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1.

Goedkeuring procedure grensoverschrijdend gedrag.

De procedure die momenteel voorligt werd reeds in 2014 opgemaakt, naar aanleiding van het Besluit van de
Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend
gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen van 9 mei 2014. Dit besluit trad in werking op 1 januari
2015.
Als gevolg van dit besluit werd een extra erkenningsnorm uitgewerkt, waarbij de zorginstellingen een intern
beleid moesten ontwikkelen over de materie en waarbij er een meldingsplicht aan het Agentschap Zorg en
Gezondheid werd opgelegd.
De betreffende procedure werd toen uitgewerkt, maar werd niet opgenomen in het kwaliteitshandboek,
omdat dit geen verplichting was op dat moment. Met de uitwerking van het nieuwe woonzorgdecreet op 6
februari 2019 zal dit in de toekomst wel een verplichting worden. Het nieuwe woonzorgdecreet treedt in
werking op 1 januari 2020. Omdat alle nieuwe procedures in het kwaliteitshandboek goedgekeurd moeten
worden door de hoogste beheersinstantie, werd dit nu geagendeerd.
2.

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 23 september 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
*

Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.
3.

Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering
van de vzw Schuldbemiddeling.

In 2016 werd Bart Herman aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw
Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen. Gezien Bart Herman niet langer aangesteld is als diensthoofd van
de sociale dienst, is het aangewezen om een andere vertegenwoordiger aan te duiden. Charlotte Seynaeve,
maatschappelijk werker sociale dienst, wordt voorgedragen als nieuwe effectief vertegenwoordiger. Katrien
Peferoen als plaatsvervanger.
4.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vzw Kringloop
en vzw Constructief (Deltagroep).

Sinds 2014 werden de bestuursorganen van de vzw Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen en de vzw
Constructief volledig geïntegreerd. Zij vormen momenteel samen met vzw Mobiel de Deltagroep. Bart
Herman was aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Gezien hij niet langer
diensthoofd van de sociale dienst is, is het aangewezen om een andere effectief vertegenwoordiger en
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plaatsvervanger voor te dragen. Tom Verraes en Fien Lietaer, beiden maatschappelijk werker in de sociale
dienst, worden als respectievelijk effectief en plaatsvervangend lid voorgedragen in de Deltagroep.
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