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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020

Gemeentehuis - Raadzaal

De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 27 februari 2020 om 
21.20uur bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester
Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 
schepenen
Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, Geert 
Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, 
Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Martine De 
Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Frauke Breekelmans, Wouter 
Vlaemynck, raadsleden
Charlotte Vermeulen, voorzitter
Sabine Vermeire, algemeen directeur

Verontschuldigd: Ellen Goes, schepen
Ann Pattyn, Bart Haesaert, raadsleden

Voorzitter: Charlotte Vermeulen

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend.

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda.

OPENBAAR

1. JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE 
DIENST - KENNISNAME

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de e-mail van 16 januari 2020 van de heer Wouter 
Vlaemynck, lid van de fractie CD&V-Nieuw, waarbij hij zijn ontslag indient als lid van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst en van de bevestiging van ontvangst van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 16 januari 2020. Conform artikel 103 van het decreet lokaal bestuur is het ontslag definitief zodra de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt. Conform artikel 103 van het 
decreet lokaal bestuur blijft de heer Wouter Vlaemynck zijn mandaat als lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd.

2. JURIDISCHE ZAKEN - AANSTELLING VAN EEN OPVOLGER VOOR HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE 
SOCIALE DIENST - KENNISNAME

Door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn werd op 16 januari 2020 kennis genomen van het 
ontslag van de heer Wouter Vlaemynck als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, conform artikel 
103 van het decreet lokaal bestuur. 
 
Er dient een opvolger aangesteld te worden volgens artikel 105 van het decreet lokaal bestuur. De eerste 
opvolger, de heer Ricardo Naeyaert, wenst het mandaat als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
op te nemen. 
 
De geloofsbrieven van de heer Ricardo Naeyaert werden onderzocht door de raad voor maatschappelijk welzijn 
in zitting van 3 januari 2019. Er werd vastgesteld dat betrokkene nog altijd voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvereisten van artikel 87 § 1, tweede lid, van het decreet lokaal bestuur. Aan de hand van de 
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ingediende stukken kon worden geoordeeld dat de heer Ricardo Naeyaert zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid zoals bepaald in artikelen 10 en 100 van het decreet lokaal bestuur. 
 
Conform artikel 96 § 1, derde lid, van het decreet lokaal bestuur, legde de heer Ricardo Naeyaert, geboren te 
Torhout op 8 maart 1989, wonende Rembertstraat 6 bus 0102 te 8210 Zedelgem, de eed af in handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in aanwezigheid van de algemeen directeur op 5 februari 
2020.
 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van de heer Ricardo Naeyaert als lid van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst van de gemeente Zedelgem, fractie CD&V-Nieuw, vanaf 5 februari 
2020.

3. SECRETARIAAT –VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORG EN 
WELZIJN ZEDELGEM VZW – BESLISSING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- artikel 77 van het decreet lokaal bestuur
- artikel 474 van het decreet lokaal bestuur
Aanleiding
- het schrijven van 5 januari 2020 van raadslid Geert De Sutter waarbij hij zijn ontslag als gemeente- en 

ocmw-raadslid indient
- de heer Geert De Sutter werd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 aangesteld als 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw
Procedure
- kennisname ontslag raadslid Geert De Sutter in de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 januari 2020
- vervanging wegens ontslag van raadslid Geert De Sutter als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van 

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw
Motivering
- een mandaat binnen Zorg en Welzijn Zedelgem vzw wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur
- aan alle fracties werd op 19 februari 2020 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 23 

februari 2020 om 18u
- er werden 27 stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten
Dossierstukken
- kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 januari 2020 van ontslag raadslid Geert De 

Sutter 
- beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 tot aanstelling raadslid Geert De Sutter 

als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw
- lijst met voordracht kandidaten CD&V-Nieuw, toegevoegd op 25 februari 2020
Stemming
- de raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes
- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 24 stembrieven in de bus gevonden

• ongeldige stemmen: 0
• geldige stemmen: 24

- uitslag van de stemming: 20 ja-stemmen, 3 onthoudingen en 1 neen-stem voor voordragen kandidaat 
Charlotte Vermeulen

Besluit
Artikel 1.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Zorg en 
Welzijn Zedelgem vzw voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: Charlotte Vermeulen.

4. SECRETARIAAT –VERTEGENWOORDIGER IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN SESAM VZW – KENNISNAME 
ONTSLAG EN AANSTELLING VERVANGER

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:
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Wettelijk kader
- artikel 77 van het decreet lokaal bestuur
- artikel 474 van het decreet lokaal bestuur
Aanleiding
- e-mail van 29 januari 2020 van schepen Ann Devriendt waarbij zij aangeeft dat ze haar mandaat in de raad 

van bestuur van vzw Sesam wil stopzetten
Procedure
- kennisname stopzetting mandaat schepen Ann Devriendt als vertegenwoordiger van ocmw Zedelgem in de 

raad van bestuur van vzw Sesam
- vervanging wegens stopzetting mandaat van schepen Ann Devriendt als vertegenwoordiger van ocmw 

Zedelgem in de raad van bestuur van vzw Sesam
Motivering
- een mandaat binnen vzw Sesam wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur
- aan alle fracties werd op 19 februari 2020 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op zo. 23 

februari 2020 om 18u
- er werden 27 stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten
Dossierstukken
- e-mail van 29 januari 2020 van schepen Ann Devriendt
- beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 tot aanstelling van schepen Ann 

Devriendt als vertegenwoordiger van ocmw Zedelgem in de raad van bestuur van vzw Sesam 
- lijst met voordracht kandidaten CD&V-Nieuw, toegevoegd op 25 februari 2020
Stemming
- de raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot geheime stemming door middel van stembriefjes
- ieder raadslid ontvangt één stembrief, na de stemming worden er 24 stembrieven in de bus gevonden

• ongeldige stemmen: 0
• geldige stemmen: 24

- uitslag van de stemming: 19 ja-stemmen, 3 onthoudingen en 2 neen-stemmen voor voordragen kandidaat 
Ellen Goes

Besluit
Artikel 1.- De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van schepen Ann Devriendt als 
vertegenwoordiger van ocmw Zedelgem in de raad van bestuur van vzw Sesam.
Artikel 2.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van ocmw Zedelgem in de raad van 
bestuur van vzw Sesam voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: Ellen Goes

5. FINANCIËN - KWARTAALRAPPORTERING OCMW 3/2019 - KENNISGEVING

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen

Procedure
- na het verstrijken van ieder kwartaal zal de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte gebracht 

worden over de vorderingen, de leveranciersschulden, de budgetuitvoering en de thesaurietoestand
Dossierstukken
- kwartaalrapportering OCMW 3/2019 
Besluit
Artikel 1.- De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de kwartaalrapportering 3/2019.

Budgetuitvoering
 
Exploitatieuitgaven Budget aangerekend beschikbaar realisatiegraad
Personeelsuitgaven 4.250.632,16 3.109.460,71 1.141.171,45 73,15%
Werkingskosten 1.046.889,80 531.152,68 515.737,12 50,74%
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Werkingssubsidies 322.098,00 182.714,77 139.383,23 56,73%
Schuld 81.024,00 46.942,71 34.081,29 57,94%
Overige 983.249,50 547.750,46 435.499,04 55,71%
TOTAAL 6.683.893,46 4.418.021,33 2.265.872,13 66,10%
     
Exploitatieontvangsten Budget gevorderd beschikbaar realisatiegraad
Fiscale ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00%
Ontvangsten uit de werking 1.446.106,29 826.742,04 619.364,25 57,17%
Werkingssubsidies 5.141.674,50 4.399.197,26 742.477,24 85,56%
Financiële ontvangsten 205,00 34,95 170,05 17,05%
Overige 682.689,00 515.875,22 166.813,78 75,57%
TOTAAL 7.270.674,79 5.741.849,47 1.528.825,32 78,97%

6. FINANCIËN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN 
DIENSTEN - AANKOOP BRANDSTOFFEN VIA TANKKAART VOOR VOERTUIGEN GEMEENTE EN OCMW 
ZEDELGEM - PERIODE 07/2020 T.E.M. 06/2023 – GUNNINGSPROCEDURE - MACHTIGING GEMEENTE - 
BESLISSING

Afwezig voor dit punt: Annick Vermeulen

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78, betreffende de 

bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald artikels 2, 

36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere 
aanbesteders toelaat en artikel 43

Aanleiding
- de huidige opdracht eindigt op 30 juni 2020 en moet tijdig worden hernieuwd
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Procedure
- in het kader van deze opdracht werd een bijzonder bestek met nr. FIN 2020-07 opgesteld
- de uitgave wordt geraamd op 198.347,11 EUR excl. btw of 240.000,00 EUR incl. 21 % btw (gemeente en 

OCMW)
- de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden
- de openbare procedure is van toepassing
- het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 

benodigde hoeveelheden
- het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat gemeente Zedelgem de procedure zal 

voeren en in naam van OCMW Zedelgem bij de gunning van de opdracht zal optreden
- gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging
Krediet
Exploitatie - uitgaven

alg. rek. beleidsitem kostenplaats actie bedrag
6160004 diverse   225.000,00 EUR

(gemeente)
15.000,00 EUR

(OCMW)
Dossierstukken
- bestek
Besluit
Artikel 1.- Gemeente Zedelgem wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW 
Zedelgem bij de gunning van de opdracht “Aankoop brandstoffen via tankkaart voor voertuigen gemeente en 
OCMW Zedelgem - Periode 07/2020 t.e.m. 06/2023” op te treden.
Artikel 2.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 3.- Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 4. Gemeente Zedelgem zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan OCMW Zedelgem.
Artikel 5.- De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

7. SOCIALE ZAKEN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTERGEMEENTELIJK PREVENTIE EN 
GEZONDHEIDSBELEID - BESLISSING 

Beraadslaging:
Raadslid Jean-Pierre De Groodt vraagt naar het verschil in taakstelling met de preventieadviseur. Schepen Ann 
Devriendt antwoordt dat dit een ander domein is: de preventieadviseur is er voor de interne werking 
(personeel), dit punt gaat over preventiebeleid voor de inwoners en hun gezondheid. Verder vraagt het raadslid 
naar verduidelijking over het budget en vraagt naar de bijdrage: de totale som van 10.000 euro, over welke tijd 
wordt dit bedrag besteed? Schepen Ann Devriendt zegt dat dit bedrag geldt voor de werking tijdens de ganse 
legislatuur.

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
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Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:
Wetgeving
- artikel 77 van het decreet lokaal Bestuur
Aanleiding
- beslissing van het CBS d.d. 21/05/2019 om een intergemeentelijk preventie- en gezondheidsbeleid uit te 

werken met de gemeentes uit de Eerstelijnszone WE40
- aanbod vanuit Logo Brugge-Oostende om de regie en het beheer ikv de intergemeentelijke 

preventiewerking op te nemen
- beslissing van het Vast Bureau d.d. 22/10/2019 om een intergemeentelijk preventie- en gezondheidsbeleid 

uit te werken met de gemeentes uit de Eerstelijnszone WE40. Het beheer wordt gedelegeerd naar Logo 
Brugge-Oostende.

Motivatie
- Kleinere besturen hebben vaak onvoldoende middelen en personeel om een preventief gezondheidsbeleid 

uit te bouwen
- Vanuit de overheid wordt aangeboden om hierrond intergemeentelijk samen te werken
- Voor onze gemeente kan een forfaitaire subsidie van € 3.000,00 en een subsidie van € 0,08 per inwoner 

toegekend worden – in totaal dus een subsidie van € 5.016,24. Na het intekenen dient het bestuur een co-
financiering te voorzien van hetzelfde bedrag.

- Er moet een samenwerking aangegaan worden met minstens één aanpalende gemeente binnen de 
eerstelijnszone

- Vanuit de ELZ WE40 werd de intentieverklaring ingediend, nadat het dossier goedgekeurd werd in het 
bestuur van Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

- Er werd beslist om het beheer en de regie uit te laten voeren door Logo Brugge-Oostende en volgende 
engagementen op te nemen voor de duur van de legislatuur:
o instaan voor cofinanciering van personeelskosten voor de lokale preventiewerking die ten minste even 
groot is als de subsidie vanuit de Vlaamse overheid voor de lokale preventiewerking;
o met die financiering en de bijkomende subsidie personeel inzetten dat beschikt over voldoende 
competenties voor de lokale preventiewerking;
o het organiseren en uitvoeren van een lokaal preventief gezondheidsbeleid;
o jaarlijks rapporteren.

- Logo Brugge-Oostende staat in voor het beheer van de middelen, de aanwerving van het personeel, de 
deskundigheidsbevordering van het personeel en de jaarlijkse financiële en inhoudelijke rapportering

- Er komt binnen de werking van Logo Brugge-Oostende een apart activiteitencentrum waarbinnen de 
intergemeentelijke preventiewerking wordt opgenomen en uitgevoerd met ook een aparte financiële 
verantwoording.
Jaarlijks staat Logo Brugge-Oostende in voor de opmaak van een financieel en inhoudelijk rapport. 
Dat wordt voorgelegd aan de deelnemende steden en gemeenten en aan het Agentschap Zorg en 
Gezondheid.

- Er werd een overeenkomst opgemaakt tussen elk lokaal bestuur en Logo Brugge-Oostende, die ingaat op 
01/03/2020. De overeenkomst loopt voor de volledige gemeentelijke legislatuur, dus tot eind 2024.

Dossierstukken
- brief d.d. 26 04 2019 van Minister Vandeurzen
- brief d.d. 07/10/2019 van Logo Brugge-Oostende met aanbod tot opnemen van regie en beheer ikv 

intergemeentelijke preventiewerking
- beslissing van het CBS d.d. 21/05/2019 om een intergemeentelijk preventie- en gezondheidsbeleid uit te 

werken met de gemeentes uit de Eerstelijnszone WE40
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- beslissing van het Vast Bureau d.d. 22/10/2019 om een intergemeentelijk preventie- en gezondheidsbeleid 
uit te werken met de gemeentes uit de Eerstelijnszone WE40. Het beheer wordt gedelegeerd naar Logo 
Brugge-Oostende.

Besluit
Artikel 1.- De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om over te gaan tot het ondertekenen van onderstaande 
overeenkomst : 
 
Samenwerkingsovereenkomst inzake de intergemeentelijke preventiewerking
 
Partijen
De partijen, 
enerzijds lokaal bestuur Zedelgem, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 
1, vertegenwoordigd door Annick Vermeulen, Burgemeester en Sabine Vermeire, Algemeen Directeur,
en 
anderzijds Logo Brugge-Oostende, waarvan de zetel gevestigd is te Ruddershove 4, 8000 Brugge, 
vertegenwoordigd door Annemie Zwaenepoel, voorzitter, en Tine Verfaillie, coördinator, 
hierna ‘de partijen’ genoemd,
komen overeen hetgeen volgt:
 
Doel
2. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat nadere bepalingen met betrekking tot de oprichting en werking van 
een intergemeentelijke preventiewerking in ELZ WE40 (eerstelijnszone WE40), zoals in het leven geroepen 
door het ‘Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 5 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo’s’. Dit BVR biedt lokale besturen de mogelijkheid om gebruik 
te maken van een subsidie van de Vlaamse Overheid om, mits cofinanciering, hun (terrein)werking rond 
preventief gezondheidsbeleid te versterken, en zo ‘Gezonde Gemeente Zedelgem’ naar de inwoners in acties 
verder te concretiseren, met de opportuniteit om lokaal ‘Health in all Policies’ te ontwikkelen.
De intergemeentelijke preventiewerking heeft als doel inwoners, bezoekers en werknemers van de 
deelnemende gemeenten op een toegankelijke manier te helpen om gezond te leven aan de hand van 
interventies en kwaliteitsvolle projecten die gezond gedrag stimuleren en een gezonde omgeving creëren (cfr. 
preventiemethodieken). De intergemeentelijke preventiewerking streeft naar gezondheidswinst voor iedereen, 
met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. 
3. Om deze subsidie te kunnen bekomen, is vereist dat de aanvraag gebeurt via een intergemeentelijke 
samenwerking, in casu een samenwerking tussen minimum twee aanpalende lokale besturen uit eenzelfde 
eerstelijnszone, een voorwaarde die in ELZ WE40, is vervuld. Logo Brugge-Oostende dient voor de deelnemende 
lokale besturen van ELZ WE40 de ‘engagementsverklaring tot starten van een lokale preventiewerking’ bij het 
Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) van de Vlaamse overheid in.  
 
Financiering en inzet middelen
 
Financiering
4. Het jaarlijks bedrag van de subsidie van de Vlaamse Overheid bedraagt 3.000 euro per gemeente, 
vermeerderd met een bedrag van 0,08 euro per inwoner en 0,16 euro per inwoner die recht heeft op een 
verhoogde tegemoetkoming in het kader van het RIZIV. Het bedrag van de subsidie bedraagt voor lokaal 
bestuur Zedelgem 5.016,24 euro. Dit bedrag stort de Vlaamse overheid aan Logo Brugge-Oostende, meer 
bepaald op rekeningnummer BE49 7765 9129 0071 van het activiteitencentrum ‘intergemeentelijke 
preventiewerking’ van Logo Brugge-Oostende.
 5. Lokaal bestuur Zedelgem co-financiert jaarlijks minstens het bedrag vermeld in punt 4. Ze stort dit eveneens 
op rekeningnummer BE49 7765 9129 0071 van het activiteitencentrum ‘intergemeentelijke preventiewerking’ 
van Logo Brugge-Oostende. In het geval de Vlaamse Overheid beslist de subsidie in kwestie af te schaffen, dan is 
lokaal bestuur Zedelgem niet gehouden verder te co-financieren.
6. De gestorte bedragen vermeld in de punten 4 en 5 zijn integraal bestemd voor de financiering van de 
personeelskosten (en bijhorende, elementaire werkingskosten) van de intergemeentelijke preventiewerking. 
7. In 2020 bedraagt de in punten 4 en 5 vermelde subsidie respectievelijk cofinanciering tien twaalfden van dit 
bedrag, aangezien de intergemeentelijke preventiewerking start op 1 maart 2020.
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Beheer 
8. Logo Brugge-Oostende staat in voor het beheer van de in de punten 4 en 5 bedoelde middelen. Ze richt een 
apart activiteitencentrum ‘intergemeentelijke preventiewerking’ op, naast het bestaande activiteitencentrum 
‘Logo’, dat correspondeert aan haar decretale opdrachten. 
9. De aansturing van de intergemeentelijke preventiewerking gebeurt door een stuurgroep. Alle deelnemende 
gemeenten van ELZ WE40 en Logo Brugge-Oostende hebben recht op een ambtelijke vertegenwoordiger in de 
stuurgroep. De voorzitter van de stuurgroep wordt aangeduid door de leden van de stuurgroep. De 
intergemeentelijke preventiewerker is adviserend lid van de stuurgroep en staat in voor het secretariaat. 
De stuurgroep vergadert minstens twee keer per jaar of op verzoek van een stuurgroep. 
Alle beslissingen worden in consensus genomen.
10. Samen met de stuurgroep stelt de intergemeentelijke preventiewerker een beleids- en actieplan op dat 
jaarlijks geëvalueerd, en zo nodig, bijgestuurd wordt. De stuurgroep keurt bijhorende jaarlijkse actieplannen 
goed.  
11. Jaarlijks wordt ook een financieel en inhoudelijk rapport opgemaakt, dat wordt voorgelegd aan de 
stuurgroep. Logo Brugge-Oostende maakt het over aan AZG.
 
Inzetten van de middelen
12. In consensus met lokaal bestuur Zedelgem en op voorstel van Logo Brugge-Oostende wordt door Logo 
Brugge-Oostende een preventiewerker, die beschikt over voldoende competenties, voor de intergemeentelijke 
preventiewerking, aangeworven. 
Logo Brugge-Oostende staat in voor het personeelsbeheer. De beoordeling van het functioneren van de 
intergemeentelijke preventiewerker gebeurt door Logo Brugge-Oostende, mede op basis van de inbreng van de 
deelnemende lokale besturen.
13. Logo Brugge-Oostende ontwikkelt, in overleg met de deelnemende lokale besturen, een werkrooster dat de 
tijdsinzet van de intergemeentelijke preventiewerker voor een semester weergeeft. Deze vertrekt vanuit een 
jaarlijks totaalvolume aan tijdsinzet en houdt rekening met de grootte van de bijdrage uit elk lokaal bestuur. Ze 
streeft substantiële tijdsblokken in de deelnemende lokale besturen, minimale verplaatsingsonkosten, 
gelegenheid tot deskundigheidsbevordering en intervisie en een efficiënte afstemming in Logo Brugge-
Oostende met het activiteitencentrum ‘Logo’ (in het bijzonder het teamoverleg lokale besturen) na. De uren die 
de intergemeentelijke preventiewerker buiten de deelnemende lokale besturen besteedt, worden pro rata 
verdeeld over de lokale besturen. In geval van ziekte of verlof van de preventiewerker, worden de niet 
gepresteerde uren opnieuw pro rata verdeeld.
14. De intergemeentelijke preventiewerker registreert welke tijd hij bij de deelnemende lokale besturen 
doorbrengt en aan welke activiteiten en acties.
15. Logo Brugge-Oostende legt aan de stuurgroep een meerjarenbudget voor, dat naast de personeelskosten, 
ook minstens de werkings- en projectkosten bevat. De projectkosten van de intergemeentelijke 
preventiewerking onderscheiden zich van de eventuele projectkosten voor lokale acties of projecten ten laste 
van de begroting van lokaal bestuur Zedelgem (bijvoorbeeld publicaties, mailings, onkostenvergoedingen 
externe sprekers, huur zalen, aanmaak promotiemateriaal…).
 
Rolverdeling 
 
16. Lokaal bestuur ZEDELGEM:
-      Ontwikkelen, in overleg met de intergemeentelijke preventiewerker en Logo Brugge-Oostende (en eventuele 
andere organisaties), van het lokaal preventief gezondheidsbeleid, waarin de rol van de intergemeentelijke 
preventiewerker verankerd is.
-      Co-financieren van de intergemeentelijke preventiewerker en aanduiden van Logo Brugge-Oostende als 
beheerder van de intergemeentelijke samenwerking.
-      Bepalen van de prioritaire doelstellingen en acties die uitgevoerd worden door de intergemeentelijke 
preventiewerker op het eigen grondgebied, in samenspraak met de andere deelnemende lokale besturen en 
Logo Brugge-Oostende.
-      Verzekeren van het functioneren van de intergemeentelijke preventiewerker in het lokaal bestuur door 
omkadering te bieden en ondersteuning te voorzien. Denk hierbij aan zowel logistieke omkadering 
(huisvesting…) als inhoudelijke (integratie van acties in meerjarenplan, interactie met andere diensten 
faciliteren…).
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17. Logo Brugge-Oostende:
-      De algemene coördinatie en opvolging van de ondersteuning van de intergemeentelijke preventiewerking 
ligt bij Logo Brugge-Oostende. Het Logo ziet erop toe dat de ondersteuning daadwerkelijk gebeurt, ofwel door 
henzelf, ofwel door een andere partner. Regionaal worden taakafspraken gemaakt met alle relevante partners.
-      De Gezonde Gemeente-samenhang verzekeren, samen met de betrokken lokale besturen van de 
verschillende intergemeentelijke preventiewerkingen in de Logoregio, zolang de focus op de 
gezondheidsdoelstellingen en het thema ‘gezondheid & milieu’ (m.u.v. eerstelijnsfunctie) ligt.
-      Actief opvolgen via de bestaande lokale en regionale structuren wat er leeft bij de intergemeentelijke 
preventiewerkingen en de betrokken lokale besturen, bv. via een lokale stuurgroep Gezonde Gemeente, een 
lokaal gezondheids- of welzijnsoverleg, een overleg van lokale besturen deel uitmakend van eenzelfde 
eerstelijnszone, individuele contacten…
-      Deelname aan en opvolgen van de stuurgroep van de lokale preventiewerkingen in functie van inhoudelijke 
ondersteuning aan de intergemeentelijke preventiewerkingen. 
-      Een antwoord bieden op noden aan intervisie, ervarings- en kennisuitwisseling, teamvorming…, 
desgevallend in samenspraak met relevante partnerorganisaties en andere actoren.
-      Samen met de relevante, Vlaamse partnerorganisaties toetsen van lokaal ontwikkelde en aangepaste 
materialen of campagnes die voldoende kwaliteitsvol en in lijn met het ruime kader zijn.
-      Inhoudelijke omkadering en ondersteuning bieden aan de intergemeentelijke preventiewerker en 
verzekeren van de frequente afstemming tussen het activiteitencentrum ‘intergemeentelijke preventiewerking’ 
en het activiteitencentrum ‘Logo’ (conform haar decretale opdrachten).
-      Optreden als beherende organisatie/werkgever.
-      Ondersteuning bij rapportering aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 
18. Intergemeentelijke preventiewerker:
-      In samenspraak met alle betrokken actoren lokaal en regionaal (Logo, organisaties thematische 
terreinwerking, lokale gezondheidsambtenaren, preventiewerkers binnen de SVVP-contracten…) op basis van 
een lokale (intergemeentelijke) analyse bepalen van de prioritaire thema’s, noden en behoeften, doelstellingen 
en acties binnen het samenwerkingsverband.
-      Organiseren en uitvoeren van een lokaal preventief gezondheidsbeleid dat afgestemd is op verschillende 
initiatieven en thema's binnen de beleidsdoelstellingen van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de 
realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.
-      Implementeren van Vlaams ontwikkelde preventiemethodieken, desgevallend aangepast aan de lokale 
noden en doelstellingen van het preventief gezondheidsbeleid (www.preventiemethodieken.be).
-      Indien ervoor gekozen wordt door het lokaal bestuur, een rol opnemen in vroeginterventie (VI) en zo mee 
instaan voor de brug naar de zorg.
-      Jaarlijks rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid over de lokale preventiewerking.
-      Fungeren als trekker voor initiatieven binnen de lokale context en lokale netwerkvorming: op thematisch 
niveau verschillende partners aan- en samenbrengen. 
-      Aanspreekpunt zijn voor het Logo.
 
Inwerkingtreding en duur overeenkomst
 
19. De intergemeentelijke preventiewerking in ELZ WE40 gaat in op 1 maart 2020 en loopt af op 31 december 
2024.  
20. Indien één van de partijen de overeenkomst wenst te beëindigen, gebeurt dit na overleg en middels een 
aangetekend schrijven aan de andere partij, uiterlijk 30 juni of 31 december van elk kalenderjaar. De 
overeenkomst eindigt dan op 31 december van het betreffende kalenderjaar, respectievelijk op 30 juni van het 
volgende kalenderjaar. De overige deelnemende lokale besturen mogen, in geval van het voortbestaan van de 
intergemeentelijke preventiewerking, hier geen nadeel van ondervinden. 
Lokale besturen die nog niet instapten in de intergemeentelijke preventiewerking, kunnen dit wel later nog 
doen. Er worden hiervoor vaste instapmomenten voorzien, namelijk op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar.
 
Opgemaakt te Brugge op …/…/2020
 
Artikel 2.- Anja Bardyn, diensthoofd Sociale Zaken, wordt afgevaardigd om te zetelen in de stuurgroep in naam 
van het lokaal bestuur Zedelgem. 
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8. PERSONEEL - WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW - 
FIETSVERGOEDING - BESLISSING

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 en latere wijzigingen
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

- de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW van Zedelgem zoals gewijzigd tot op 2 juli 2019
Aanleiding
- mogelijkheid om de fietsvergoeding woon-werk verkeer op te trekken
Adviezen
EXTERN
- BOC dd 13 september 2019
INTERN
- MAT dd 4 oktober 2019
Motivering
- in de rechtspositieregeling wordt een fietsvergoeding voor het gebruik van de fiets voor het woonwerk 

verkeer voorzien van 15 cent per afgelegde kilometer. Dit bedrag werd sinds de invoering hiervan (in 2008) 
nog nooit aangepast.

- om het gebruik van de fiets voor het woon-werk verkeer verder te stimuleren is een verhoging van de 
fietsvergoeding aangewezen

- in vergelijking met wat als fietsvergoeding uitbetaald wordt in de ons omliggende gemeentes, wordt 
vastgesteld dat wij de laagste vergoeding uitbetalen

- sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om een vergoeding, vrijgesteld van belastingen en RSZ, van 24 cent per 
afgelegde kilometer uit te betalen

- raming kostprijs van een verhoging met 9 cent van de fietsvergoeding is 9.000 euro voor gemeente – en 
OCMW-personeel: deze bedragen werden voorzien in de meerjarenplanning
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Besluit
Enig artikel.-  De rechtspositieregeling van het OCMW van Zedelgem te wijzigen als volgt:
in artikel 227 wordt het bedrag van 15 cent per afgelegd kilometer gewijzigd naar 24 cent per afgelegde 
kilometer.

9. VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nihil.

10. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

Stemming over dit besluit:
Voor Tegen Onthouden
Vermeulen, Annick
Dehaemers, Jurgen
Demeulemeester, Ilse
Devriendt, Ann
Haesaert, Peter
Himpens, Brigitte
Naessens, Arnold
Pollet, Sofie
Timmerman, Stijn
Vander Meulen, Krista
Vanrobaeys, Katrien
Vergote, Bart
Verhaeghe, Dirk
Verhegge, Geert
Vermeulen, Charlotte
Vlaemynck, Wouter
Walcarius-De Maré, Katrien
Breekelmans, Frauke
De Meester, Martine
De Groodt, Jean-Pierre
De Wispelaere, Eddy
Descheemaecker, Günther
Denys, Pol
Sneppe, Dominiek

In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere wijzigingen 
werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 
vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Elk lid van de raad 
voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van 
de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de 
notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 

11. BESLOTEN

12. JURIDISCHE ZAKEN - RAPPORTERING KLACHTEN - PERIODE 1 JANUARI 2019 TOT EN MET 31 
DECEMBER 2019 - KENNISGEVING 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van de behandelende klachten in de 
periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 tegen gemeentelijke en ocmw diensten conform het reglement 
klachtenbehandeling goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 februari 2019. De rapportering aan het 
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managementteam gebeurde op 10 januari 2020 en aan het college op 14 januari 2020.
De raadsleden konden de dossiers inzien bij de klachtenbehandelaar.

De zitting wordt gesloten.

GOEDGEKEURD
Sabine Vermeire 
Algemeen directeur 

Charlotte Vermeulen
Voorzitter


