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zitting van 2 juli 2019 

MEDEDELINGEN 

OPENBAAR 
GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 21 mei 2019 

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019 worden goedgekeurd. 

 
FINANCIËN OCMW 

2. OCMW budget 2019: wijziging nr. 1 

Overeenkomstig artikel 46 van het BBC besluit moeten de resultaten van de jaarrekening verwerkt worden in de 
eerstvolgende budgetwijziging. De jaarrekening 2018 werd door de OCMW-raad vastgesteld in zitting van 21 mei 
2019. De budgetwijziging werd voor advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 17 juni 2019 en werd ook toegelicht op de gemeenteraadscommissie financiën van 27 juni 2019. U vindt de 
budgetwijziging in bijlage. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: Het budget 2019, wijziging nr. 1 zoals bijgevoegd als bijlage, wordt vastgesteld. 

De transactiekredieten worden verhoogd met € 73.374,99, details zie hierboven. 

Het gecumuleerde budgettaire resultaat dienstjaarrekening 2018 bedraagt € 3.011.632,70. Dit werd 
overeenkomstig de richtlijnen verwerkt in het liquiditeitenbudget. Het resultaat op kasbasis is verhoogd met € 
1.044.207. 

De gemeentelijke bijdrage in de werking 2019 wordt verlaagd met €250.000 en bedraagt €2.950.000. 

 
OVEREENKOMSTEN 

samenwerkingsovereenko msten  

3. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis DVV Westhoek 

In 2011 werd een samenwerkingsovereenkomst Fonds ter Reductie van de globale Energiekost (FRGE) afgesloten 
tussen OCMW Poperinge en zowel het OCMW als de gemeente. Het doel van de lokale entiteit was om tussenbeide 
te komen in de financiering van structurele energiebesparende maatregelen in privéwoningen die dienen als 
hoofdverblijfplaats en gelegen zijn op grondgebied van de gemeente. Begin 2015 werd het de FRGE lening 
omgevormd tot de Vlaamse Energielening en werd de lokale entiteit omgedoopt tot het Energiehuis. Vanaf 1 
januari 2019 neemt DVV WESTHOEK het Energiehuis over van het OCMW van Poperinge en staat zo in voor de 
coördinatie en organisatie van de Vlaamse Energielening in de regio. Er dient dan ook een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden, u vindt deze in bijlage. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Energiehuis 
DVV Westhoek. 

 
PERSONEEL 

arbeidsreglement  

4. Goedkeuring deontologische code personeel 

Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur legt vast dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
een gezamenlijke deontologische code dienen op te stellen voor de gemeente en de OCMW medewerkers.  

Met deze code willen we een open gesprekscultuur stimuleren waar medewerkers en leidinggevenden 
integriteitsdilemma’s kunnen bespreken. Dat draagt bij tot betere afspraken en een snellere detectie van 
knelpunten en mogelijke risico's. De deontologische code moet medewerkers duidelijkheid bieden over wat er wel 
en niet verstaan wordt onder integer handelen en wat in overeenstemming is met de waarden van de gemeente en 
OCMW Koksijde. 

De nadruk van de deontologische code ligt niet zozeer op het controleren en straffen van foutief gedrag maar het 
moet medewerkers van onze organisatie aanmoedigen om na te denken over wat het betekent integer te werken 
en over de concrete toepassing daarvan in ons dagdagelijkse werk en dit volgens de waarden van onze organisatie. 

De code is opgesteld volgens de principes vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid, objectief, neutraal en onpartijdig 
zijn en de 5 waarden van de gemeente Koksijde, respect, open communicatie, groei, collegialiteit, positiviteit.  

VOORSTEL VAN BESLISSING 
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Art. 1: De deontologische code voor het gemeentepersoneel wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de secretarie en de dienst Personeel en HR. 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 


