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zitting van 3 september 2019

MEDEDELINGEN

OPENBAAR
GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 2 juli 2019

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 juli 2019 worden goedgekeurd.

OVEREENKOMSTEN
samenwerkingsovereenkomsten

2. Eerstelijnszone Westkust&Polder - goedkeuren vertegenwoordiging cluster Welzijn.

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te 
stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is 
voor iedereen.

De Vlaamse regering heeft Vlaanderen ingedeeld in verschillende eerstelijnszones. Koksijde vormt samen met De 
Panne, Nieuwpoort, Middelkerke, Veurne, Alveringem en Diksmuide de eerstelijnszone (ELZ) Westkust&Polder.

De aansturing van de eerstelijnzone gebeurt door de zorgraad. De zorgraad is samengesteld uit verschillende 
clusters.

De zorgraad heeft volgende taken heeft:

o Afstemming tussen zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood

o Stimuleren van interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking

o Ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen (‘kringen’)

o Ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal

o Aanleveren gegevens voor opmaak sociale kaart

De zorgraad wordt vertegenwoordigd door 4 verplichte clusters en 1 optionele cluster:

o Cluster lokale besturen en huizen van het kind

o Cluster Gezondheidszorg

o Cluster Welzijn

 sociale dienst OCMW

 lokaal dienstencentrum

o Cluster Persoon en zijn omgeving

o Optionele partners

In de zorgraad gelden volgende principes:

o engagement van de zorgpartners primeert

 zorgpartner dient actief deel te nemen aan vergadering (1à2 vergaderingen per maand)

 de zorgpartner onderschrijft het erkenningsdossier

 de continuïteit primeert

o de zorgraad stuurt personeel aan

o er is een evenwaardige vertegenwoordiging van alle clusters: alle clusters zijn even belangrijk bij het 
nemen van beslissingen, ongeacht het aantal leden in de cluster. Het standpunt van elke cluster heeft 
hetzelfde gewicht.

o beslissingen worden zoveel als mogelijk bij consensus genomen

o continuïteit is belangrijk binnen de zorgraad: de partner wordt vertegenwoordigd door een vaste 
vertegenwoordiger (+ 1 vaste vervanger)

o de zorgpartner dient de eigen functie en organisatie te kunnen overstijgen.

De lokale besturen zijn vertegenwoordigd in de cluster Welzijn voor volgende zaken:

o sociale dienst OCMW

o lokaal dienstencentrum

De samenstelling van de voorlopige zorgraad moet ingediend worden vóór 31/10/2019. Deze samenstelling is 
tijdelijk en kan bij definitieve vaststelling van de zorgraad nog aangepast worden.
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Art. 1: Goedkeuring om in de cluster Welzijn van de Eerstelijnszone Westkust&Polder de sociale diensten van de 
OCMW's te laten vertegenwoordigen door Sarah Vanderriest (OCMW Diksmuide), met Sieglinde Dewaele (OCMW 
Koksijde) als back-up.

Art.2: Goedkeuring om in de cluster Welzijn van de Eerstelijnszone Westkust&Polder de lokale dienstencentra te 
laten vertegenwoordigen door Tineke Deboyser (OCMW Middelkerke), met Tiebe Debruycker (OCMW Veurne) als 
back-up.
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