
 

 
 

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 28 OKTOBER 2019 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau; 

Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 

Marc Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau; 

Dirk Desmet, voorzitter; 

Bart Colson, 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: Ann Cosaert, Brigitte Desmet, Nele Vroman, raadsleden 

 

De voorzitter opent de vergadering om 22.12 uur. 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1.  Goedkeuring procedure grensoverschrijdend gedrag. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78. 

Juridische grond 

- 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. 

- Het Woonzorgdecreet van 6 februari 2019. 

Verwijzingsdocumenten 

Procedure 002-020 grensoverschrijdend gedrag (Bijlage OR_2019-17). 

Situering 

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 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/134984


toen uitgewerkt, maar werd niet opgenomen in het kwaliteitshandboek, omdat dit geen verplichting was op 

dat moment.  

Motivering 

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 moeten goedgekeurd worden door de hoogste 

beheersinstantie, werd dit nu geagendeerd. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De OCMW-raad keurt de procedure 002-020 grensoverschrijdend gedrag goed (Bijlage OR_2019-17). 

Artikel 2 

Procedure 002-020 grensoverschrijdend gedrag wordt opgenomen in het kwaliteitshandboek. 

2.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de OCMW-raad d.d. 23 september 2019 worden goedgekeurd. 

* Varia. 

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 

 

De zitting wordt gesloten op 29 oktober 2019 om 00.15 uur. 
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