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AANVANG: Te 20:00 uur in de vergaderzaal woonzorgcentrum, OCMW 

Wuustwezel 

 

AANWEZIG: De heer: M. Van Gils ,voorzitter 

 mevrouwen: S. Smeulders, H. Hoeymans, M. Steyaert, leden 

 de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert, K. de 

Weert,  T. Neys, W. Vanden Eynden, leden 

 de heer: F. Remy, secretaris 

   
VERONTSCHULDIGD: de heer: J. van Hasselt, lid 
   

 

AGENDA 

 

 

Openbare zitting: 

 

01 Principebeslissing tot verzelfstandiging van het woonzorgcentrum conform titel 

VIII hoofdstuk 4 
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Openbare zitting: 

 

 

01 Principebeslissing tot verzelfstandiging van het woonzorgcentrum conform titel VIII 

hoofdstuk 4 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de opstart vanaf midden 2014 van een privé woonzorgcentrum van de vzw 

AMATE in Gooreind-Wuustwezel; 

Gelet op het tekort van het woonzorgcentrum St.-Jozef; 

Gelet op de resultaten van de organisatiestudie zoals uitgevoerd in 2012 door de firma 

BDO; 

Neemt kennis van de besprekingen met vzw AMATE en de gemeente in het kader van 

de bouw en de opening van het woonzorgcentrum Amandina in Gooreind-Wuustwezel; 

Overwegende dat het zinvol is om intens samen te werken met de vzw AMATE om  

zo: 

- Een gelijkaardig aanbod te doen van woonzorgcentra in de gemeente voor de 

bewoners; 

- Samen met AMATE een gelijk beleid te voeren in de woonzorgcentra; 

- Aan schaalvergroting te doen; 

Neemt kennis de gegeven toelichting: 

- geschiedenis, opdrachtverklaring van het woonzorgcentrum; 

- organisatiestudie, uitgevoerd in 2012; 

- voorstelling vzw AMATE en wzc Amandina; 

- principebeslissing verzelfstandiging; 

- het te volgen traject voor beslissing; 

Gelet op de mogelijkheden conform het organieke OCMW-decreet inzake externe  

verzelfstandiging onder titel VIII: 

- hoofdstuk 1: publiekrechterlijke vereniging, geen partners nodig; 

- hoofdstuk 2: enkel voor exploitatie ziekenhuizen; 

- hoofdstuk 3: nieuw te ontwikkelen dienstverlening 

- hoofdstuk 4: enkel voor woonzorgcentra, 3 partners nodig, privaatrechterlijke 

vzw 

Neemt kennis van het overzicht van de verschillende  mogelijkheden externe  

verzelfstandiging, zoals opgemaakt door Jan Cools, stafmedewerker; 

Neemt kennis van het voorstel om de principebeslissing te nemen om het 

woonzorgcentrum  te verzelfstandigen, conform titel VIII, hoofdstuk 4 van het 

organiek decreet van 19 december 2008; 

Neemt kennis van de bezorgde stukken aan de raadsleden: 

- Een toelichtingsnota inzake de verzelfstandiging; 

- De aan het personeel bezorgde brieven inzake  het voornemen tot 

verzelfstandiging; 

- De artikels van het OCMW-decreet inzake de verzelfstandiging  onder titel 

VIII, hoofdstuk 4 van het organiek decreet van 19 december 2008, namelijk 

artikels 247/1 -247/3; 

- Een perstekst inzake de verzelfstandiging; 

Neemt kennis van het voorstel van werking inzake de opstart van de verzelfstandiging: 

- Opstart van een algemene stuurgroep met als leden: 

o De voorzitter OCMW; 

o De secretaris; 

o De stafmedewerker OCMW; 

- Toevoeging indien nodig met: 

o De financieel beheerder (in opstartfase) 

o De directeur woonzorgcentrum; 
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o De coördinerend hoofdverpleegkundige; 

o Andere medewerkers volgens de nood en de te bespreken punten 

(diensthoofden, personeelsdienst, financiële dienst) 

- Overlegvergadering met vzw AMATE; 

- Maandelijkse terugkoppeling aan de Raad/Bijzonder Comité Ouderenzorg; 

Neemt kennis van de te bespreken punten bij de opstart: 

- Uitklaring van alle aspecten inzake personeel: 

o Terbeschikkingstelling personeel; 

o Overgangssituatie tijdelijke tewerkstellingen 

o Vervangingscontracten; 

o PC 330 en een nieuw “statuut” voor het aan te werven personeel, 

gelijklopend met vzw AMATE; 

- Inzet van ons ondersteunend personeel 

- Wachtlijstbeheer en opnamebeleid 

- Invulling van het middenkader van ons woonzorgcentrum 

- Samenwerkingsmogelijkheden met vzw AMATE (zorgdossier, andere) 

- Werking keuken en onderhoud 

Neemt kennis van de toelichtingen aan het personeel op 27 en 28 maart 2013 inzake de 

verzelfstandiging; 

Gelet op de concrete vragen van vzw AMATE inzake samenwerking: 

- Thuiszorgaanbod in de te bouwen assistentiewoningen  via het OCMW; 

- Opnamebeleid en voorbereiding via de sociale dienst va het OCMW; 

- Onderhoudsplicht; 

- Personeel: samen vorming organiseren; 

- Inzage in de organisatiestudie; 

Overwegende dat vzw AMATE in zijn bestuur nog dient te beslissen inzake een 

mogelijke samenwerking met OCMW-Wuustwezel; 

Neemt kennis van de gevoerde discussie inzake dit agendapunt: 

- De oppositie voert aan dat er te weinig openheid is rond dit agendapunt en dat 

ze te laat werd geïnformeerd; De voorzitter zegt dat het gaat over de opstart 

van het dossier. We wilden correcte informatie geven aan raadsleden en 

personeel. We wilden voorkomen dat men hier en daar iets zou opvangen 

zonder het totaal kader te hebben; 

- De vraag wordt gesteld naar het uitvoeren van de actiepunten van de BDO-

studie; de voorzitter antwoordt dat dit lopende is; 

- De vraag wordt gesteld of het niet zinvoller is om eerst orde op zaken te stellen 

binnen het OCMW en daarna na te denken over samenwerking; De voorzitter 

antwoordt dat het nu een uniek moment is om de samenwerking op te starten, 

een effectieve op start van de vzw wordt voorzien voor 1 januari 2014; 

- Er wordt gevraagd naar andere documenten; de voorzitter antwoordt dat er 

geen andere documenten ter inzage zijn; 

- De oppositie vindt dat er voor een dergelijke belangrijke beslissing zeer weinig 

voorbereiding is gebeurd; de voorzitter antwoordt dat het gaat om een 

principebeslissing om vanaf nu de nodige voorbereiding te starten; 

- De oppositie betwijfelt of er wel voldoende voordeel is met een samenwerking 

en heeft schrik dat er kosten worden afgewenteld op het OCMW; de voorzitter 

antwoordt dat het gaat om aparte vzw’s en dat dit niet kan; 

Gelet op het woonzorgdecreet; 

Gelet op de erkenningsnormen voor woonzorgcentra; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gaat over tot bespreking; 

 

Beslist met 6 stemmen voor en 4 stemmen tegen van NVA, Open VLD en Plus: 

1.- Akkoord te gaan met het principe van verzelfstandiging van het woonzorgcentrum 
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conform  titel VIII, hoofdstuk 4 van het organiek decreet van 19 december 2008, 

artikels 247/1 -247/3; 

 

Beslist met unanimiteit van stemmen: 

2.- Op regelmatige basis terugkoppeling te geven aan de Raad inzake de opvolging van 

dit dossier. 

 

 

 

EINDE VAN DE ZITTING TE 21.40 UUR 

 

Het verslag van de openbare vergadering OCMW van dinsdag 2 april 2013 wordt voorgelezen in de 

openbare vergadering OCMW van dinsdag 30 april 2013 en met unanimiteit van stemmen zonder 

opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

(    F. Remy    )         (M. Van Gils) 

 

 


