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2016 / 009 Groen licht voor oprichting van een Zorgbedrijf 
Meetjesland  
Eerste Vlaams intergemeentelijk zorgbedrijf 

 
De OCMW-raden en gemeenteraden van Evergem, Maldegem en Nevele hebben groen licht gegeven 
voor de oprichting van het Zorgbedrijf Meetjesland. Deze vorm van intergemeentelijke samenwerking 
is een primeur in Vlaanderen.  
 
Het Zorgbedrijf Meetjesland wordt een publieke OCMW-vereniging die zal instaan voor de exploitatie 
en het beheer van 5 woonzorgcentra en 168 assistentiewoningen en voor de thuiszorgdiensten van 
deze besturen.  
 
Eind 2014 werd in de OCMW-raden van Evergem, Maldegem en Nevele beslist dat de oprichting van 
een gezamenlijk openbaar zorgbedrijf verder onderzocht mocht worden. Door samen te gaan in één 
groep wil men meer schaalgrootte en –voordelen creëren, efficiëntiewinsten nastreven en meer 
nadruk leggen op de “zorg”. Op die manier willen deze OCMW’s de tekorten van de woonzorgcentra 
aanpakken, tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen en de toekomst van een 
kwaliteitsvolle, openbare zorg verankeren.  
 
De drie betrokken OCMW’s startten daarop besprekingen op om de haalbaarheid te onderzoeken van 
zo een zorgbedrijf. In eerste instantie zouden dus vijf woonzorgcentra met in totaal 425 bedden en 12 
plaatsen kortverblijf in het zorgbedrijf ondergebracht worden en 168 assistentiewoningen. Ook de 
andere (thuis)zorgdiensten worden in het zorgbedrijf geïntegreerd. 
 
De afgelopen maanden werd een intensief onderzoeks- en onderhandelingstraject afgelegd waarbij, 
naast de secretarissen, ook de directies van de woonzorgcentra, de voorzitters en burgemeesters en 
de meerderheidspartijen werden betrokken. 
 
Basisnota 
De onderhandelingen resulteerden in een basisnota om te komen tot een principiële beslissing over 
de oprichting van een Zorgbedrijf Meetjesland, een lijvig document. Daarin wordt beschreven hoe de 
betrokken besturen het zorgbedrijf zien op vlak van organisatie, structuur, doelstellingen, 
dienstverlening, financieel beleid, personeelsinvulling, rechtspositieregeling, verhouding zorgbedrijf en 
OCMW ... 
 
Formele beslissing in januari en februari 2016 
In een volgende stap werden de plannen die momenteel voorliggen en die gedragen worden door de 
meerderheidspartijen van Maldegem, Evergem en Nevele, voorgesteld aan de respectievelijke 
besturen. In de zittingen van de OCMW-raad en gemeenteraad van januari en februari volgde de 
formele beslissing of het Zorgbedrijf Meetjesland al dan niet kan opgericht worden. De drie betrokken 
besturen (Evergem, Maldegem en Nevele) hebben een positieve beslissing genomen. De verdere 
uitwerking van het zorgbedrijf kan van start gaan. 
 
 
 
  

Gemeente Evergem 

Persberichten 

 



  
 Dienst Communicatie, AC Gemeentehuis,  
 Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem,  
 tel. 09 216 05 90, communicatie@evergem.be 
 www.evergem.be 
  

 donderdag 11 februari 2016  2 

Informatie voor de pers 
 
Evergem  
Voorzitter Kurt Moens, tel. 09 344 61 14, kurt.moens@evergem.be 
Secretaris Danny Coene, tel. 09 216 05 00, secretaris@evergem.be  
Burgemeester Joeri De Maertelaere, tel. 0476 887 695, burgemeester@evergem.be 
 
Maldegem 
Voorzitter Stefaan Standaert, tel. 0472 23 60 26, voorzitter@ocmwmaldegem.be  
Secretaris Piet Vanwambeke, tel. 0478 30 14 81, secretaris@ocmwmaldegem.be  
Burgemeester Marleen Van den Bussche, tel. 050 72 89 53, burgemeester@maldegem.be 
 
Nevele  
Voorzitter Jan Pauwels, tel. 0473 80 39 45, jan.pauwels@ocmwnevele.be   
Secretaris Joke Mertens, tel.  0496 59 54 52,  joke.mertens@ocmwnevele.be 
Burgemeester Johan Cornelis, tel. 0473 82 29 97, burgemeester@nevele.be 
 


