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Vergadering 9 oktober 2015 – goedkeuring verslag
De voorzitter deelt de vergadering mee dat 2 leden verontschuldigd zijn, met name
Christiaan De Wulf wegens verblijf in het buitenland en Lut De Jaeger wegens – en
wij citeren – “Enig agendapunt voor de komende vergadering is de nieuwe
personeelsformatie. Het lijkt mij gepast eerst de gemeenteraadscommissie hierover
af te wachten.” De voorzitter is van mening dat wij beter met een duidelijk standpunt
van de centrumraad naar de gemeenteraadscommissie gaan.
De voorzitter informeert bij schepen Depuydt als er verder nieuws is over de
nieuwjaarsreceptie voor de vrijwillige medewerkers. De schepen meldt dat hij dit punt
terug op de agenda van het schepencollege heeft geplaatst, maar dat er tot op heden
nog geen verdere evolutie is. Hij dringt andermaal aan op een standpunt van het
schepencollege.
Indien het schepencollege bij zijn standpunt blijft (nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers
mag niet doorgaan op 2 januari), dan bekijkt de centrumraad om deze samenkomst te
laten doorgaan op maandag 4 of dinsdag 5 januari 2016 om 16.00 uur.
Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.
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Nieuwe personeelsformatie stad Eeklo
Op de gemeenteraad van 19 oktober 2016 stond geagendeerd: “Algemeen bestuur –
gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – goedkeuring.”
Dit punt is op de gemeenteraad verdaagd en in eerste instantie verschoven naar een
vergadering van de gemeenteraadscommissie, waarop ook de voorzitters van de
stedelijke adviesraden zouden worden uitgenodigd.
Deze voorliggende nieuwe personeelsformatie heeft een enorme impact op de werking
van de verschillende stadsdiensten. Bijna alle diensten worden onthoofd en er gebeurd
een centralisatie op het stadskantoor van waaruit de verschillende (vrijetijds)diensten
zullen gedirigeerd worden.
Vooraf wil de centrumraad het volgende stellen: op de gemeenteraad van 22 september
2014 is beslist dat alle beslissingen met betrekking tot de werking van het lokaal
dienstencentrum Zonneheem vooraf – voor advies – worden voorgelegd aan de
centrumraad.
In het kader van de voorliggende nieuwe personeelsformatie is dit niet gebeurd.
Nochtans heeft deze nieuwe personeelsformatie een enorme invloed op de verdere
werking en voortbestaan van het lokaal dienstencentrum.
Huidige personeelsformatie Zonneheem:
1 centrumleider – 1 FE
2 administratief medewerkers – 2 FE – momenteel maar 1 FE ingevuld
1 logistiek assistent – 1 FE (coördinatie “Vervoer op Maat!”) – momenteel niet ingevuld
2 chauffeurs-begeleiders – 1 FE + 19/38 (momenteel slechts 1 FE ingevuld)
9 logistieke hulpen (keuken + schoonmaak) –
momenteel slechts 6 logistiek hulpen
ingevuld (totaal = 160 uren/week)
Voorliggende nieuwe personeelsformatie:
Centrumleider (momenteel 1 FE) is uitdovend en wordt 0,5 FE
Vervoer op Maat: verhuist naar dienst Mobiliteit (stadskantoor)
Chauffeur-begeleider: 1 FE + 19/38
Coördinatie, planning, organisatie “Vervoer op Maat!” – 1
administratieve medewerker dienst Mobiliteit
Restaurant houdt op te bestaan – geen medewerkers voorzien
Schoonmaak / logistieke hulp:
komen in 1 globale schoonmaakploeg terecht, onder
verantwoordelijkheid van dienst Gebouwenbeheer
Doelgroepcoördinator: is voormalig administratief medewerker dienstencentrum en valt
onder de beleids- en kwaliteitscel
Organisatie activiteiten / begeleiding vrijwilligers / hulp en ondersteuning bezoekers:
Geen medewerkers voorzien
De centrumraad kan aan het bovenstaande maar 1 conclusie vastknopen, namelijk als
voorliggende nieuwe personeelsformatie wordt goed gekeurd, dit de sluiting van het
lokaal dienstencentrum Zonneheem betekent.

Op de gemeenteraad van 19 oktober 2015 is ook de jaarrekening 2014 van het OCMW
goedgekeurd. Daarin lezen wij onder meer het volgende: “in domein welzijn is er een
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optimale bevoegdheidsverdeling tussen stad en OCMW, namelijk vanaf de volgende
legislatuur wordt het lokaal dienstencentrum overgeheveld naar het OCMW”.
De voorzitter heeft op deze centrumraad dan ook de heer Danny Smessaert, voorzitter
OCMW, uitgenodigd.
De heer Smessaert kan de centrumraad het volgende meedelen:
OCMW dient een nieuwe invulling te zoeken voor verschillende medewerkers van de
poetsdienst
 Mogelijks kan de werking van de poetsvrouwen van het OCMW en de Stad
gecoördineerd worden en aangestuurd worden door de verantwoordelijke van de
poetsdienst van het OCMW
 Zal het OCMW de volgende legislatuur nog zelfstandig functioneren?
 Op de Zuidkaai is er geen ruimte om het lokaal dienstencentrum te huisvesten.
 OCMW heeft momenteel geen intentie om het lokaal dienstencentrum
Zonneheem over te nemen.

De centrumraad vraagt aan het schepencollege een heel duidelijk en ondubbelzinnig
standpunt rond:
1. Blijft de werking van het lokaal dienstencentrum Zonneheem behouden in
zijn huidige vorm (personeel, dienstverlening, activiteiten, openingsuren)
en in de huidige lokalen (Schietspoelstraat 9)
2. Zo ja, gedurende welke periode (permanent / beperkt in tijd)
3. Zo nee, wat gebeurt er met de werking van het lokaal dienstencentrum in de
nabije en verdere toekomst?

Varia
Zonneheem heeft volgende vraag gekregen van Koen Geirnaert, coördinator lokaal
sociaal beleid OCMW Eeklo:
Vanuit het netwerk vrijetijdsparticipatie, dat onder andere de werking van
de KomUitPas coördineert, wordt opgemerkt dat het gehanteerde
KomUitPas-tarief in LDC Zonneheem niet strookt met de algemene regel
die opgenomen is in het KUP-reglement, nl. 25% van de normale
kostprijs. Zo zien we bvb. dat de deelnameprijs voor de lessenreeks
‘Digitale fotografie’ 35 euro bedraagt en 30 euro voor de houders van
een KUP. Als de regel correct wordt toegepast zou de prijs voor
KomUitPas-houders slechts 8,75 euro mogen bedragen voor deze
lessenreeks.
Mogen we u vragen om in de toekomst de correcte kortingen toe te
passen of aan het Netwerk Vrijetijdsparticipatie te laten weten wat het
standpunt van LDC Zonneheem is hieromtrent?
Alvast bedankt voor uw reactie.
De gemeenteraad heeft op zijn zitting van 29 juni 2015 een wijziging aan het reglement
KomUitPas goedgekeurd (zie bijlage).
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Volgens dit reglement betalen houders van een KomUitPas slechts 25% van de normale
kostprijs voor de activiteiten georganiseerd door het lokaal dienstencentrum Zonneheem.
De overige 75% van deze kostprijs wordt gedragen door de Stad Eeklo.
Andermaal gaat het hier over een beslissing van het schepencollege en de
gemeenteraad die direct impact heeft op de werking van Zonneheem zonder dat vooraf
(zoals beslist door de gemeenteraad) daarover advies is gevraagd aan de centrumraad.
De voorzitter stelt voor om op de samenkomst van 4 december 2015 Koen Geirnaert en
Annemieke Pieters uit te nodigen om de nodige uitleg te geven over de KomUitPas.
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