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 MEERJARENPLAN 2020-2025 
 OCMW: VASTSTELLING  

 

 

Vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 december 2020 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 9 juni 2020 

 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Artikel 28 §1 juncto 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB) 

bepaalt dat de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar zijn. 

• Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de raad 

voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid voor de 

aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of 

krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. 

• Decreet Lokaal bestuur, Titel 4, inzake de beheers- en beleidscyclus  voor de gemeente en het 

OCMW met ingang van 1 januari 2019 

◦ Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel;  

◦ de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk 

beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben 

vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door 

de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport 

in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. 

◦ elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. 

• Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 boekhouding, de 

beleidsrapporten en de toelichtingen. 

• Ministeriële besluiten van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de 

modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de 

digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 

• Het vast bureau heeft positief advies verleend in haar zitting van 3 december 2019. 

 

Feiten 

• Dit plan beschrijft welke weg het lokaal bestuur de komende zes jaar wil volgen. Deze weg 

focust op zes belangrijke doelstellingen om een efficiënt, vooruitstrevend, veilig, 

bedrijfsvriendelijk, eco-realistisch en warm Maldegem te verwezenlijken.  

• Bijzonder is dat de gemeente en het OCMW geen afzonderlijke planningsdocumenten meer 

opmaken. Het meerjarenplan 2020-2025 is  een gezamenlijk beleidsrapport waarin de 

beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen 

worden. 

• Er is één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 geeft de kredieten per entiteit weer. De 

vaststelling van de rapporten gebeurt door zowel de Gemeenteraad als de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn, voor hun deel van de kredieten, en daarna keurt de Gemeenteraad 

ook nog eens het deel van het OCMW goed. 
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Argumentatie 

• Het meerjarenplan 2020-2025 blijft na de aanpassing in evenwicht. Het resultaat op kasbasis is 

positief en de autofinancieringsmarge is positief, dit ook geconsolideerd met het AGB 

Maldegem erbij. 

 

Advies 

• Het management team heeft positief advies verleend in haar zitting van 29 november 2019. 

 

Tussenkomsten 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) licht toe dat na de tijdelijke schorsing van de openbare zitting 

van de gemeenteraad terug wordt overgegaan tot openbare zitting van de OCMW-raad voor de 

vaststelling van het meerjarenplan. De voorzitter vraagt wie wenst tussen te komen. 

• Raadslid Stefaan Standaert (Groen) vindt het goed dat “zorgzaam Maldegem” mee opgenomen 

werd in de slogan.  Hij stelt dat dit ook het luik van het meerjarenplan is waar Groen het meest 

vertrouwen in heeft.  Groen vindt het een mooi plan omdat er behoud is van de sociale inslag en 

de werking en omdat er moeite voor gedaan werd om dat in grote lijnen te behouden.  Hij geeft 

ook een compliment voor de bijkomende cel maatwerk.  Hij hoopt dat dit nog aan meer mensen 

kansen geeft en niet alleen gebruikt wordt om verschuivingen te doen binnen het huidige 

personeelscontingent.  Wat betreft de concrete projecten stelt Stefaan Standaert het volgende: 

De woonzorgzone is, weliswaar met visie en doelen, opgezet.  Groen zou wel ambitieuzer zijn: dit 

wordt een lokaal proefproject, maar de ambitie van Groen was toch wel om dit in Maldegem-

centrum uit te rollen om meteen een groter effect te hebben.  Groen dacht dit ook  uit te bouwen 

in samenwerking met de verschillende zorgverstrekkers, maar dat luik vindt hij nu niet terug.  

Tenslotte vindt Groen het toch belangrijk dat de toegankelijke voetgangerscirkel verwezenlijkt 

wordt. 

• Groen vindt het project met de brugfiguren naar de scholen positief: dat is een goed project met 

visie.  Ook de eerstelijns psychologische hulp vindt hij zeker nodig; een eerste instap voor mensen 

met psychische problemen. Verder maakt Stefaan Standaert nog twee opmerkingen: 

Van de eerste hoopt hij dat deze nog bijgestuurd wordt:  met name de positie ten aanzien van 

het  Zorgbedrijf Meetjesland. Het Zorgbedrijf is verzelfstandigd.  Hij merkt op dat er in het 

Meerjarenplan van Maldegem niet veel te lezen valt over het Zorgbedrijf en alhoewel dit 

technisch voor een stuk klopt, hij dit toch als een grote leemte ervaart.  Hij wil pleiten voor het 

Zorgbedrijf: zij hebben een groot deel van de Maldegemse zorg onder hun hoede.  Groen is er 

altijd met het OCMW-bestuur en met alle partijen voor gegaan om dit op een ambitieuze manier 

te doen.  Verder stelt hij dat het Zorgbedrijf nu twee jaar bezig is en dat ze dit op een moderne 

en betaalbare manier proberen te doen. Het woord “lean” dat ook valt binnen de efficiëntie-

oefening binnen de gemeente, dat is ook iets waar zij mee bezig zijn. Vandaar dat hij veel moeite 

heeft met de stiefmoederlijke (ver)houding tussen gemeente en Zorgbedrijf.  Hij stelt dat het onze 

zorg moet blijven om ook binnen de gemeenteraad na te denken over mogelijke nieuwe 

investeringen binnen het Zorgbedrijf en dat hij die nu niet terugvindt in het meerjarenplan. 

Concreet is er ook in het Zorgbedrijf een energie-audit geweest en die vindt hij ook niet terug in 

de investeringen voor het Zorgbedrijf die in de meerjarenplanning staan. Hij doet dan ook een 

oproep, én aan de politiek én aan de ambtenaren, om als collega’s te leren van elkaar, om samen 

te werken en in Maldegem ambitieus te blijven op vlak van zorg en betaalbare zorg. 

• Verder betreurt hij het dat de samenwerking binnen het Meetjesland afgebouwd wordt. 

 

• Schepen Marleen Van den Bussche (De Merlaan) repliceert hierop dat het bestuur zijn uiterste 

best zal doen om het plan dat voorligt tot een goed einde te brengen en waar mogelijk ook uit te 

breiden. 

• De woonzorgzone is inderdaad een lokaal proefproject dat zal opgestart worden, wat niet wil 

zeggen dat dit later niet kan uitgebreid worden.  Er is voor gekozen om klein te beginnen en later 

eventueel uit te breiden, vandaar de naam ”de haalbare woonzorgzone”.  Dat zal ook gebeuren 

in samenwerking met de plaatselijke zorgverstrekkers.  Wat toegankelijkheid betreft, stelt zij dat 
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- omdat we zo klein werken - het ook mogelijk moet zijn om op die plaatsen ook de 

toegankelijkheid te garanderen. Dat zal gebeuren via de budgetten van de voetpaden, de 

fietspaden. 

• Het project omtrent de brugfiguren zal verder uitgebreid worden en er zal gewerkt worden met 

een gezinsbegeleider. 

• Wat betref de eerstelijns psychologisch hulp stelt zij dat dit één van de voorbeelden kan zijn waar 

mogelijks de Uit-pas zal kunnen gebruikt worden.  Er wordt momenteel met iemand van 

Maldegem bekeken om deze psychologische hulp aan te bieden.  Dat is voor de cliënten kostelijk, 

maar die persoon zou eventueel bereid zijn om in te stappen in de Uit-pas, zodat de Uit-pas kan 

gebruikt worden voor cliënten die het zelf niet kunnen betalen.  Dat is één van de troeven door 

het zelf te doen. 

• Zij deelt de bezorgdheid wat betreft het Zorgbedijf Meetjesland: er zal verder ingezet worden op 

thuiszorg; dat staat ook in de meerjarenplanning van het Zorgbedrijf.  In de meerjarenplaning 

van gemeente/OCMW staat ook dat er zal gewerkt worden rond dementie, samen met het 

Zorgbedrijf en de andere particulier spelers, zijnde Tillia/Warande. 

• Wat de investeringen betreft, stelt zij dat er 600 euro investering per bed voorzien wordt en ook 

de herstelling van de CADO.  Afhankelijk van het resultaat kan er naar het einde van de legislatuur 

bekeken worden of er mogelijkheden zijn om te starten met de herstelling van de 

bejaardenwoningen. 

• Tenslotte benadrukt raadslid Stefaan Standaert (Groen) nog eens dat nieuwe investeringen, 

nieuwe plannen en bijsturingen vooral van Maldegem zullen moeten komen als het gaat over 

Maldegemse zorg.  Hij stelt dat er ook wel een deel vanuit het Zorgbedrijf zal komen omdat daar 

professionelen zijn die hun insteek kunnen geven, maar hij vraagt zich af of er misschien te weinig 

appèl vanuit de gemeente gedaan is naar de Maldegemse mensen. 

• Voorzitter Peter Van Hecke (N-VA) vraagt of er nog raadsleden wensen tussen te komen over de 

meerjarenplanning van het OCMW.  Hij bedankt de raadsleden en deelt mee dat dit de 

vaststelling was en schorst opnieuw de OCMW-raad. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020-2025 voor het OCMW Maldegem 

vast. 

 

 

 

 


