OCMW-raad Wachtebeke
Agenda 26 januari 2016 (19 uur- vergaderlokaal oud rusthuis)
Dagorde in openbare zitting:
BESLISSINGEN:
1. Goedkeuring verslag openbare zitting 22.12.2015 (bijlage 1).
2. Goedkeuring aanpassing nr. 2 Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2016 (Bijlagen reeds
doorgestuurd).
Aanleiding / feiten en context
Het OCMW moet voor elk jaar beschikken over een goedgekeurd budget, volgend uit het
meerjarenplan. Beide documenten werden aan de raadsleden bezorgd. De aanpassingen in het
meerjarenplan hebben geen invloed op de voorziene toelage van het gemeentebestuur aan het
OCMW.
Zoals reeds gemeld zijn er slechts enkele aanpassingen ten opzichte van de versie van eind 2015.
Enerzijds is er de aanpassing voor dj’2016 van het gebudgetteerde zorgpersoneel van het
woonzorgcentrum waarvoor we aanvankelijk 31,42 voltijds equivalente werknemers voorzien hadden
en dat nu teruggebracht werd tot 29 voltijds equivalenten. De besparing hierdoor situeert zich enkel
in dienstjaar 2016 waarvoor er nu 138.070 € minder personeelsuitgaven worden voorzien. Momenteel
onderzoeken we volop welke optimalisaties er mogelijk zijn binnen de zogenaamde KEL (kine, ergo en
logo). De resultaten ervan zullen dan in de eerste budgetwijziging opgenomen worden.
Anderzijds wordt de maaltijdbedeling via AanZ van het project Tafeltje Dekje nu gekoppeld aan de
prioritaire beleidsdoelstelling nr.3 Extra-muros dienstverlening – actieplan 6 – actie 21 aanbieden van
thuismaaltijden. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 voorzien we hiervoor een opbrengst van 162.410
€ en een uitgave (kostprijs voedingswaren) van 61.500 €. Deze bedragen waren in de versie van
22/12/2015 nog gewoon opgenomen binnen de gewone werkingsresultaten van de keuken van het
WZC.
Uiteraard wijzigen door de bovengenoemde aanpassingen de meeste rapporten zowel in de
aangepaste meerjarenplanning als in het budget 2016.
Motivering (juridisch)
Verschillende rechtsbronnen zijn hier van toepassing:
Derden
n.v.t.

Het ocmw-decreet van 19.12.2008, artikelen 146 t.e.m. 159
Het BBC-besluit van 25.06.2010
Het Ministerieel Besluit van 01.10.2010
De omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning en de
budgettering volgens BBC
De omzendbrief BB 2014/4 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019
en de budgetten 2015
De bespreking binnen het comité budget van 30 november 2015

Gekoppelde besluiten
Ontwerp van budget en meerjarenplan werden gunstig geadviseerd door het College van
Burgemeester en Schepen op 18.1.2015. Het zal ter kennisgeving voorgelegd worden aan de
Gemeenteraad op 28 januari 2016.
Strategisch kader
Meerjarenplan 2014-2019.
Openbaarheid van bestuur
Deze documenten zijn vrij consulteerbaar.
Financiële informatie: momenteel geen financiële implicaties
•

Visum Financieel beheerder: nvt

Adviezen: Gunstige adviezen van het MAT (04/12/2015 en 15/1/2016) voor zowel het ontwerp
budget 2016 als voor de aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2014-2019.

Besluit:
TER KENNISGEVING:
3. Rapportering vanuit de verschillende diensten (bijlage 2a en 2b)
Rapportering van een aantal kerngegevens m.b.t. de dienstverlening door het OCMW. Ter informatie
brengen we de herkomst van de residenten van het WZC De Mey. Wachtebeke : 45, Sint-KruisWinkel : 6, Zelzate : 10, Moerbeke : 5, Gent : 3, Ertvelde : 1, Lokeren : 2, Lochristi : 2 (we hebben
momenteel één vrije kamer).
4. Stand van zaken projecten
- Project W’eet (dorpsrestaurant Warandewijk), Netwerk mantelzorgers (provincie Oost-Vlaanderenbijlage 3), Zorgbedrijf, renovatie keuken WZC, signalisatie OCMW site.
5. Mededelingen en varia:
De voorzitter zal de nodige mededelingen doen, waaronder:
- Partnerplan Probis: rapportering over 2 kwartalen samen op 19 februari 2015.
- Planning animatie WZC De Mey in 2016 hadden we voorzien voor de raad van januari 2016. Uit
overleg blijkt dat de collega’s de animatie grondig willen herbekijken in functie van de mogelijkheden
van de bewoners die nu steeds meer zorgbehoevend zijn. (voorzien op 25/1)
- Indexering: agentschap Zorg en Gezondheid hanteert uiteindelijk de oorspronkelijke aanvraag
(indexering vanaf januari 2016).

