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Aanwezig:

Greta Delie, voorzitter

Henk Ghyselen, Ivan Vancayseele, Bart Pieters, Rita Gantois, Greta Verhaeghe, Sam De 
Rechter, leden

Pascale Feys, secretaris

Verontschuldigd: Julie Paelinck, Benedicte Dalle, leden

Afwezig: /

Gemeenteraadsleden, aanwezig:Adelheid Hancke, Sander Loones, Alain De Coster, Domonique Wouters-
Hofman, Nicole Willaert

Schepen, aanwezig: Guido Decorte 

Deskundigen, aanwezig:Sieglinde Dewaele, diensthoofd algemeen welzijnswerk, Carine Desaever, diensthoofd 
thuiszorg, Jean-Philippe Vandeputte, financieel directeur, Rita Driesse, diensthoofd OCMW financiën

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.

1. BESPREKING TOETREDING DIENSTVERLENENDE VERENIGING 'WESTHOEK'

Toelichting toetreding Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek, door Sieglinde Dewaele, 
diensthoofd algemeen welzijnswerk Sociaal Huis Koksijde. (zie presentatie als bijlage aan dit verslag)

 Vragen: 

- Commissielid Rita Gantois vraagt:

* wie personeel aanwerft

* maakt bedenkingen bij een evaluatie na 8 jaar, dat is legislatuur overschrijdend en volgens haar niet logisch.

° Antwoord schepen Decorte: 

* WVI staat in voor de personeelsaangelegenheden als permanent lid van de DVV

* DVV is gegroeid uit Westhoekoverleg waar wij al jaren deel van uitmaken en ook lidgeld voor betalen. 

Door de enorme groei van het aantal samenwerkingsverbanden hadden we als ‘Westhoek’ een juridisch vehikel 
nodig om rechtspersoonlijkheid te creëren. Dat is de hoofdreden voor oprichting van die DVV. 

DVV is opgericht sinds vorig jaar.  

Vooral vanuit het Sociaal Huis is er een grote nood aan toetreding, omdat het sociaal huis veel meer dan de 
gemeente, intergemeentelijk werkt en in heel wat projecten ingestapt is via Westhoekoverleg. Voor Sociaal Huis is 
toetreding tot DVV dus echt noodzakelijk, willen ze op dezelfde manier aan welzijn van de Koksijdse burger kunnen 
blijven werken. 

Toekomst: meer en meer intergemeentelijk samenwerking, wordt ook opgelegd vanuit Vlaanderen.

Er werd onderhandeld met DVV Westhoek. Koksijde zal zodra mogelijk opgenomen worden als permanent lid van 
de raad van bestuur.

Procedure voor statutenwijziging loopt, maar duurt ongeveer 1 jaar. En in afwachting van ons permanente 
lidmaatschap, worden we nu al opgenomen als deskundige. Schepen Decorte wordt hiervoor afgevaardigd.

Schepen Decorte zal de bekommernis doorgegeven om geen 8 jaar te wachten met evaluatie van DVV.

(Commissielid Henk Gyselen komt binnen om 19h50)

- Gemeenteraadslid Adelheid Hancke vraagt naar het percentage kinderarmoede in Koksijde.

° Antwoord Siegelinde Dewaele: De cijfers van Kind en Gezin van 2016-2017 spreken van 20% voor 
kinderen tussen 0 en 3 jaar.

- Commissielid Bart Pieters vraagt hoeveel subsidies we binnenhalen door deel te nemen aan DVV: 

° Antwoord Sieglinde Dewaele: voorbeelden zijn

* Project 1 gezin 1 plan: krijgen we via DVV 1 miljoen € per jaar

* Project Geïntegreerd Breed Onthaal: 25.000 €

* Ikv voedseloverschotten 20.000 € 
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2. EERSTELIJNSZONE WESTKUST & POLDER: KENNISNAME VOORSTEL TOT GOEDKEURING SAMENSTELLING ZORGRAAD

Toelichting Eerstelijnszone Westkust en Polder, door Carine Desaever, diensthoofd thuiszorg, Sociaal 
Huis 

(zie presentatie als bijlage aan dit verslag)

Vragen:

- Gemeenteraadslid Adelheid Hancke vraagt naar het verschil tussen een dienstencentrum en de sociale dienst 
van het OCMW. 

° Antwoord Carine Desaever: de sociale dienst dat zijn de maatschappelijk werkers binnen het OCMW. Een 
dienstencentrum is een plaats waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting, maaltijd, kapper, .....  (vb 
Zonnebloem Veurne).

- Gemeenteraadslid Sander Loones geeft mee dat er na de eerstelijnszones nog discussie zal volgen over de 
ziekenhuisnetwerken (die idealiter samen vallen met de ELZ). En vraagt of er nog steeds gestuurd wordt richting 
Ieper, daar waar Koksijde dit niet wil.

° Antwoord Carine Desaever: hierover hebben wij vanuit het Sociaal Huis geen verdere info

3. WERKINGSVERSLAG OCMW KOKSIJDE: KENNISNAME

Toelichting door mevrouw Rita Driesse, diensthoofd Financiën OCMW

(zie presentatie in bijlage aan dit verslag)

Vragen:

- Gemeenteraadslid Sander Loones: vraagt hoe het in Koksijde gesteld is met de pensioenlasten voor 
statutairen, zowel bij Gemeente als OCMW.

° Antwoord Jean-Philippe Vandeputte: bij geen van beide  besturen moet er op dit moment een 
responsabiliseringsbijdrage betaald worden. Toekomst? Dat kunnen we nu moeilijk inschatten. Is afhankelijk 
van het afvloeien. Op dit moment zit gemeente op 66%, dus nog enige marge eer we aan 100% zitten. Ook 
door het verlaten van de pensioenleeftijd krijgen we de indruk dat dit langer zal uitlopen. Tot vorig jaar 
werden bij gemeente nog statutaire benoemingen gedaan. 

° Aanvulling door Rita Driesse: bij het OCMW werken veel meer contractuele personeelsleden en vorig 
jaar zijn twee statutaire administratief medewerkers met pensioen gegaan die vervangen werden door 
contractuelen. Binnen het OCMW zullen we dus sneller een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. 

SLOT

4. VARIA - MEDEDELINGEN

bespreking

- Commissielid Rita Gantois haar vraag gaat over geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ze stelt vast dat er geen 
schepen meer is voor GGZ. Wordt dit dan opgenomen bij de werking van het sociaal huis? Met de werkgroep GGZ 
gebeurden belangrijke dingen. O.a. de praatgroep voor nabestaanden bij zelfdoding. Het is belangrijk dat mensen 
die geconfronteerd worden met zelfdoding in een praatgroep terecht kunnen in onze dichte omgeving. Daarnaast is 
er de 10-daagse ikv GGZ. Wat is stand van zaken? Tenslotte gaat het over veel meer dan zelfdoding. Gaat over 
GGZ in het algemeen waarbij preventie heel belangrijk is en het noodzakelijk om daar de nodige aandacht aan te 
besteden en ook centen in te steken.

 Antwoord schepen Ivan Vancayseele: vorige week is werkgroep heropgestart. Helaas komen een 
aantal leden (2 artsen) niet meer. Er komt wel binnenkort een arts in de plaats. Het programma voor de 
week van de GGZ is klaar, maar moet nog naar schepencollege ter goedkeuring. Dan pas kan het worden 
bekendgemaakt. 

 - Voorzitter Greta Delie bedankt iedereen voor de constructieve vergadering. Het is de bedoeling om een 2-tal 
commissies per jaar te voorzien, afhankelijk van de agendapunten die ter goedkeuring op gemeente - of OCMW-
raad worden voorgelegd. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u45.

De secretaris,
Pascale Feys

De voorzitter,
Greta Delie


