

• tenslotte boeken we nog 3,38% aan financiële kosten.  

 

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 56,77% of € 7.622.496,76. Dit komt 

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

Afgezien van de financiële opbrengsten (0,00%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: € 5.804.733,60.  

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

6.741.634,64.   

Aan investeringszijde werd € 7.238.219,64 uitgegeven en € 496.585,00 ontvangen (verkoop 

landbouwgronden, subsidie Ommegangstraat 8 en terugkoop 33 modulaire units). 

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

assistentiewoningen De Courbe). 

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samengeteld met het gecumuleerde budgettaire 

resultaat 2017 komt uit op een bedrag van € 1.947.926,40. 

Bij de bestemde gelden staat op 31.12.2017 een bedrag van € 839.947,78 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 € 1.107.978,62 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 
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realisatie van het LOI patrimonium en de aankoop van de assistentiewoningen op het Leanderhof (De 

Courbe). 

 

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. 

 

Voorstel voor de raad om de doelstellingenrealisatie, de jaarrekening boekjaar 2017, en het jaarverslag 2017 

goed te keuren. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 5 stemmen voor en 5 onthoudingen (CD&V) de 

doelstellingenrealisatie, de jaarrekening boekjaar 2017, en het jaarverslag 2017 goed te keuren. 

 

Raadslid Ann Cosaert leest volgende tekst voor als duiding van het stemgedrag van de CD&V-fractie: 

“Door de grote veranderingen die het OCMW doorgemaakt heeft de laatste jaren is het echter moeilijk om 

met de evoluties in de cijfers aan de slag te gaan. Maar het OCMW heeft de investeringen goed doorstaan, 

maar hierover verder meer. 

Het schema exploitatierekening per beleidsdomein 2017 trok toch onze bijzondere aandacht. Thuiszorg en 

sociale dienst sluiten normalerwijze af met een tekort maar het beleidsdomein residentiële zorg eindigt met 

een positief resultaat van 1.509.980,18 euro.  

De extra 84 kamers zijn volop in gebruik, de andere kamers werden gerenoveerd en sinds april 2017 zit 

iedereen weer onder hetzelfde dak. Bovendien zijn de wachtlijsten werkbaar. Dit is voor iedereen goed; voor 

de medewerkers, voor de mensen met zware zorgen voor wie een opname nodig is, voor de families omdat 

mensen niet zo vaak meer van kortverblijf naar kortverblijf moeten verhuizen vooraleer ze definitief 

opgenomen kunnen worden. Aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft een dikke pluim!! 

De bouwwerken van de Courbe zijn in 2017 goed vooruit gegaan. Wat voorgesteld werd als marktconforme 

prijzen bleek dan toch niet helemaal te kloppen want het blijkt een enorme opdracht om de flatjes verhuurd 

te krijgen. Wij hopen dan ook dat ons voorstel op de raadszitting van 17 april goed overwogen wordt om de 

prijzen met 5 euro/dag te laten dalen voor de assistentiewoningen van de Courbe. Als we de cijfers van alle 

assistentiewoningen goed bekijken, lijkt dit zeker een haalbare kaart. De landbouwgronden werden 

legislaturen lang niet verkocht om als appeltje voor de dorst te houden. Vorige maand zijn er heel wat 

verkocht aan prijzen waar we alleen konden van dromen. Met dit in het achterhoofd moet een serieuze 

prijsdaling zeker mogelijk zijn. Wij willen alvast de gesprekken hierrond verderzetten. Als we even naar de 

gemeente kijken, nu de inkanteling er toch aankomt vanaf volgend jaar, dan zien we dat er 1.000.000 euro 

vrijgemaakt wordt voor kunstgrasvelden. Met dit bedrag kunnen de flatjes in De Courbe alvast voor meer 

dan 11 jaar aan betaalbare prijzen verhuurd worden aan onze inwoners. Vanuit CD&V vinden we dat zorg 

voor ouderen iets mag kosten. 

De overgang van de poetsdienst naar Comforte is misschien voor de gebruiker vrij geruisloos verlopen, voor 

het personeel was dit allerminst het geval. De medewerkers zijn dan ook ontgoocheld, diep 

ontgoocheld. Sommigen van hen zochten al elders werk en er zullen er nog volgen en dit heeft ook gevolgen 

voor het sociaal beleid want vele van hun klanten waren heel tevreden en hadden een goede band met hun 
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poetsvrouw. Ik lees dat mensen hun poetsvrouw gemiddeld 10 jaar hadden, de langstdurende zelfs 26 jaar. 

Spijtig dat dit zo moest lopen… 

Aangezien het jaarverslag de kern van de OCMW-werking blootlegt, brengen we graag enkele cijfers vanuit 

dit jaarverslag in de aandacht. Zoals het aantal dossiers schuldbemiddeling die met 37 dossiers stijgt ten 

opzichte van het jaar 2016 tot 279 dossiers. Dit zijn 279 gezinnen of alleenstaanden in Zwevegem die het 

moeilijk of heel moeilijk hebben. Eigenlijk zou er een preventieve aanpak moeten bestaan of moet er een 

preventieve aanpak uitgewerkt worden. Als dit aantal jaar na jaar gaat stijgen, dan loopt er ofwel iets fout 

met de uitkeringen of met de lonen of loopt er iets fout met het koopgedrag in onze maatschappij. 

Het LOI-project kende een moeilijke weg en ook uit dit jaarverslag blijkt nog geen vooruitgang. Dit stond 

ook al in onze commentaar op de rekening van 2016 en het getreuzel met dit dossier zou het OCMW wel 

eens duur te staan kunnen komen. Onlangs heeft Fedasil de regels van het spel gewijzigd en wij hopen ook 

vanuit CD&V dat het grootste deel van de middelen niet richting Brussel moeten vertrekken. Eenmaal dit 

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

Initiatieven zoals ‘Huis van het kind’, dat in 2017 stillaan vorm kreeg, juichen we toe maar we hebben het er 

moeilijk mee dat er 10 mensen of gezinnen op de wachtlijst moeten vooraleer ze thuisbegeleiding kunnen 

krijgen, hulp die ze wellicht heel dringend nodig hebben. 

Uit het jaarverslag blijkt de uitgebreide werking van het OCMW waar de medewerkers het beste van zichzelf 

geven om de inwoners met een zorgnood te helpen. Maar het kan beter…. Met de juiste beleidsbeslissingen 

en een gemeentelijke bijdrage aangepast aan de steeds stijgende noden, met de ingesteldheid dat sociaal 

beleid iets mag kosten, dat ouderenzorg iets mag kosten, dat dit de kernopdracht is van het OCMW. Dat er 

in Zwevegem niet overdreven wordt met de gemeentelijke bijdrage blijkt uit de cijfers van de jaarrekening 

van de gemeente waarin staat dat 121,94 euro per inwoner op jaarbasis uitgegeven wordt waar het Vlaams 

gemiddelde 140 euro per inwoner is.” 

 

Motivering stemgedrag CD&V: wij gaan ons onthouden voor de jaarrekening omdat ze tijdig zou ingediend 

worden en omdat we de werking van het OCMW niet willen hypothekeren. 

10. Goedkeuring Budgetwijziging 2018-1. 

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

raadsleden.  

Tevens werd in de gemeenteraadscommissie van 7 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. 

 

Voorstel voor de raad om de budgetwijziging 2018/1 goed te keuren. 

 

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

2018/1 niet goed te keuren (staking van stemmen). 

11. Actualisatie meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2018-2020. 

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

raadsleden.  
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Tevens werd in de gemeenteraadscommissie van 7 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. 

 

Voorstel voor de raad om de actualisatie van het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 goed te keuren. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 5 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CD&V) om de 

actualisatie van het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 niet goed te keuren (staking van stemmen). 

 

12. Betaalbaar stellen uitgaven. 

Voorstel de uitgaven betaalbaar te stellen. 

 

Mondelinge stemming. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) de uitgaven betaalbaar te 

stellen. 

 

 

VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

13. Varia. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.09 uur. 


