
                         Tel. 058/53 43 10 – Fax: 058/53 43 11 – IBAN: BE55 0910 0092 3044   

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 januari 2015 

 

Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 15 januari 2015 beraadslaagd over 

volgende dagordepunten. 

 

Openbare zitting 

 
Financieel 

• Budget 2015 + Meerjarenplan 2014-2019: schrijven van Agentschap voor binnenlands bestuur 

met aanbevelingen en vaststellingen: kennisname 

 
Patrimonium 

• GAW Maartenoom + LOI Pylyserlaan: renovatiewerken keukens: kennisname voorlopige 

oplevering dd. 06 januari 2015 en vraag tot vrijgave helft borgstelling 

 
Overheidsopdrachten 

• Dienstenopdracht met betrekking tot het afsluiten van een huurovereenkomst voor het leveren, 

installeren en onderhouden van digitale fotokopieertoestellen: kennisname beslissing 

gemeentebestuur Koksijde tot toetreding aankoopcentrale TMVW 

• Dienstenopdracht levering elektronische maaltijdcheques: kennisname gunning 

gemeentebestuur en beslissing tot intekenen op de opdracht (Edenred Belgium sa, te 

Auderghem) 

 

 

Gesloten zitting 

 
Personeel 

• Aanstelling projectcoördinator B1-3 contractueel voor de tijdelijke duur van het project ‘Samen 

Zorgen’  

• Aanstelling coördinator vrijwilligerswerking B1-3 contractueel onbepaalde duur binnen de 

goedgekeurde personeelsformatie 

• Aanwerving verzorgenden C1-2, contractueel onbepaalde duur binnen de goedgekeurde 

personeelsformatie uit wervingsreserve 

• XX, poetskracht: aanvraag tot uitbreiding dienstprestaties van 19/38 tot 28/38 

 

 

 

De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 

zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 

 

 
Koksijde, 2015-01-22 

 

 

 

Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 

Secretaris        Voorzitter 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 februari 2015 

 

Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 19 februari 2015 beraadslaagd over 

volgende dagordepunten. 

 

Openbare zitting 

 
Personeel 

• Gemeente: aanpassing arbeidsreglement: gunstig advies 

 
Patrimonium 

• Sociaal Huis: buitenschrijnwerk: stand van zaken dossier: kennisname 

• GAW Maartenoom: renovatiewerken gevel en dak: vraag tot vrijgave helft borgstelling 

(goedkeuring) 

 
Overheidsopdrachten 

• Aankoopcentrale TMVW- afsluiten huurovereenkomst voor het leveren, installeren en 

onderhouden van multifunctionele printers en kopieerapparaten: gunning van de opdracht voor 

de producten bestemd voor het OCMW Koksijde overeenkomstig de beslissing van het college 

van burgemeester en schepenen dd. 09 februari 2015 

• Opdracht voor de levering van 10 hoogwaardig absorberende zuilen ter verbetering van de 

akoestiek Sociaal Huis: gunnen van de opdracht (Dox acoustics uit Kapellen, €10.714,55) 

 
Sociale dienst 

• ‘Budget in zicht’: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen vrijwilliger en OCMW 

Koksijde 

 
Diverse 

• Seniorenfeest: voorstel programma 2015: goedkeuring 

 

Gesloten zitting 

 
Personeel 

• Xx: niet-aanvaarding arbeidsovereenkomst onbepaalde duur: kennisname 

• Xx, arbeidsongeval: 

- beslissing Ethias: kennisname (niet-erkenning arbeidsongeval) 

- formeel standpunt van de raad  

 

 

De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 

zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 

 

 

Koksijde, 2015-02-24 

 

 

 

Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 

Secretaris        Voorzitter 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 maart 2015 

 

Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 19 maart 2015 beraadslaagd over 

volgende dagordepunten. 

 

 

Openbare zitting 

 
Personeel 

• Pestwet jaarverslag 2014 van de vertrouwenspersoon: kennisname 

• Arbeidsreglement OCMW-personeel: goedkeuring 

• Rechtspositieregeling OCMW-personeel: aanpassing n.a.v. opmerkingen agentschap 

binnenlands bestuur 

 
Sociale dienst 

• Oproep van Fedasil betreffende hervestiging van vluchtelingen in België: kennisname en 

beslissing ter zake (niet op ingaan) 

• Fedasil: evaluatie lokaal opvanginitiatief Koksijde d.d. 28/11/14: kennisname verslag 

• Dagprijsplafonnering bij opname woonzorgcentrum met tussenkomst OCMW: bespreking en 

beslissing ter zake 

• Basisregistratie erkende instellingen voor schuldbemiddeling: kennisname 

• Implementatie afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019: kennisname acties 2015 

 

Patrimonium 

• Sociaal Huis: buitenschrijnwerk: ontwerp dadingsovereenkomst: goedkeuring 

• Bestelwagen klusjesdienst EHJ-938: kennisname uitgebruik 

 

 

Gesloten zitting 

 
Personeel 

• Aanstelling verzorgende C1-2, contractueel onbepaalde duur binnen de goedgekeurde 

personeelsformatie uit wervingsreserve uit wervingsreserve 

 

 

De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 

zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 

 
 
Koksijde, 2015—03-26 

 

 

 

Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 

Secretaris        Voorzitter 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 april 2015 

 

Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 15 april 2015 beraadslaagd over 

volgende dagordepunten. 

 

Openbare zitting 

 
 

Financieel 

• Vaststelling dienstjaarrekening 2014 

gelieve volgende zaken in bijlage te vinden:  

- afschrift van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn 

- dienstjaarrekening 2014 
 

Sociale dienst 

• Huis van het Kind Koksijde: acties 2015: kennisname 
 

Patrimonium 

• Assistentiewoningen Maartenoom: kennisname jaarverslag 2014 + kwaliteitsplanning 2015 

• Assistentiewoningen Maartenoom: mogelijkheden inzake uitbreiding samenwerking Dunecluze-

Maartenoom: bespreking 

 
Personeel 

• Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, statistieken dienstjaar 2014: 

kennisname 

• Sociale producten Belfius: uitbreiding toegang: goedkeuring 

 

 

De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 

zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 

 

 

Koksijde, 2015—04-21 

 

 

 

Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 

Secretaris        Voorzitter 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2015 
 
Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 21 mei 2015 beraadslaagd over 
volgende dagordepunten. 

 
 
Openbare zitting 
 
Financieel 

 Budget 2015: Budgetwijziging nr. 1 
 Meerjarenplan 2014-2019: aanpassing nr. 3 
 

Sociale dienst 

 Projectoproep: POD MI ‘Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en 
opsporing van kinderarmoede’: kennisname afsluit project en gerealiseerde doelstellingen + 
goedkeuring tot aanvraag verlenging van het project tot eind december 2015 

 Engagementsverklaring drughulpverlening Westhoek: goedkeuring 
 Federale prijs armoedebestrijding 2015: kennisname indienen project 
 

Thuiszorg 

 Dienst gezinszorg: kennisname jaarverslag 2014 + kwaliteitsplanning 2015 
 Deelname aan de “Oe is’t”-campagne i.k.v. vergrijzing aan de kust, organisatie van Provincie 

West-Vlaanderen: kennisname 
 
Patrimonium 

 Sociaal Huis: dossier buitenschrijnwerk: kennisname ondertekening dadingsovereenkomst door 
alle partijen  

 
Personeel 

 Verdeling restmiddelen VIA4: kennisname ontvangst middelen 

 Aanwerving poetshulp LHAT/ poetskracht D1-3, arbeidsovereenkomst onbepaalde duur: 
- Vacant verklaren functie 
- Aanleg wervingsreserve 
- Vaststellen selectieprogramma en selectiecommissie 

 
Gesloten zitting 

 
Personeel 

 Xx, poetskracht: aanvraag tot verminderen dienstprestaties van 28/38 naar 20/38 miv 
01/07/2015: goedkeuring 

 

 
De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 

zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 
 
 

 
Koksijde, 2015-05-28 
 

 
 
Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 
Secretaris        Voorzitter 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 
Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2015 

 
Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 18 juni 2015 beraadslaagd over 

volgende dagordepunten. 
 
Openbare zitting 
 
Financieel 

 Dienstjaarrekening 2014: kennisname van het besluit van de gouverneur van 03 juni 2015 
betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2014 van het OCMW Koksijde 

 

Sociale dienst 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI, inspectie dd. 30/04/15: kennisname 
 VZW Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen, verslag Algemene vergadering dd. 02 april 

2015: kennisname 
 Gecorrigeerde Basisregistratie erkende instellingen voor schuldbemiddeling 2013 en 2014: 

kennisname 
 

Patrimonium 

 Maartenoom: heraanleg omgevingswerken i.s.m. Dunecluze: vorderingsstaten en 
eindafrekening: bespreking en beslissing ter zake 

 Projectoproep aankoop te bebossen gronden met middelen van het bossencompensatiefonds: 
kennisname en beslissing ter zake 

 GAW Maartenoom: herinrichting gemeenschappelijke ruimte, schrijnwerken: 

- vaststellen voorwaarden + wijze van gunnen 
- goedkeuring bestek 
(Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, raming €10.000 (excl. BTW)) 

 
Personeel 

 Gemeente Koksijde, aanpassing personeelsformatie: gunstig advies 
 Transparantieverslag (aansluitingsjaar – 2013) 2e pensioenpijler contractuele personeelsleden: 

kennisname 
 

Gesloten zitting 
 

Personeel 

 Aanstelling 0.5 VTE projectcoördinator B1-B3, contractueel dienstverband, tijdelijke duur van 
het gesubsidieerde project ‘Iedereen mee’ tot en met 31 december 2015 (onder opschortende 
voorwaarde van goedkeuring verlenging en subsidie project) 

 Aanstelling poetshulpen/poetskracht D1-D3, contractueel dienstverband (dienstencheques), 
onbepaalde duur 

 Arbeidsongeval: beslissing tot consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid: 

- Xx: dd. 03 maart 2015 

- Xx: dd. 25 maart 2015 
 
De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 
zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 
 
Koksijde, 2015-06-25 

 
 
Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 
Secretaris        Voorzitter 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 
Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juli 2015 

 
Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 16 juli 2015 beraadslaagd over 

volgende dagordepunten. 
 
Openbare zitting 
 
Sociale dienst 

 Projectoproep: POD MI ‘Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en 
opsporing van kinderarmoede’: kennisname nog geen beslissing tot goedkeuring verlenging 
project Iedereen Mee tot eind december 2015 + kennisname eindevaluatie en bewijsstukken 
project Iedereen Mee voor periode tot 30 april 2015 

 Tewerkstelling art.60§7: aanpassen samenwerkingsovereenkomst en 

terbeschikkingstellingsovereenkomst: goedkeuring 
 Fedasil: hervestiging van vluchtelingen in België: nieuwe oproep aan kandidaat-OCMW's: 

kennisname en beslissing terzake (niet op ingaan) 
 Eandis: opzeg overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters: 

kennisname 
 

Patrimonium 

 GAW Maartenoom: indexering dagprijs vanaf 01/09/2015: principiële goedkeuring  
 LOI Pylyserlaan 9: vernieuwing sanitaire ruimtes: 

- vaststellen voorwaarden + wijze van gunnen 
- goedkeuring bestek 
(Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, raming €10.000 (excl. BTW)) 

 

Thuiszorg 

 Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: kennisname nog geen ministerieel besluit tot 

vaststelling van de subsidiabele urencontingenten gezinszorg 2015 van de openbare diensten 
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg+ verdeling bijkomende gesubsidieerde plaatsen 
aanvullende thuiszorg 

 
Personeel 

 Verdeling restmiddelen VIA4: kennisname en beslissing ter zake  
(zelfde beslissing als gemeente) 

 
Gesloten zitting 

 
Personeel 

 Aanstelling poetshulp LHAT uit wervingsreserve, D1-D3, contractueel dienstverband, 
onbepaalde duur  

 Xx, verzorgende, arbeidsongeval: 
- beslissing Ethias: kennisname  

- formeel standpunt van de raad 

 
De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 
zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 
 
Koksijde, 2015-07-22 
 

 
 
Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 
Secretaris        Voorzitter 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
Erkenningsnrs : dienst gezinszorg 28700 – groep van assistentiewoningen CE1835 - schuldbemiddeling 14AB/74/99030  

 

 
Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2015 

 
Lijst opgemaakt in toepassing van art. 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde heeft op 15 oktober 2015 beraadslaagd over 

volgende dagordepunten. 
 
 
Openbare zitting 
 
Sociale dienst 

 Asielcrisis 2015: 
- Intrekken beslissing OCMW-raad dd. 10/09/2015 tot uitbreiding LOI 
- Beslissing Ministerraad tot opvang van 400 vluchtelingen op basis Koksijde en overleg 

burgemeester: kennisname 

- Diverse statuten vluchtelingen met hun wettelijke steunmaatregelen: kennisname 
- Beleidskeuze omtrent steunverlening aan vreemdelingen: goedkeuring 

 Projectsubsidie intergemeentelijke samenwerking omtrent integratie van personen met 
buitenlandse herkomst: kennisname indienen project 

 Schrijven Koning Boudewijnstichting inzake de vluchtelingencrisis waarbij financiële 
ondersteuning geboden wordt aan lokale initiatieven met vrijwilligers: kennisname 

 Samenwerkingsovereenkomst CAW centraal West-Vlaanderen – OCMW Koksijde in het kader 
van preventie van uithuiszetting private huurders: goedkeuring  

 
Patrimonium 

 Erfpachtovereenkomst Sociaal Huis: principieel akkoord tot wijziging 
 GAW Maartenoom: opheffing recht van opstal: kennisname en goedkeuring ontwerpakte 

verzaking recht van opstal 
 Sociaal Huis: oplevering schilderwerken buitenschrijnwerk dd. 28/09/15: kennisname 
 Voorstel tot aankoop/huren woning Dorpplaats 16 te Wulpen: kennisname en beslissing ter 

zake (niet op ingaan) 

 
Overheidsopdrachten 

 Opzeg samenwerkingsovereenkomst met Schaubroeck nv betreffende algemene 

systeembijstand 
 LOI Pylyserlaan: vernieuwen sanitair: bespreking dossier en beslissing terzake (stopzetting 

procedure) 
 GAW Maartenoom: herinrichting gemeenschappelijke ruimte, schrijnwerken: intrekken 

beslissing tot gunning en stopzetting procedure 
 GAW Maartenoom: installeren traplift + installatie nieuwe automatische inkomdeuren: 

- Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen 
- Goedkeuring bestekken 

 Wassen van ruiten – dienstjaar 2016:  
- Overdracht bevoegdheden aan gemeente Koksijde 
- Goedkeuring bestek 

 

Personeel 

 Gemeente: wijziging personeelsformatie: gunstig advies 
 

 
 
Gesloten zitting 

 
Personeel 

 Dossier stalking medewerker: ten laste name eventuele gerechtskosten: beslissing ter zake 
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PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - ARRONDISSEMENT VEURNE 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - KOKSIJDE 

Ter Duinenlaan 34 – 8670 Koksijde 
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 Intrekken beslissing tot beëindigen arbeidsovereenkomst Xx met opzegtermijn en beslissing tot 
beëindiging arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming: goedkeuring 

 Arbeidsongeval: beslissing tot consolidatie arbeidsongeval zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid: 
- Xx, dd. 01/08/2015 
- Xx, dd. 09/09/2015 
- Xx, dd. 11/09/2015 

 
De beslissingen vermeld op deze lijst liggen ter inzage bij het diensthoofd algemene 
zaken, Soetkin Terras 1e verdieping, gedurende twintig dagen. Inzage na afspraak. 
 
 
Koksijde, 2015-10-22 
 

 
 
Pascale FEYS        Greta SUBER-DELIE 

Secretaris        Voorzitter 








