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Art.254 decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn
Lijst van genomen besluiten - Raad voor Maatschappelijk Welzijn ¡n z¡tt¡ng van 28 februari 2018

Geachte

ln toepassing van art. 254van het decreet van 1 9 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, wordt kennis gegeven van de lijst van de besluiten,
genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in haar zitting van 28 februari 2018.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeurine verslag vorige zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het verslag van de zitting van de raad van 23 januari 2018
goed, mits opname van de rondvraag.

2. Aanstelline informatieveiligheidsconsulent OCMW
De Raad Maatschappelijk Welzijn wijst Paul Schelleman aan als informatieveiligheidsconsulent.

3. Overdracht systeem I (centralisatienummer BE56 0682 2522 07881 - overdracht beheer (en
ondersteuning) op naam van Piet Allewaert" Caroline Vande Geuchte. Evellme Buyck. Luc De
Baere en Ilse Focquaert aan Elien Claeys. Saan Colman. Stephanie Dobbelaere" Nicole Van
Landschoot. Heidi Rotsaert en Koen Cromheecke

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om inzake systeem I (met centralisatienummer BE56
0682 2522 0788) het beheer (en ondersteuning) op naam van Piet Allewaert, Caroline Vande Geuchte,
Evelyne Buyck, Luc De Baere en Ilse Focquaert over te dragen aan Elien Claeys, Saan Colman,
Stephanie Dobbelaere, Nicole Van Landschoot, Heidi Rotsaert en Koen Cromheecke en de nodige
toegangen te voorzien.

4. Tewerkstelling art.60ö7 bij privé-werkgever - goedkeuring bedrae forfaitaire kost. terugbetaline
opleiding- en omkaderingspremie en modelovereenkomst

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om voor een tewerkstelling in de private sector aan een
privé onderneming in het kader van een tijdelijke werkervaring, art.60$7, een maandelijks forfaitair
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bedrag van 750 EUR te factu¡eren voor de terbeschikkingstelling van een medewerker voor een

voltijdse tewerkstelling die start vanaf I januan 2017. Bij een deeltijdse tewerkstelling wordt dit
bedrag verrekend pro rato de tewerkstellingsbreuk.
De raad gaat akkoord om een opleiding- en omkaderingspremie (artikel 61) van 250 EUR per maand
gedurende maximaal 12 maanden tewerkstelling uit te betalen aan de privéwerþever.
De raad beslist om geen loonkost door te rekenen aan de privéwerkgever voor een

terbeschikkingstelling (na mutatie) op het einde van de tewerkstelling art.60$7 indien deze beperkt is
tot l maand.
De raad verleent goedkeuring aan de voorgelegde modelovereenkomst:

5. Samenwerhne logo gezond plus - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2018
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om voor het werkjaar 2018 niet in te tekenen op de

samenwerkingsovereenkomst met LogoGezond+, regio Meetjesland, en derhalve geen financiële
bijdrage aan LogoGezond+ te betalen.

6. Patrimonium - verkoop perceel Adegem(5de afd. sie. H. deel van 77p - principiele beslissing
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat principieel akkoord met de verkoop van een deel van ong.
1.000 m2 van het perceel Maldegem, 5de afd., sie. H w 77p. aan het schoolbestuur van wije
basisschool de Papaver te Adegem.

7. Patrimonium - verkoop perceel landbouwgrond Eelveldsche Meersen ) - definitieve beslissing
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat dehnitief akkoord met de verkoop van 2 percelen
landbouwgrond, 'Eelveldse Meersen' gelegen te Maldegem,2de afdeling, sectie D, nrs. 542 &. 543
volgens de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van verkoopakte.

8. Patrimonium - wijzieine ontwerp notariële akte erfpacht assistentiewoninsen pastorij Adeeem.
rusthuis & assistentiewoningen Maldegem Begijnewater en assitentiewonineen Maldegem
Lazarusbron

Artikel 11 van het ontwerp van notariele akte betreffende het verlenen van een erfpacht door het
OCMW Maldegem aan het Zorgbednjf Meetjesland, zoals opgesteld door notarissen Van de Keere en

Vanhyfte wordt aangepast.

9. Toekenning extra-legale voordelen aan M-team - wijziginq raadsbeslissing van 22 november
20tr

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om de extraJegale voordelen zoals eerder
toegekend in haar beslissing van 22 november 2011 voor de resterende leden van het
managementteam en in de toekomst voor het nieuw samengesteld managementteam, te wijzigen.
Met ingang van 1 januari2018 wordt
- de toekenning van een laptop of computer, bijhorend informaticamateriaal en software (om de drie
jaar een budget van 1.500 excl. BTW) stopgezet
- de toekenning van een smartphone met belkrediet (vervanging om de 24 maanden) behouden
- de tussenkomst in terugbetaling kosten voor internet, begrensd tot 70 euro per maand, behouden
De beslissing van het vast bureau van 23 november 201 1 blijft verder de praktische uitwerking regelen
voor wat betreft de toekenning van een smartphone met belkrediet en de tussenkomst in betaling van
de kosten van het internet.
Artikel 3 van de beslissing van de raad voor maatschappelijkwelzijn van22 november 2011 waarbij
een systeem van extra-legale voordelen voor de ambtenaren-leden van het managementteam van het
OCMW werd ingevoerd, wordt opgeheven.

10. Terugkoppeling vergaderins Welzijnsband
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de terugkoppeling betreffende de vergadering
van de Welzijnsband op 26 januari 2018.



1 1. Maldgem samen - integratie - stavaza
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de voortgang van de integratiebeweging,
zoals besproken en toegelicht op de forumvergadering van 25 januari 2018.

Bovenvermelde besluiten liggen ter inzage op het gemeente- en OCMW-secretariaat te Maldegem,

Marktstraat T,vanaf heden tot en met 15 april 2018.
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