ARRONDISSEMENT DENDERMONDE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LEBBEKE
ZITTING VAST BUREAU D.D. 20 MEI 2019
NOTULEN

Aanwezig:

De Wolf Raf, Voorzitter Vast Bureau
Uyttersprot Goedele, Vanderstraeten Jan, Van Keer Maria, Torck Mike,
De Cock Goedele, Leden Vast Bureau
Vermeir Luc, Algemeen directeur

Agenda:
De zitting wordt geopend om 09.50 uur.
1. Secretariaat: Goedkeuring notulen vast bureau zitting d.d. 13/05/2019.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
Het vast bureau keurt de notulen van het vast bureau zitting d.d. 13/05/2019 goed.
2. Personeelsdienst: vrijwillig ontslag.
----------------------------------------------------------------------

3.

Personeelsdienst: Aanstelling van een voltijds maatschappelijk assistent in contractueel
dienstverband met een prestatie van 38 uur per week, vanaf 01/06/2019 en voor een
periode van 6 maanden.
----------------------------------------------------------------------

4.

Personeelsdienst: OCMW-personeel: beleidsdomein Intramurale Dienstverlening - Woonen zorgcentrum: aanwervingsexamen voor 1 VTE betrekking B6-B7 verantwoordelijke WZC
(directeur) in statutair dienstverband: beoordeling geldigheid kandidaatstellingen.
----------------------------------------------------------------------

5.

Personeelsdienst: Verzekering arbeidsongevallen: beslissing betreffende de genezing
zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

6.

Personeelsdienst: Verzekering arbeidsongevallen: beslissing betreffende het attest van
genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

7.

Personeelsdienst: Vakantiewerkers tijdens zomervakantie 2019: zorgdepartement WZC:
intrekking aanstelling.
----------------------------------------------------------------------

8. Woon- en Zorgcentrum 'Hof ter Veldeken': Zorgdepartement: aanvraag stage.
----------------------------------------------------------------------

9.

Kinderopvang 't Kwakkeltje: Buitenschoolse kinderopvang: activiteiten tijdens de
zomervakantie 2019.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 1° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de daden van beheer over inrichtingen van het OCMW
binnen de door de OCMW-raad vastgestelde algemene regels;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de voorwaarden
voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang
en groepsopvang;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de
subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang;
Gelet op de voorgestelde uitstappen/activiteiten tijdens de grote vakantie 2019 voor de
kinderen van buitenschoolse kinderopvang ’t Kwakkeltje;
Motivatie:
Overwegende dat aan het vast bureau de goedkeuring voor volgende uitstappen/activiteiten
tijdens de grote vakantie 2019 voor de kinderen van buitenschoolse kinderopvang ’t Kwakkeltje
wordt gevraagd:
- 05/07/2019: speelbos Lebbeke,
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-13u,
Kostprijs: gratis,
- 10/07/2019: kinderboerderij Bornem + speeltuin,
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-17u,
Kostprijs: € 55,00,
- 19/07/2019: blotevoetenpad Ossemeersen,

Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-17u,
Kostprijs: gratis,
- 08/08/2019: reis rond de wereld (sporthal Lebbeke),
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 13u-17u,
Kostprijs: € 35,40,
- 13/08/2019: zwemmen (zwembad Lebbeke),
Doelgroep: peuters en 3e kleuterklas,
Tijdsduur: 9u-12u,
Kostprijs: € 18,00,
- 14/08/2019: zwemmen (zwembad Lebbeke),
Doelgroep: 1e en 2e kleuterklas,
Tijdsduur: 9u-12u,
Kostprijs: € 18,00,
- 21/08/2019: Tivoli,
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-17u,
Kostprijs: gratis,
- 30/08/2019: afscheidsfeestje 3e kleuterklas,
Doelgroep: 3e kleuterklas,
Tijdsduur: 17u-zaterdagochtend,
Kostprijs: € 70,00;
Overwegende dat de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang verzekerd zijn voor
ongevallen die hen tijdens deze uitstappen/activiteiten zouden overkomen;
Overwegende dat de verplaatsingen met de gemeentebus zullen gebeuren;
Overwegende dat bij slecht weer de uitstappen/activiteiten in openlucht niet doorgaan;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau keurt volgende uitstappen/activiteiten tijdens de grote vakantie 2019
voor de kinderen van buitenschoolse kinderopvang ‘t Kwakkeltje goed:
- 05/07/2019: speelbos Lebbeke,
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-13u,
- 10/07/2019: kinderboerderij Bornem + speeltuin,
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-17u,
- 19/07/2019: blotevoetenpad Ossemeersen,
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-17u,
- 08/08/2019: reis rond de wereld (sporthal Lebbeke),

Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 13u-17u,
- 13/08/2019: zwemmen (zwembad Lebbeke),
Doelgroep: peuters en 3e kleuterklas,
Tijdsduur: 9u-12u,
- 14/08/2019: zwemmen (zwembad Lebbeke),
Doelgroep: 1e en 2e kleuterklas,
Tijdsduur: 9u-12u,
- 21/08/2019: Tivoli,
Doelgroep: alle kleuters,
Tijdsduur: 9u-17u,
- 30/08/2019: afscheidsfeestje 3e kleuterklas,
Doelgroep: 3e kleuterklas,
Tijdsduur: 17u-zaterdagochtend.
Art. 2: De nodige kredieten zijn voorzien op rekeningnummer 6002070 - Specifieke aankopen
voor animatie, beleidsitem: 094503 - Buitenschoolse kinderopvang.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Karlien Bosteels, verantwoordelijke
kinderopvang, aan de financiële dienst en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur,
overgemaakt.
10. Kinderopvang 't Kwakkeltje: Organisatie ouderactiviteit op 31/08/2019.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 1° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de daden van beheer over inrichtingen van het OCMW
binnen de door de OCMW-raad vastgestelde algemene regels;
Gelet op het decreet d.d. 20/04/2012 betreffende de organisatie van kinderopvang van baby’s
en peuters;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013 betreffende de
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van
baby’s en peuters, zijnde het vergunningsbesluit, inzonderheid art. 40 t.e.m. art. 42 en bijlage 2,
Hoofdstuk 9;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de voorwaarden
voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang
en groepsopvang;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 22/11/2013, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering d.d. 04/04/2014 en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d.
24/04/2015, betreffende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie
van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters,
zijnde het subsidiebesluit;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 16/05/2014 betreffende de
subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang;
Gelet op het voorstel betreffende de organisatie van een ouderactiviteit in kinderopvang ’t
Kwakkeltje op 31/08/2019;
Motivatie:
Overwegende dat aan het vast bureau voorgesteld wordt om, in het kader van
ouderparticipatie, op zaterdag 31/08/2019 een ouderactiviteit in kinderopvang ’t Kwakkeltje te
organiseren;
Overwegende dat voorgesteld wordt om voor de ouders van de kinderen uit de 3e kleuterklas
(naar jaarlijkse gewoonte) een afscheidsontbijt te organiseren;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau verklaart zich akkoord met het organiseren van een afscheidsontbijt
voor de ouders van de kinderen uit de 3e kleuterklas in kinderopvang ’t Kwakkeltje op zaterdag
31/08/2019.
Art. 2: De nodige kredieten zijn voorzien op rekeningnummer 6000000 Voedingswaren,
beleidsitems 094502 Kinderdagverblijf en 094503 Buitenschoolse kinderopvang.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Karlien Bosteels, verantwoordelijke
kinderopvang, en aan de heer Filip Saeys, adjunct-financieel directeur, overgemaakt.
11. Sociale dienst: Poetsdienst aan huis: voorwaarden en criteria: kennisname.
---------------------------------------------------------------------Besluit:
Het vast bureau neemt kennis van de huidige voorwaarden en criteria om voor poetsdienst aan
huis van OCMW-Lebbeke in aanmerking te komen.
Het vast bureau vraagt om een voorstel voor de aanpassing van de tarieven Poetsdienst aan
huis op te maken.
Het vast bureau stelt voor om hierbij een vergelijking met de tarieven, die in de
buurtgemeenten geldig zijn, te maken.
Het vast bureau stelt voor om 6,00 euro als ondergrens voor de laagste inkomens te behouden
en om naargelang het inkomen nog 2 andere tarieven te voorzien.
Het vast bureau beslist om de voorwaarde betreffende de minimum leeftijd te behouden.

12. Sociale dienst: Sociaal beleid: Buurtrestaurant 'De Passant': organiseren van een BBQ op
05/06/2019.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 84, §3, 1° van het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheid van het vast bureau voor de daden van beheer over de inrichtingen en
eigendommen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn binnen de door de raad
voor maatschappelijk welzijn vastgestelde algemene regels;
Gelet op art. 60, §3 van de organieke wet betreffende de OCMW’s d.d. 08/07/1976 betreffende
het verstrekken van materiële hulp in de meest passende vorm;
Gelet op het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het voorstel om een BBQ in Buurtrestaurant ‘De Passant’ te organiseren;
Motivatie:
Overwegende dat op 01/10/2018, in kader van ‘De dag van de ouderen’, een ‘mossel met frietdag’ in Buurtrestaurant ‘De Passant’ werd georganiseerd;
Overwegende dat in navolging van deze activiteit voorgesteld wordt om, in kader van ‘moedervaderdag’, op woensdag 05/06/2019 een BBQ in het buurtrestaurant te organiseren;
Overwegende dat deze activiteit tot doel heeft:
- Het samenbrengen van de cliënten van het buurtrestaurant in kader
van het doorbreken van het isolement en de eenzaamheid en de
mogelijkheid geven om nieuwe sociale contacten op te bouwen,
- Cliënten bedanken voor hun regelmatig bezoek aan het
buurtrestaurant,
- Een gezellige en ontspannen middag bezorgen aan de bezoekers,
- Mensen met een beperkt budget op een andere manier een gezonde,
lekkere en voedzame maaltijd geven,
- De grens tussen bezoekers buurtrestaurant, vrijwilligers en sociale
dienst verkleinen;
Overwegende dat als menu voorgesteld wordt:
- Ontvangst met aperitief en hapjes,
- Papillotje van tongrolletjes en fijne groentjes,
- Geroosterd Ardeens hammetje, groentjes vanop de BBQ en ‘pellepatat’,
- Gegrilde ananas met bolletje ijs en advocaat;
Overwegende dat de kostprijs per maaltijd op 10,80 euro wordt geraamd;
Overwegende dat als muzikale omlijsting (van 11.45 uur tot 13.30 uur) Marino wordt
voorgesteld;
Overwegende dat de kostprijs voor de muzikale omlijsting 125 euro bedraagt;

Overwegende dat de cliënten die ingeschreven zijn in het buurtrestaurant persoonlijk zullen
worden uitgenodigd;
Overwegende dat inschrijven voor deze maaltijd noodzakelijk is;
Overwegende dat de cliënten van het buurtrestaurant het tarief moeten betalen dat voor hen
is vastgesteld voor het buurtrestaurant (tussen de 5 euro en 9 euro per maaltijd);
Overwegende dat de BBQ door het personeel van de keuken van WZC ‘Hof ter Veldeken’ wordt
verzorgd;
Overwegende dat de personeelsleden van de Sociale dienst en de vrijwilligers van het
buurtrestaurant voor het goede verloop van de maaltijd zullen zorgen;
Overwegende dat voorgesteld wordt om aan de personeelsleden van de sociale dienst en de
vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om nadien ook een maaltijd te nuttigen:
- vrijwilligers: gratis,
- personeelsleden sociale dienst: 4,91 euro/maaltijd (waarde
maaltijdcheque);
Overwegende dat de nodige kredieten in het budget 2019 voorzien zijn;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau verklaart zich akkoord om op 05/06/2019 een BBQ voor de cliënten van
Buurtrestaurant ‘De Passant’ te organiseren.
Art. 2: Het vast bureau verklaart zich akkoord met de voorgestelde organisatie, het
voorgestelde menu en de muzikale omlijsting.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan mevr. Ria Peeters, maatschappelijk
assistente, aan de financiële dienst en aan de heer F. Saeys, adjunct-financieel directeur,
overgemaakt.
13. Sociale dienst: Buurtrestaurant 'De Passant': stopzetting vrijwilligerswerk.
----------------------------------------------------------------------

14. Sociale dienst: Hogeschool Gent: aanvraag stageplaatsen voor schooljaar 2019 - 2020.
---------------------------------------------------------------------Juridische grondslag:
Gelet op art. 1 van de raadsbeslissing d.d. 20/03/2013 betreffende de delegatie van de
bevoegdheid voor de beslissingen met betrekking tot aanvragen stage aan het Vast
Bureau;

Gelet op de mail d.d. 25/04/2019 van Hogeschool Gent, Voskenslaan 362, 9000 Gent,
betreffende de vraag tot het aanbieden van stageplaatsen;
Motivatie:
Overwegende dat Hogeschool Gent, Voskenslaan 362, 9000 Gent, met de mail d.d.
25/04/2019 vraagt de mogelijkheid te onderzoeken om tijdens het academiejaar 2019
– 2020 stageplaatsen voor hun tweedejaarsstudenten van de opleiding Professionele
Bachelor Sociaal Werk op de sociale dienst van OCMW Lebbeke aan te bieden;
Overwegende dat de studenten na een inloopstage van 9 weken tijdens het volgende
academiejaar voor een vervolmakingsstage van 13 weken terugkomen;
Overwegende dat mevr. Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente, met haar
nota d.d. 10/05/2019 gunstig advies voor maximum 1 stageplaats voor een
tweedejaarsstudent van de opleiding Professionele Bachelor Sociaal Werk geeft;
Overwegende dat mevr. Sofie Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente, met haar nota d.d.
10/05/2019 voorstelt om geen studenten woonachtig in Lebbeke te aanvaarden teneinde de
vertrouwelijkheid van de dossiers maatschappelijke dienstverlening niet in het gedrang te
brengen;
Besluit:
Met eenparigheid van stemmen
Art. 1: Het vast bureau verklaart zich akkoord om voor het academiejaar 2019 – 2020
maximum 1 stageplaats voor een tweedejaarsstudent van de opleiding Professionele
Bachelor Sociaal Werk aan Hogeschool Gent op de sociale dienst van OCMW Lebbeke
aan te bieden.
Art. 2: Het vast bureau stelt als voorwaarde om geen studenten woonachtig in
Lebbeke te aanvaarden teneinde de vertrouwelijkheid van de dossiers
maatschappelijke dienstverlening niet in het gedrang te brengen.
Art. 3: Afschrift van huidige beslissing wordt aan Hogeschool Gent, aan mevr. Sofie
Vermeir, hoofdmaatschappelijk assistente, en aan de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk, overgemaakt.
15. Personeelsdienst: verlenen ontslag in onderling akkoord.
----------------------------------------------------------------------

De zitting wordt gesloten om 10.42 uur.
Algemeen directeur

Voorzitter Vast Bureau

Vermeir Luc

De Wolf Raf

