Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 27 september 2018
Overeenkomstig artikel 251 en 254 van het OCMW-decreet

OPENBARE ZITTING

1

GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DONDERDAG 28 JUNI 2018
De raad keurt unaniem het verslag van de zitting van donderdag 28 juni 2018 goed.

2

SCHENKING AAN HET OCMW
Door een aantal vrijwilligers werd in het woonzorgcentrum een kaasavond georganiseerd. De winst van
deze kaasavond bedraagt 3.500 euro. Dit bedrag wordt aan het OCMW geschonken met als doel de
aankoop van een tovertafel.
De OCMW-raad gaat unaniem akkoord met de schenking van een bedrag van 3.500 euro.

3

AANPASSEN VAN HET REGLEMENT INZAKE DE VERDELING VAN DE TOELAGE TER BEVORDERING VAN DE
PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN CLIENTEN
In de omzendbrief van 20 december 2016 wordt van de kleine OCMW’s vanaf 2017 niet langer verwacht
dat zij het totaalbedrag opsplitsen en zo ook specifiek kinderarmoede bestrijden. Het volledig toegekende
bedrag kan vrij besteed worden binnen de krijtlijnen van het uitvoeringsbesluit. De bedoeling hiervan is
om de kleine OCMW’s soepelheid te bieden bij de besteding van de toelage. Door deze aanpassingen in
de omzendbrief kan punt 1 bij fase 1 van het OCMW-reglement aangepast worden en dient niet langer
een opsplitsing in artikel 4 en artikel 6 te gebeuren.
De sociale dienst adviseert om bij fase 1, punt 2, het bedrag aan spaargelden op te trekken van 750 euro
naar 1.500 euro.
De raad beslist unaniem het volgende:

4



Het reglement inzake de toekenning en de verdeling van subsidies voor de participatie en sociale
activering van cliënten wordt aangepast en vastgesteld zoals vermeld in bijlage.



Dit aangepast reglement geldt voor de verdeling van de toelagen met betrekking tot het
kalenderjaar 2018 en volgende.

EVALUATIE STRIJKWINKEL GRIJKOORT 2017-2018
DE RAAD neemt kennis van de voorgelegde evaluatie.

5

O.MA - EVALUATIE VAN DE INSCHRIJVINGEN, AANPASSING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT,
GOEDKEURING FORMULIER MEDICATIE OP DOKTERSVOORSCHRIFT EN FORMULIER TOESTEMMING
GEBRUIK BEELDMATERIAAL
De raad neemt kennis van de evaluatie van de inschrijvingen in de kinderopvang O.MA van januari 2018
tot en met juni 2018.
De raad keurt unaniem het aangepaste huishoudelijk reglement, het formulier medicatie op
doktersvoorschrift en het toestemmingsformulier mbt gebruik van beeldmateriaal goed.

6

BIJSTURING VAN DE GUNNING VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE AANKOOP EN PLAATSING VAN
2 AIRCO’S IN HET WZC TER GAUWEN
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gunde de overheidsopdracht voor de aankoop en plaatsing van 2
airco’s in het WZC Ter Gauwen in zitting van 28 juni 2018 tegen het nagerekende en verbeterde
inschrijvingsbedrag van 3.874,80 euro excl. btw of 4.107 euro incl. btw 6%.
Naar aanleiding van de controle van de factuur werd echter vastgesteld dat volgens de geldende btwregels geen gebruik kan gemaakt worden van het verlaagd tarief van 6%.
Het WZC Ter Gauwen komt wel in aanmerking voor aanrekening van het verlaagd tarief van 12% en dit
om volgende redenen:
Uit het KB 20 BTW, tabel B, X, §1,
A) 1° blijkt dat het verlaagd tarief van 12% van toepassing is op de verblijfsinrichtingen voor bejaarden
welke door de bevoegde overheid zijn erkend in het kader van de wetgeving inzake bejaardenzorg;
B) Voor zover betrekking op verstrekte werken in onroerende staat aan het eigenlijke gebouw.
Daartoe werd in de mail van 31 juli aan Pro Energy de vraag gesteld voor een correct opgestelde factuur
aan het btw-tarief van 12%. Ter staving van de te herwerken factuur, en eventuele controle door de btwadministratie, werden volgende documenten bezorgd:




Besluit van de administrateur-generaal tot erkenning van een woonzorgcentrum en centrum
voor kortverblijf van 25 februari 2011 (CE 979 en KCE 979);
Besluit van de administrateur-generaal tot verlenging van erkenning van een rust- en
verzorgingstehuis van 21 maart 2014 (VZB 2503);
Raadsbeslissing van 20 mei 2010: Woonzorgcentrum Ter Gauwen – datum officiële
ingebruikname WZC zijnde maandag 27 september 2010.

In de mail van 28 augustus 2018 mochten we kennis nemen van de nieuwe factuur voor een bedrag van
3.874,80 euro exclusief btw of 4.339,78 euro inclusief btw 12%.
De raad neemt akte van deze aangepaste factuur.

Namens de OCMW-raad,
In opdracht:
De algemeen directeur,

De voorzitter,

L. JOURQUIN

A. VANDECATSYNE

