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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 16 DECEMBER 2019

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Ann Cosaert, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Kristof Vromant, schepen, verontschuldigd voor agendapunt 7. conform art. 27 van 
het decreet lokaal bestuur;
Nele Vroman, raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 19.07 uur.

OPENBARE ZITTING

1. OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-2.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 78, 4°.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van het BBC-besluit.
- Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit BBC
- Besluit van de OCMW-raad van 11 december 2018 betreffende vaststelling van het budget 2019 van het 

OCMW.
- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende goedkeuring budget 2019 van het 

OCMW.
- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2019 betreffende vaststelling van de 

budgetwijzing nummer 1 van het dienstjaar 2019.
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- Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 betreffende vaststelling van de budgetwijzing nummer 1 
van het dienstjaar 2019 OCMW.

Verwijzingsdocumenten
Budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2019 van het OCMW Zwevegem.

Motivering
De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en 
actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen, het resultaat op 
kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het 
financiële boekjaar in de budgetwijziging is kleiner dan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële 
boekjaar in het meerjarenplan. Conform artikel 147 §1 van het OCMW-decreet is de aanpassing van het 
meerjarenplan facultatief bij de vaststelling van het (de) budget(wijziging) met betrekking tot het laatste 
financiële boekjaar van de zes-jaarlijkse periode. Op 9 december 2019 werd in Commissie I toelichting 
gegeven aan de raadsleden over de budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2019 OCMW.

BESLUIT
20 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 
Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 
Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)

Enig artikel
De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 2 OCMW van het dienstjaar 2019:

RESULTAAT OP KASBASIS
Vorig 

bedrag/ 
krediet

Wijziging
Nieuw 

bedrag/ 
krediet

    
I. Exploitatiebudget (B-A) 1.524.968,94 -279.644,83 1.245.324,11
    
   A. Uitgaven 12.543.669,25 219.303,55 12.762.972,80
   B. Ontvangsten 14.068.638,19 -60.341,28 14.008.296,91
      1.a. Belastingen en boetes    
      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.865.551,00  2.865.551,00
      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar    
      2. Overige 11.203.087,19 -60.341,28 11.142.745,91
    
II. Investeringsbudget (B-A) -1.047.244,05 725.265,30 -321.978,75
    
   A. Uitgaven 1.255.788,05 -901.807,30 353.980,75
   B. Ontvangsten 208.544,00 -176.542,00 32.002,00
    
III. Andere (B-A) -1.117.823,32  -1.117.823,32
    
   A. Uitgaven 1.117.823,32  1.117.823,32
      1. Aflossing financiële schulden 1.117.823,32  1.117.823,32
         a. Periodieke aflossingen 1.117.823,32  1.117.823,32
         b. Niet-periodieke aflossingen    
      2. Toegestane leningen    

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 5790-7236-5903-1262.

https://www.verifieer.be/code/5790723659031262


Notulen OCMW-raad 16 december 2019

      3. Overige uitgaven    
   B. Ontvangsten    
      1. Op te nemen leningen en leasings    
      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden    
         a. Periodieke terugvorderingen    
         b. Niet-periodieke terugvorderingen    
      3. Overige ontvangsten    
    
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -640.098,43 445.620,47 -194.477,96
    
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.479.205,66  1.479.205,66
    
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 839.107,23 445.620,47 1.284.727,70
    
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)    
    
   A. Bestemde gelden voor exploitatie    
   B. Bestemde gelden voor investeringen    
   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen    
    
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 839.107,23 445.620,47 1.284.727,70

De autofinancieringsmarge bedraagt 127.500,79, in het (vorig) meerjarenplan bedroeg de 
autofinancieringsmarge 453.121,61 euro en in de budgetwijziging 2019-1 bedroeg de 
autofinancieringsmarge 407.145,62 euro.

2. MJP 2020-2025 lokaal Bestuur Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 77 en 78, 4°.

Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met 
de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels.

- Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025
- van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Verwijzingsdocumenten
MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.

Situering
Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem werd toegelicht in de vergadering van commissie I 
(politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op 
maandag 9 december 2019. Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem werd 14 
dagen voor de zitting aan de leden van de OCMW-raad bezorgd. (bijlage 2019-22_OR20191216)

Motivering
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan 
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het 
meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde 
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van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het 
meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren 
beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling 
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële 
evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de 
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken 
een beslissing te kunnen nemen. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het 
eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en 
de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar. Het meerjarenplan 
2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is 

groter dan of gelijk aan 0.
De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 3.286.155,84 4.490.635,52 4.600.967,51 4.713.326,80 4.751.357,06 4.677.744,03

II. Investeringssaldo
-
6.958.934,13

-
6.977.190,07

-
4.225.119,20

-
4.455.539,53

-
6.010.020,49

-
10.514.630,14

IV. Financieringssaldo 2.371.400,49 2.497.285,09 -370.784,82 -281.813,52 1.248.080,60 5.846.376,72
V. Budgettair resultaat van 
het boekjaar

-
1.301.377,80 10.730,54 5.063,49 -24.026,25 -10.582,83 9.490,61

VI. Gecumuleerd 
budgettair resultaat vorig 
boekjaar 1.349.680,29 48.302,49 59.033,03 64.096,52 40.070,27 29.487,44
IX. Beschikbaar budgettair 
resultaat 48.302,49 59.033,03 64.096,52 40.070,27 29.487,44 38.978,05
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. 
Autofinancieringsmarge -712.533,08 270.773,18 216.085,57 420.578,75 291.782,17 119.865,02
Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge 178.048,32 1.140.663,12 1.061.667,72 1.213.007,32 1.284.156,98 1.071.477,50

BESLUIT
17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Ann Cosaert, Bart Colson, 
Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, 
Geert Delaey, Isabelle Dewitte)
9 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)

Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem wordt goedgekeurd voor het luik OCMW 
Zwevegem. (bijlage 2019-22_OR20191216)
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van 
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.
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3. Verhoging bijdrage in de tweede pensioenpijler.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 77 en 78.

Juridische grond
- Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de pensioenen 

en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
- Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van lokale en provinciale besturen, afgesloten in het 

Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.
- Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties 

onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009.
- Sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, 

zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten 
van 26 mei 2011, dat werd goedgekeurd in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013.

- Besluit van de OCMW-raad van 14 oktober 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de 
contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO.

- Besluit van de OCMW-raad van 14 november 2017 tot verhoging van de bijdrage in de tweede 
pensioenpijler. 

Verwijzingsdocumenten
Protocol van akkoord van 27 november 2019, afgesloten met de representatieve vakorganisaties.

Situering
Gemeente en OCMW Zwevegem dragen sedert 1 januari 2010 bij in een tweede pensioenpijler voor hun 
contractuele personeelsleden (de erkende instelling uitgezonderd). Gemeente en OCMW wensen de bijdrage 
te verhogen van 2% naar 3% van het pensioengevend jaarloon. 

Advies
Visum financieel directeur conform art. 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
Omdat we ertoe willen bijdragen dat de levensstandaard van onze gepensioneerde collega’s op peil kan 
worden gehouden, zowel in de nabije als in de verre toekomst, wensen we nu reeds verder te investeren in 
een 2de pensioenpijler voor onze contractuele personeelsleden. Dit sluit aan bij ons meerjarenplan 2020-
2025 waarbij we inzetten op gemotiveerde en deskundige medewerkers, en op een gedegen 
personeelsbeleid. Rekening houdend met de krapte op de arbeidsmarkt, willen we alle mogelijke 
inspanningen doen om sterke profielen aan te trekken en te behouden.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening
Raming incl. 
btw

2020 e.v. 622210  12.000,00 euro

BESLUIT
EENPARIG
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Artikel 1 
Het OCMW-bestuur verhoogt met ingang van 1 januari 2020 de pensioentoelage van 2% naar 3% van het 
pensioengevend jaarloon.
Artikel 2 
De verhoogde pensioentoelage wordt toegekend aan alle personeelsleden die vallen onder het 
toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler.

4. Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn.

Juridische grond
- Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd, betreffende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel voor 
het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

- Besluit van de OCMW-raad van 27 mei 2019 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling van 
het OCMW-personeel.

Verwijzingsdocumenten
- Protocol van akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 27 november 2019.
- Verslag managementteam d.d. 25 november 2019.
- Ontwerp rechtspositieregeling. (bijlage 2019-18_OR20191216)

Motivering
De rechtspositieregeling wordt bijgewerkt. De wijzigingen betreffen: 
- Toekennen extra inhaalrust in kader van ontgravingen.
- Vereenvoudigen selectieprocedure voor zorgkundig personeel.

BESLUIT 
EENPARIG

Artikel 1
De rechtspositieregeling (bijlage 2019-18_OR20191216) van het OCMW-personeel wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De wijzigingen aan de rechtspositieregeling treden in werking op datum van heden. 
Artikel 3
De rechtspositieregeling wordt via de webtoepassing van de gemeente bekend gemaakt overeenkomstig 
artikel 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.

5. Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn.
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Juridische grond
- Arbeidsreglementenwet d.d. 18 december 2002 betreffende wijziging van de wet van 8 april 1965 tot 

instelling van de arbeidsreglementen.
- Omzendbrief d.d. 13 juni 2003 betreffende de invoering van arbeidsreglementen bij de Vlaamse 

Overheidswerkgevers.
- Besluit van de OCMW-raad van 27 mei 2019, betreffende de goedkeuring van het arbeidsreglement.

Verwijzingsdocumenten
- Verslag managementteam d.d. 27 mei 2019 – 17 juni 2019 – 19 augustus 2019.
- Verslag Hoog Overlegcomité d.d. 17 juli 2019.
- Ontwerp arbeidsreglement. (bijlage 2019-19_OR20191216)

Motivering
De wijzigingen betreffen:
- Toevoegen van het reglement fietslease als bijlage bij het arbeidsreglement: aanbieden van de 

mogelijkheid tot fietslease, met een korting van 20,00 euro per maand voor wie minstens de helft van de 
woon-werkverplaatsingen met de fiets doet.

- Wijzigen van het reglement mobiele telefonie als bijlage bij het arbeidsreglement: overstappen van het 
systeem van split-billing naar het systeem van voordeel alle aard.

- Aanduiden van een bijkomende interne vertrouwenspersoon.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het arbeidsreglement (bijlage 2019-19_OR20191216) van het OCMW-personeel wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De wijzigingen aan het arbeidsreglement treden in werking op datum van heden. 

6. Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 25 november 2019 worden eenparig goedgekeurd.

De voorzitter schorst de zitting om 22.31 uur.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 5790-7236-5903-1262.

https://www.verifieer.be/code/5790723659031262


Notulen OCMW-raad 16 december 2019

BESLOTEN ZITTING

De voorzitter heropent de zitting om 00.21 uur.

Schepen Kristof Vromant verlaat de zitting conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur.

7. Toetreding eerstelijnszone regio Waregem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen 

en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de 

initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden Besluit 

van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in een 
afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden.

Verwijzingsdocumenten
- Statuten zorgraad eerstelijnszone (ELZ) Regio Waregem. (bijlage 2019-21_20191216)
- Beleidsplan eerstelijnszone (ELZ)  Regio Waregem. (bijlage 2019-20_OR20191216)

Situering
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg en brengt via deze reorganisatie de 
welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol 
binnen dit kader via het geïntegreerd breed onthaal en het integraal lokaal sociaal beleid. De vorming van de 
voorlopige Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) is nu aan de orde.

Verzoek
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de afvaardiging voor Zwevegem in de zorgraad goed te keuren en akte 
te nemen van het beleidsplan en de statuten van de zorgraad.

Motivering
De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de eerstelijnszones. Dit is een 
afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin de welzijns- en gezondheidssector gestimuleerd 
worden om meer samen te werken.  Zwevegem behoort tot de eerstelijnszone ‘ELZ regio Waregem’ samen 
met de gemeenten Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Waregem en Wielsbeke. Tijdens de 
opstartfase stuurde het veranderteam (bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende verplicht 
betrokken sectoren, waaronder ook een aantal vertegenwoordigers vanuit lokale besturen) de 
eerstelijnszone aan en werkte onder andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het 
veranderteam houdt op te bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is. Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 
diende een (voorlopige) Zorgraad te worden samengesteld conform de richtlijnen. De decretaal verplichte 
vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’, wiens oprichting momenteel volop wordt voorbereid door de voorlopige 
Zorgraad, wordt uiteindelijk het definitieve bestuursorgaan van de ELZ en tot eind juni 2020 krijgt elke 
eerstelijnszone een financiële ondersteuning van 12.000,00 euro. Op 1 juli 2020 staat de definitieve 
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erkenning van de Zorgraad gepland en de subsidie zal afhangen van verschillende indicatoren. De Zorgraad 
krijgt volgende prioritaire opdrachten:
- Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen;
- Het lokaal sociaal beleid ondersteunen;
- Stimuleren van kringwerking;
- Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren;
- Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen.
Om als zorgraad erkend en gefinancierd te kunnen worden, moet de voorlopige Zorgraad een beleidsplan 
voor de komende twee jaren voorleggen. Dit beleidsplan vormt een concretisering van de prioritaire 
opdrachten vanuit de gemaakte omgevingsanalyse. De voorlopige Zorgraad bestaat uit een 
vertegenwoordiging vanuit verschillende clusters:
- Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van het Kind;
- Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale 

dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen 
welzijnswerk;

- Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de 
kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, 
de diëtisten, de klinisch psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken 
volwassenen en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren;

- Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van gebruikers, mantelzorgers 
en vrijwilligers (maximum 3 zetels);

- Anderen zoals bv personen met een handicap, jongerenwelzijn, … (maximum 4 zetels).
De lokale besturen in de cluster lokale besturen zetelen vanuit hun regierol binnen het lokaal sociaal beleid 
en zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een mandataris kan zetelen in de Zorgraad. In overleg 
met de bevoegde schepenen van verschillende lokale besturen betrokken bij de drie eerstelijnszones in Zuid-
West-Vlaanderen, werden in de rand van een overleg bij W13 afspraken gemaakt rond een evenwichtige 
samenstelling van de delegaties vanuit de lokale besturen. Evenwichtig zowel op vlak van geografische 
spreiding, beleidsmakers - experten als met betrekking tot inhoudelijke expertises (inbegrepen de 
vertegenwoordigers voorgedragen vanuit de actorrol (infra). De lokale besturen in de cluster welzijn zetelen 
vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling 
van deze cluster zijn afspraken nodig met de andere welzijnsactoren en alhoewel de sociale diensten van het 
OCMW niet expliciet opgenomen zijn bij de samenstelling van de cluster welzijn is het toch belangrijk om de 
link binnen de cluster welzijn te behouden. Personen die worden afgevaardigd, worden geacht de nodige tijd 
te investeren in de Zorgraad. In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te 
spreken namens de cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger is (bijvoorbeeld namens de sector 
gezinszorg).
Hiervoor worden in de schoot van W13 nog afspraken gemaakt. Bij de oprichting van de vzw Zorgraad ‘ELZ 
regio Waregem’ wordt de voorlopige zorgraad (cf. supra) het bestuursorgaan (Raad van Bestuur) van de 
vzw. De leden bestuurders zetelen ook allemaal in de Algemene Vergadering en kunnen daar worden 
aangevuld door maximaal een gelijk aantal leden +1 uit de betreffende clusters zoals bepaald in het Besluit 
van de Vlaamse regering van 26 april 2019. Het ziet er naar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een 
belangrijk orgaan wordt. De Zorgraad zal het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van 
het lokaal sociaal beleid onder andere via de brede samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede 
samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de 
zorgmogelijkheden maar eveneens voor een beter zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de 
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Zorgraad leren de andere aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Het 
is vanuit het lokaal bestuur makkelijker om een lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen 
door het netwerk via de Zorgraad. Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer de eerstelijnszone 
als uitvalsbasis en naar programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone voor bepaalde 
voorzieningen als vertrekbasis zal worden gebruikt. De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een 
privaatrechtelijke vereniging moet goedgekeurd worden door de OCMW-raad. Binnen de eerstelijnszone ‘ELZ 
regio Waregem’ zijn² in het bestuursorgaan 6 zetels in te vullen vanuit de lokale besturen in het kader van 
hun regiefunctie binnen de cluster lokale besturen. Daarnaast kan het lokaal bestuur deelnemen aan de 
cluster welzijn vanuit zijn actorrol. De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg 
en welzijn, en hebben een ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid. Het lokaal 
bestuur Zwevegem kan een mandataris of een ambtenaar afvaardigen binnen de cluster lokale besturen. 
In onderling overleg vaardigen de lokale besturen voor de eerstelijnszone Waregem de volgende 
vertegenwoordiging af:
- Vertegenwoordiger lokale besturen in het bestuursorgaan:

- Marc Claeys - Schepen voor zorg, sociale zaken, armoedebestrijding en personeel Zwevegem;
- Joke Hennion - Hoofdmaatschappelijk werker Welzijnshuis Waregem;
- Stijn Maselis - Clusterhoofd Sociaal Huis Anzegem;
- Christine Debeurme - Adjunct-algemeen Directeur Avelgem;
- Sarah Barbe - Adjunct-algemeen Directeur Deerlijk;
- Bruno Debrabandere – Algemeen Directeur Wielsbeke;

- Vertegenwoordiger lokale besturen in de Algemene Vergadering:
- Eliane Spincemaille – Schepen voor financieel beleid, burgerzaken, digitalisering, samenleving en 

betrokkenheid en toegankelijkheid en wonen Zwevegem;
- Annicq Verschuere - Schepen van gezondheid & gelijke kansen, welzijn en zorg Avelgem;
- Joost Kerkhove - Schepen van zorg, preventie en gezondheid, gelijke kansen, senioren, personen met 

beperking, armoedebestrijding, integratie, toegankelijkheid en vrijwilligers en voorzitter Bijzonder 
Comité Sociale Dienst;

- Filip Vits – Hoofdmaatschappelijk Werker OCMW Deerlijk;
- Dirk Cottenier – Koepelverantwoordelijke Ouderenzorg Wielsbeke;
- Carine Goemaere - Coördinator Zorg en Welzijn Anzegem;
- Willy Glorieux – Schepen van sociale zaken en welzijn, Armoedebestrijding, Wonen en Huisvesting, 

Cultuur en voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Spiere-Helkijn.
- Vertegenwoordiger cluster Welzijn in het bestuursorgaan:

- Dominique Moreels - Diensthoofd Eerstelijnszorg OCMW Zwevegem.
- Vertegenwoordiger cluster Welzijn in de Algemene Vergadering:

- Isabel Vromant  - Directeur Zorg Zwevegem.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het lokaal bestuur Zwevegem zal participeren in de VZW, Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’  door middel van 
een vertegenwoordiging in de (voorlopige) Zorgraad.
Artikel 2
Marc Claeys wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Zwevegem binnen de cluster 
lokale besturen in de voorlopige Zorgraad (het bestuursorgaan) van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’.
Artikel 3
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Eliane Spincemaille wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur Zwevegem binnen de 
cluster lokale besturen in de Algemene Vergadering van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’.
Artikel 4
Dominique Moreels wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van de sociale dienst van het OCMW binnen 
de cluster welzijn in de voorlopige Zorgraad (het bestuursorgaan) van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio 
Waregem’.
Artikel 5
Isabel Vromant wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger van de sociale dienst van het OCMW binnen de 
cluster welzijn in de Algemene Vergadering van de vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’.
Artikel 6
De OCMW-raad neemt akte van het beleidsplan dat de voorlopige Zorgraad heeft uitgewerkt, en dat als 
bijlage aan deze beslissing is gehecht. (bijlage 2019-20_OR20191216)
Artikel 7
De OCMW-raad neemt akte van de statuten van de toekomstige vzw Zorgraad ‘ELZ regio Waregem’ die als 
bijlage aan deze beslissing zijn gehecht. (bijlage 2019-21_20191216)

De voorzitter sluit de zitting om 00.26 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 
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