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Openbaar 

1. Sociale dienst: wijziging reglement ten laste name + afschaffing borgstelling 

Feiten, context en argumentatie 
Het huidig “reglement op borgstelling en tenlasteneming van residenten in een rusthuis, 
R.V.T. en P.V.T.” dateert van 21 maart 2005 en is toe aan actualisering. 
  
Anne Dewitte, maatschappelijk werker sociale dienst, geeft toelichting ter zitting. 
  
Belangrijkste wijzigingen in het reglement mbt tenlasteneming: 
Meerdere reglementen 

 Het “reglement op borgstelling en tenlasteneming van residenten in een rusthuis, 
R.V.T. en P.V.T.” wordt afgeschaft en vervangen door drie andere reglementen: 
“reglement ten laste name bewoners woonzorgcentrum (WZC)”, “reglement ten 
laste name bewoners centrum voor kortverblijf (CKV)” en “reglement ten laste 
name bewoners groep van assistentiewoningen (GAW)”. Dit omdat de toepassing 
van de ten laste name te sterk verschilt tussen deze drie woonvormen om vanuit 
1 reglement te vertrekken. 

  
Limitering dagprijs 

 De tussenkomst in de was- en verblijfskosten wordt beperkt tot de dagprijs van 
de eigen WZC/CKV, +10%. 

 De maandelijkse tussenkomst voor bewoners in GAW wordt beperkt tot de opleg 
van het referentiebudget. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijke 
dagprijs van de assistentiewoning, beperkt tot een max. dagprijs van de eigen 
GAW Het Kader, +10%. 

 Volgens het huidige reglement is er geen limitering van de dagprijs. 
  
Spaargelden 

 Om een tussenkomst van het OCMW te genieten wordt een limiet op de 
spaargelden vastgelegd. Volgens het huidige reglement bedraagt dit € 3000 per 
persoon, bedoeld om de begrafeniskosten van de bewoner te betalen. 

 Met het nieuwe reglement willen we dezelfde berekeningswijze toepassen als 
gebruikt wordt voor alle vormen van aanvullende financiële steun. Op 01.01.2018 
bedraagt de limiet voor spaargelden voor een alleenstaande € 747,12. 

 Bij een ten laste name van een bewoner in een WZC moet het resterend 
spaargeld overgeschreven worden op de systeem I rekening van de bewoner. Dit 
spaargeld wordt in eerste instantie aangewend om de verblijfskosten te betalen. 



 Bij een ten laste name van bewoners in CKV of GAW moet het resterend 
spaargeld niet overgeschreven worden aangezien dit bestemd is voor kleine 
onvoorziene kosten/investeringen. 

 De spaargelden worden bijgevolg niet langer vrijgesteld om de begrafeniskosten 
te betalen. De begrafeniskosten dienen respectievelijk door de erfgenamen, 
opdrachtgevers of onderhoudsplichtigen betaald te worden conform de wet. Enkel 
indien deze er niet zijn kan uitzonderlijk een tussenkomst aangevraagd worden 
aan het OCMW (beperkt tot forfaitair bedrag), mits deze aanvraag tijdens de 
voorbereiding van de begrafenis gebeurt. Dit stond in het huidig reglement echter 
niet duidelijk vermeld. 

  
Vakantiegeld 

 Het te behouden gedeelte van het vakantiegeld wordt in het huidig reglement niet 
geïndexeerd en bedraagt op heden nog evenveel als in 2005. In het nieuw 
reglement volgt het vakantiegeld de evolutie van het zakgeld. 

  
Overlijden 

 De verblijfskosten mogen tot max. 5 dagen na het overlijden van de bewoner 
aangerekend worden. Bij een bewoner GAW bedraagt dit max. 1 maand. Er is 
geen tussenkomst in ontruimingskosten. In het huidig reglement werd deze 
termijn niet beperkt en werd niets vermeld i.v.m. ontruimingskosten. 

  
Wijziging mbt. borgstelling 
 
Er wordt voorgesteld om de borgstelling af te schaffen m.i.v. 10.04.2018 en enkel nog 
een bevoegdheidsverklaring af te leveren. 
  
De borgstelling van het bevoegde OCMW wordt vaak als voorwaarde gesteld door een 
WZC voor de opname van de bewoner. Door borg te staan garandeert het OCMW aan het 
WZC dat de verblijfskosten van de betrokken bewoner betaald zullen worden als de eigen 
middelen van de bewoner, nu of in de toekomst, onvoldoende blijken te zijn. Het WZC is 
op die manier zeker dat er geen betalingsproblemen zullen zijn. 
  
Bij een aanvraag tot borgstelling wordt steeds een sociaal en financieel onderzoek 
gevoerd. Door het opvragen van inkomstengegevens, spaargelden, roerende en 
onroerende goederen, kan het OCMW een inschatting maken van de huidige financiële 
toestand van de cliënt. De sociale dienst bekijkt of de cliënt alle sociale rechten uitgeput 
heeft en zet zo nodig stappen om deze rechten aan te vragen. 
  
We merken een sterke toename in de vragen tot borgstellingen vanuit de private WZC. 
Een borgstelling wordt standaard gevraagd, zeker indien er geen kinderen zijn of indien 
de kinderen de borgstelling niet wensen te ondertekenen. Dit ongeacht de inkomsten, 
spaargelden, roerende of onroerende goederen van de bewoner. 
  
In 2017 kreeg ons OCMW 9 aanvragen tot borgstelling, allen vanuit private WZC. Op 
heden zijn nog 6 borgstellingen actief (bewoner niet overleden). In 2017 mondde 1 
borgstelling uit in een effectieve ten laste name. 
  
Wat zijn de voordelen van een borgstelling? 

 Door het sociaal en financieel onderzoek kan reeds een inschatting gemaakt 
worden of een tussenkomst in de toekomst nodig zou kunnen zijn. 

 Er kunnen voorwaarden gekoppeld worden aan de borgstelling zoals bv. het 
nemen van de goedkoopste kamer (standaardkamer). 

  
Wat zijn de nadelen van een borgstelling? 

 Het voeren van een sociaal en financieel onderzoek bij elke aanvraag tot 
borgstelling is tijdsintensief. Bovendien geldt het aanbod van een vrije kamer 



slechts een beperkte tijd waardoor de borgstelling snel afgeleverd moet worden. 
Door deze tijdsdruk is er geen ruimte om een diepgaand sociaal en financieel 
onderzoek te voeren. 

 Indien er geen duidelijke voorwaarden verbonden zijn aan de borgstelling kan het 
OCMW verantwoordelijk gesteld worden voor schulden uit het verleden, en dit 
ongelimiteerd. 

 Indien de bewoner nalaat zijn verblijfskosten te betalen dan moet het OCMW 
hierin tussenkomen. Het OCMW kan nadien eventueel (gedeeltelijk) de 
tussenkomst terugvorderen van de partner of kinderen. Idem indien er sprake 
blijkt te zijn van opzettelijke verarming. 

  
Bevoegdheidsverklaring? 
Het OCMW is niet verplicht om een borgstelling af te leveren. Of het OCMW nu een 
borgstelling aflevert of niet, het bevoegde OCMW blijft altijd verantwoordelijk voor haar 
cliënt. Daarnaast kan een WZC een bewoner niet weigeren op te nemen wanneer hij 
geen borgstelling kan voorleggen (cfr woonzorgdecreet: een WZC mag de opname van 
een bewoner niet verbinden aan financiële voorwaarden). 
  
Als alternatief kan het OCMW zich wel bevoegd verklaren door middel van een 
bevoegdheidsverklaring. Hiermee verklaart het OCMW zich louter bevoegd en garandeert 
het nog geen tussenkomst. 
  
Wat zijn de voordelen van een bevoegdheidsverklaring? 

 Het is veel efficiënter: er is enkel een bevoegdheidsonderzoek nodig. Pas op het 
moment dat een effectieve tussenkomst gevraagd wordt moet een sociaal en 
financieel onderzoek gevoerd worden. 

 Indien tijdens het financieel onderzoek blijkt dat er sprake is van opzettelijke 
verarming dan kan het OCMW de tussenkomst weigeren, wat niet het geval is 
indien men reeds een borgstelling gegeven heeft.  

 Het WZC wordt geresponsabiliseerd: omdat het OCMW zich enkel bevoegd heeft 
verklaard zal het WZC sneller ingrijpen bij tekorten en sneller contact opnemen 
met het OCMW om de sociale en financiële situatie van de bewoner te 
onderzoeken. 

 Het beschermt het OCMW tegen de schulden die de bewoner opgebouwd heeft in 
het verleden, want de bevoegdheid van het OCMW start pas op het moment dat 
de effectieve vraag naar tussenkomst wordt gesteld. 

 
Vraag van raadslid Ilse Vandenbulcke: waarom zijn er 3 verschillende reglementen? 
 
Antwoord van Anne Dewitte: de aanpak van een ten laste name is verschillend in een 
WZC, centrum voor kortverblijf en assistentiewoningen. Zeker tussen een WZC en een 
assistentiewoning zijn er verschillen, onder andere de prijszetting. 

Bijlagen 
 nieuw reglement ten laste name bewoners woonzorgcentrum 
 nieuw reglement ten laste name bewoners groep van assistentiewoningen 
 nieuw reglement ten laste name bewoners centrum voor kortverblijf 

Hogere regelgeving 
 de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's, meer bepaald 

hoofdstuk VII 
 de wet van 02.04.1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend 

door het OCMW, meer bepaald artikel 2 

Beslissing 

Artikel 1 



Keurt de reglementen ten laste name bewoners woonzorgcentrum, groep van 
assistentiewoningen en centrum voor kortverblijf goed. 
  
Artikel 2 
Keurt de afschaffing van de borgstelling m.i.v. 10.04.2018 en de afgifte van een 
bevoegdheidsverklaring goed. 

2. Sociale dienst: projectoproep nationale loterij 2018: armoedebestrijding en 
sociale inclusie - Voedselhulp 

Feiten, context en argumentatie 
 
Projectoproep Nationale Loterij 2018: "Armoedebestrijding en sociale inclusie": 
ondersteuning bij verdeling voedselhulp. 
  
De projectinfo in een notendop: 

 Wie? Zowel OCMW’s als vzw’s kunnen een aanvraag indienen, maar moeten wel 
al 1 volledig boekjaar actief zijn. Verder moeten de organisaties ook 
armoedebestrijding/voedselhulp als doel hebben. 

 Wat? Enkel investeringskosten.  Ondersteuning op het vlak van voedselhulp 
(logistiek) zoals frigoboxen, koelwagens, koelkasten, diepvriezers, 
vorkhefwagens, rekken, tafels, stoelen …. Die laatste items zijn interessant voor 
organisaties die willen omturnen naar sociale kruidenier. 

 Hoeveel? De toelage is 20.000 euro. 80% van de totale kost wordt 
gesubsidieerd, 20% moeten eigen middelen zijn. 

 Wanneer? Dossiers moeten uiterlijk ingediend worden op 16/4/2018. 
  
Concreet in Wevelgem 
Situering 

 Vzw TasToe startte in 2011 in samenwerking met het OCMW en de Voedselbank 
West-Vlaanderen een maandelijkse voedselbedeling.  Met een team van 
geëngageerde vrijwilligers worden maandelijks voedselpakketten samengesteld en 
verdeeld onder klanten die doorverwezen worden door de sociale dienst van het 
OCMW. 

 ‘Onderzoek naar de mogelijkheden van de opstart van een sociale kruidenier’ is 
een actie (10) die valt onder actieplan 2 (versterken van de zelfredzaamheid van 
cliënten van de sociale dienst) als onderdeel van de prioritaire beleidsdoelstelling 
1 (maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige wijze laten 
deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap) zoals bepaald in het 
meerjarenplan 2014-2020. 

 Het voorbije jaar startte W13 een lerend netwerk rond een regionale 
voedselstrategie. Verschillende lerend netwerkmomenten, waarbij ook vrijwilligers 
van TasToe aanwezig waren, tussen betrokkenen bij de voedselhulp leidden tot 
een groeiend inzicht in de realiseerbaarheid van een meer kwalitatieve 
voedselbedeling op maat van de gebruiker van TasToe. Gestimuleerd door een 
maatschappelijke tendens naar sociale kruideniers als voedselbedeling. 

 Deze maand kreeg W13 een goedkeuring van de PDPO (Vlaams Programma 
Plattelandsontwikkeling) - 334 000 euro - om een regionaal 
voedseldistributiecentrum op te richten. Hierdoor zal een regionale inzameling en 
verdeling van verse voedseloverschotten ontstaan, wat voor elk 
voedselverdeelpunt een extra meerwaarde zal bieden. 

  
Sociale kruidenier 
Een sociale kruidenier doorbreekt de idee van voedselbedeling als enge noodhulp vanuit 
caritatieve invalshoek. Het verhogen van de eigenwaarde van de gebruiker staat 
centraal. Een winkelconcept stimuleert keuzevrijheid in aan te kopen producten, iedereen 
koopt op eigen maat, ontmoetingsmomenten gekoppeld aan een winkelbezoek werken 



versterkend, eventueel kan sociale tewerkstelling de participatie van mensen in armoede 
in het project aanmoedigen …  
Op alle vlakken is de realisatie van een sociale kruidenier een kwalitatieve verbetering 
van voedselhulp in Wevelgem. Een overgang zal bij goedkeuring uitgetekend worden in 
samenwerking tussen OCMW Wevelgem en vzw TasToe.  
  
De opstart van een sociale kruidenier betekent dat het OCMW op zoek moet naar een 
andere locatie, dat de vzw TasToe zal moeten investeren in nieuwe infrastructuur 
(rekken, diepvriezers, koelkasten, winkelmandjes, kassa …). Momenteel gebeurt de 
voedselverdeling in een vergaderzaal en de opslag van goederen is verspreid over 
meerdere lokalen binnen het OCMW. Het is onmogelijk om in deze setting een sociale 
kruidenier te huisvesten. 
Er zal tijdens het veranderingstraject ook uitgezocht worden welk personeelsequivalent 
noodzakelijk is ter ondersteuning van de vzw TasToe en het vormgeven van de 
samenwerking sociale dienst – vzw TasToe. 
Bij goedkeuring  krijgt vzw TasToe, in samenwerking met het OCMW, 2 jaar de tijd om 
het project te realiseren.  Dit is een uitgelezen kans om de ideeën rond een overgang 
naar een sociale kruidenier verder uit te werken.  
  
Voorstel 
Het OCMW en vzw TasToe starten een veranderingstraject op tot sociale kruidenier, dat 
binnen de 2 jaar afgerond wordt.  
Het OCMW stelt een nieuwe locatie ter beschikking aan vzw TasToe. 
  
Bijkomende toelichting door de voorzitter: wanneer de projectaanvraag goedgekeurd 
wordt, 

o zal er moeten voorzien worden in bijkomend personeel 
o zullen er bijkomende investeringen nodig zijn 
o zal er in het gebouw een ontmoetingsruimte moeten gecreëerd worden voor wie 

een beroep doet op de dienstverlening van de sociale kruidenier en zal er 
personele ondersteuning (maatschappelijk werker) moeten voorzien worden 

  
Opmerking van de leden van de NVA: toenmalig raadslid Joachim Naert heeft al in 2013 
de oprichting van een sociale kruidenier voorgesteld. Waarom is dit niet opgenomen in 
het meerjarenplan? Het is jammer dat hier niet eerder mee aan de slag gegaan is. Er is 
veel tijd verloren en de werking van een sociale kruidenier is beter dan de huidige 
werking binnen de vzw TasToe. 
  
Antwoord van de voorzitter: 

1. De oprichting van een sociale kruidenier is wel degelijk vermeld in het 
meerjarenplan 2014-2020: 'Onderzoek naar de mogelijkheden van het opstarten 
van een sociale kruidenier' is een actie (10) die valt onder actieplan 2 (versterken 
van de zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst) als onderdeel van de 
prioritaire beleidsdoelstelling 1 (maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op 
een volwaardige wijze laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap). 

2. De vzw TasToe werkt voornamelijk met vrijwilligers. De omslag van de huidige 
bedeling naar een sociale kruidenier is niet vanzelfsprekend voor de vrijwilligers. 
De omschakeling naar een meer professionele setting zal tijd vragen. In de regio 
zijn al gelijkaardige bewegingen gebeurd of zijn bezig. 

3. De oprichting van een sociale kruidenier is momenteel een opportuniteit, mee 
door het indienen door W13 van een dossier voor de oprichting van Food Act 13: 
regionaal voedseldistributieplatform Zuid-West-Vlaanderen 

  
o door dit voedselplatform zou er een veel ruimer aanbod van 

voedingsmiddelen zijn, ook meer mogelijkheden voor verse voeding 
o zonder regionale ondersteuning zouden investeringen nog veel hoger 

zijn 



o deze piste is nog volop in ontwikkeling: er is nog geen opslagruimte, 
er moeten nog besprekingen gevoerd worden met de voedselbank ... 

  
Vraag van raadslid Serge Verbrugghe: waarom is dit niet opgenomen in het 
meerjarenplan? 
  
Antwoord van de voorzitter: dit is wel opgenomen in het meerjarenplan, maar nog in 
onderzoeksfase. Het is ook heel belangrijk dat vrijwilligers meegaan in dit verhaal, want 
vraagt een grote aanpassing. 
  
Vraag van raadslid Suzan Joye: zijn de klanten hier al van op de hoogte? 
  
Antwoord van de voorzitter: neen, het is beter nog te wachten tot er een concreet 
voorstel is, er is bijv. nog geen lokaal. Het is niet opportuun om de klanten nu al in te 
lichten. 
  
Vraag van raadslid Suzan Joye: zal de voedselbedeling dan nog gratis zijn? 
  
Antwoord van de voorzitter: waarschijnlijk zal de voedselbedeling niet meer gratis zijn. 
Het is een vaststelling dat er meer appreciatie is door de klant wanneer hij een kleine 
bijdrage moet betalen in plaats van gratis te krijgen. Voor wie echt niet in de 
mogelijkheid is om te betalen, kan de sociale dienst dit onderzoeken en kunnen er nog 
gratis producten gegeven worden. 
  
Opmerking van raadslid Ilse Vandenbulcke: er zouden nu al volwaardige pakketten aan 
iedereen gegeven moeten worden. 
  
Opmerking van raadsleden Anita Deprez en Veerle De Pauw: de huidige pakketten zijn 
niet meer te vergelijken met vroeger. Ze worden steeds ruimer, mee door de 
samenwerking met onder andere Delhaize. Er kan slechts gegeven worden wat 
voorhanden is, maar soms worden producten (zoals bijv. melk) aangekocht wanneer er 
te weinig beschikbaar is. 

Beslissing 

Artikel 1 
Het opstarten van een veranderingstraject tot sociale kruidenier, dat binnen de 2 jaar 
afgerond wordt, door het OCMW en vzw TasToe wordt goedgekeurd en het OCMW stelt 
een nieuwe locatie ter beschikking aan vzw TasToe. 
  
Artikel 2 
De projectaanvraag Nationale Loterij 2018: "Armoedebestrijding en sociale inclusie - 
Voedselhulp" door de vzw TasToe wordt goedgekeurd. 

3. W13: werk- en zorgtrajecten 

Feiten, context en argumentatie 
Arbeidszorg is een onbetaalde vorm van tewerkstelling van mensen die nood hebben aan 
en willen werken op maat, maar die niet (meer) of nog (niet) in het betaalde circuit 
terecht kunnen. In het ideale geval vormt arbeidszorg een opstap naar betaalde arbeid. 
Op 25.04.2014 keurde de Vlaamse Regering het decreet houdende de werk- en 
zorgtrajecten goed. 
Op 02.02.2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed houdende de uitvoering van 
het decreet van 25.04.2014 houdende de werk- en zorgtrajecten 
De doelgroep zijn personen voor wie betaalde beroepsarbeid tijdelijk niet mogelijk is door 
één of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale 
aard; zij kunnen deelnemen aan werk- en zorgtrajecten. 



Een kandidaat-deelnemer dient zijn verzoek tot deelname aan een werk- en zorgtraject 
in bij de VDAB die voor de kandidaat-deelnemer een elektronisch dossier opmaakt en de 
noodzakelijke gegevens over het werk- en zorgtraject beheert. 
  
De VDAB beslist of de kandidaat-deelnemer al dan niet kan deelnemen aan een werk- en 
zorgtraject. 
De Vlaamse regering mandateert welzijns- en zorgvoorzieningen met de functie van 
casemanager Zorg. De casemanager Zorg heeft o.a. volgende taken: 

 informatieverstrekking aan de deelnemer over het werk- en zorgtraject mbt het 
beoogde einddoel, de looptijd, de mogelijkheden van zorg en de samenwerking 
tussen de casemanager Werk en de casemanager Zorg 

 aandacht hebben voor de rechten van de deelnemer, 
 uitdiepen en verkennen van de zorgnoden van de deelnemer 
 opstellen van een trajectplan samen met de deelnemer de casemanager Werk en 

dat plan bezorgen aan de penhouder 
 beroep doen op een penhouder voor een aanbod van de nodige zorg die kadert in 

het trajectplan 
 coördinatie en afstemming van de zorg mbt de deelnemer 
 opvolging, regelmatige evaluatie en bijsturing van het trajectplan, in overleg met 

deelnemer en casemanager Werk 
 opstellen eindadvies 
 deelname aan netwerkoverleg van de regio 

De VDAB wijst voor elke deelnemer binnen het werk- en zorgtraject een casemanager 
Zorg aan. 
De VDAB bekleedt de functie van casemanager Werk. 
  
De Vlaamse Regering mandateert penhouders met de uitoefening van volgende 
opdrachten: 

 hij bespreekt het trajectplan dat hij ontvangt van de casemanager Werk en de 
casemanager Zorg 

 hij doet daarvoor beroep op het netwerk van dienstverleners om het trajectplan 
uit te voeren 

 hij beslist op basis van het trajectplan over de besteding van de 
compensatievergoeding voor de dienstverleners die bij het werk- en zorgtraject 
betrokken zijn 

 hij houdt toezicht op de aanwending van de compensatievergoeding voor de 
dienstverleners die bij het werk- en zorgtraject betrokken zijn 

 hij voorziet in goede monitoring van de uitvoering van de trajectplannen op het 
niveau van het werkingsgebied door afstemming met de verschillende 
dienstverleners van het netwerk en door toezicht te houden op de uitvoering van 
de trajectplannen 

 hij is belast met de uitbetaling van de compensatievergoeding aan de 
dienstverleners van het netwerk dat hij vertegenwoordigt 

Binnen het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet verkrijgt de penhouder voor de 
uitvoering van de opdrachten een compensatievergoeding. 
  
De mandaatvoorwaarden voor de penhouder zijn o. a: 

 hij vertegenwoordigt een netwerk van dienstverleners dat minimaal is 
samengesteld uit: 

o een OCMW, een publiekrechtelijke samenwerking tussen OCMW's of een 
contractueel samenwerkingsverband tussen OCMW's 

o een CAW 
o een of meer werkaktoren 
o een of meer maatwerkbedrijven 
o een of meer welzijns- of zorgvoorzieningen zoals bv. een psychiatrisch 

ziekenhuis, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, ... 



o een of meer welzijns- of zorgvoorzieningen erkend door het VAPH of het 
agentschap Jongerenwelzijn 

 hij toont aan dat het netwerk van dienstverleners een werkingsgebied omvat van 
minstens 60.000 inwoners 

 hij toont aan dat het netwerk van dienstverleners 
o een werkingsgebied omvat dat overeenstemt met een of meer zorgregio's 

regionale stad binnen de grenzen van een provincie 
o de dienstverlening over heel het werkingsgebied kan verzekeren 
o operationeel in staat is om, uiterlijk binnen 4 weken nadat de penhouder 

het trajectplan ontvangen heeft, te starten met de uitvoering van het 
trajectplan 

  
Eind februari 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een opdracht (met toepassing van de 
wet op de overheidsopdrachten) een bestek tot 'Aanduiding van de penhouder als 
vertegenwoordiger van een netwerk van dienstverleners in het kader van de uitvoering 
van de activeringstrajecten'. 
Geïnteresseerde kandidaten konden hun offerte indienen uiterlijk op 27.03.2018 om 14 
uur. 
Het werk-zorgdecreet van 25.04.2014 werd toegelicht in W13 in januari 2018. W13 was 
bereid om te bekijken hoe ze als penhouder zouden kunnen optreden. 
W13 polste bij mogelijke dienstverleners en geïnteresseerde partners; het netwerk wil 
dat W13 het penhouderschap opneemt; dit vanuit de filosofie dat W13 als neutrale 
partner, in het belang van de cliënt, de trajecten zal concretiseren. 
W13 diende dan ook hun kandidatuur voor penhouder in. 
Vanuit W13 wordt gevraagd om akkoord te geven dat W13 als penhouder zou optreden. 
  
In toepassing van de wetgeving rond de werk- en zorgtrajecten kan het OCMW de functie 
van casemanager zorg op zich nemen; 
Daarnaast kan het OCMW gemandateerd worden als casemanager werk als het beschikt 
over een mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en 
competentieontwikkeling. 

Bijlagen 
 offerte W13 penhouder 
 powerpoint werk-zorgtrajecten 

Hogere regelgeving 
 Decreet van 25.04.2014 houdende de werk- en zorgtrajecten 
 Besluit van 02.02.2018 van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de 
activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten 

Beslissing 

Artikel 1 
Het optreden van W13 als penhouder in het kader van het decreet van 25.04.2014 
houdende de werk- en zorgtrajecten en het uitvoeringsbesluit van 02.02.2018 wordt 
goedgekeurd. 
  
Artikel 2 
Gaat akkoord met de aanvraag mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling, 
trajectbegeleiding en competentieontwikkeling. 
  
Artikel 3 
Gaat akkoord om de rol van casemanager zorg op te nemen. 
  
Artikel 4 



Gaat akkoord om deel uit te maken van het netwerk dienstverlening en de rol op te 
nemen van actor zorg. 

4. Lokale Dienstencentra: drukwerk 'De Wegwijzer': toewijzing 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van 12.02.18 werd beslist om de opdracht drukwerk ‘De Wegwijzer’ te gunnen 
via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
10 firma's werden aangeschreven: 
-          Buropa, Roeselarestraat 195, 8560 Wevelgem 
-          Drukta, Walle 109, 8500 Kortrijk 
-          AVSC Printing, Kortrijkstraat 179, 8560 Wevelgem 
-          Hautekiet, Bissegemstraat 216, 8560 Wevelgem 
-          Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17, 8630 Veurne 
-          Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53, 8400 Oostende 
-          Die Keure nv, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge 
-          Geers Offset nv, Eekhoutdriesstraat 67, 9041 Oostakker 
-          Melo Media vof, Zandvoordestraat 137, 9052 Zwijnaarde 
-          Delabie SA, Boulevard de l’ Eurozone 9, 7700 Mouscron 
  
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 6 maart 2018 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 4 juli 2018. 
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 12.000/jaar incl. btw. 
De opdracht wordt gegund voor 2 jaar. 
Er werden 7 offertes ontvangen: 

 Buropa, Roeselarestraat 195 te 8560 Wevelgem (€ 815,00 excl. btw of € 863,90 
incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 pagina’s) en 
€ 896,50 excl. btw of € 950,29 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Drukta, Walle 109 te 8500 Kortrijk (€ 700,00 excl. btw of € 742,00 incl. 6% 
btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 pagina’s) en € 733,64 excl. 
btw of € 777,66 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand met 1 
bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17 te 8630 Veurne (€ 682,00 excl. btw of 
€ 722,92 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 716,00 excl. btw of € 758,96 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende (€ 700,00 excl. btw of 
€ 742,00 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 733,50 excl. btw of € 777,51 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Die Keure nv, Kleine Pathoekeweg 3 te 8000 Brugge (€ 920,00 excl. btw of 
€ 975,20 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 984,03 excl. btw of € 1.081,83 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Geers Offset nv, Eekhoutdriesstraat 67 te 9041 Oostakker (€ 978,00 excl. btw of 
€ 1.036,68 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 1.026,90 excl. btw of € 1.088,51 incl. 6% btw per maand voor 
1.630 boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Hautekiet, Bissegemstraat 216 te 8560 Wevelgem (€ 752,08 excl. btw of 
€ 797,20 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 798,70 excl. btw of € 846,62 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s). 

  
Bij het narekenen van het inschrijvingsbedrag resulteerden de offertes in volgende 
eindoffertes: 



 Buropa, Roeselarestraat 195 te 8560 Wevelgem (€ 815,00 excl. btw of € 863,90 
incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 pagina’s) en 
€ 896,50 excl. btw of € 950,29 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Drukta, Walle 109 te 8500 Kortrijk (€ 700,90 excl. btw of € 742,95 incl. 6% 
btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 pagina’s) en € 733,50 excl. 
btw of € 777,51 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand met 1 
bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17 te 8630 Veurne (€ 681,34 excl. btw of 
€ 722,22 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 717,20 excl. btw of € 760,23 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Drukkerij Lowyck, Archimedesstraat 53 te 8400 Oostende (€ 700,90 excl. btw of 
€ 742,95 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 733,50 excl. btw of € 777,51 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Die Keure nv, Kleine Pathoekeweg 3 te 8000 Brugge (€ 919,97 excl. btw of 
€ 975,17 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 984,03 excl. btw of € 1.043,07 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Geers Offset nv, Eekhoutdriesstraat 67 te 9041 Oostakker (€ 978,00 excl. btw of 
€ 1.036,68 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 1.026,90 excl. btw of € 1.088,51 incl. 6% btw per maand voor 
1.630 boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 Hautekiet, Bissegemstraat 216 te 8560 Wevelgem (€ 752,08 excl. btw of 
€ 797,20 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 4 
pagina’s) en € 798,70 excl. btw of € 846,62 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s) 

 
Er wordt voorgesteld om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
Drukkerij Pattyn, Handelsstraat 17 te 8630 Veurne, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 681,34 excl. btw of € 722,22 incl. 6% btw per maand voor 
1.630 boekjes/maand (20 + 4 pagina’s) en € 717,20 excl. btw of € 760,23 incl. 6% btw 
per maand voor 1.630 boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s). 

Meerjarenplan en budget 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 2018, op artikels 
0959-03/615200 voor MO2, 0951-01/615200 voor LDC Elckerlyc en 0951-02/615200 
voor LDC Het Knooppunt. 

Bijlagen 
Verslag van nazicht van de offertes 

Hogere regelgeving 
 Artikel 52, tweede lid, 12° van het OCMW-decreet van 19.12.2008. 
 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende 
diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 

 Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht. 



 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 
1, 1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw niet bereikt de drempel van € 
144.000,00). 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°. 

Beslissing 

De opdracht drukwerk ‘De Wegwijzer’ wordt toegewezen aan Drukkerij Pattyn, 
Handelsstraat 17 te 8630 Veurne, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 681,34 excl. btw of € 722,22 incl. 6% btw per maand voor 1.630 boekjes/maand (20 + 
4 pagina’s) en € 717,20 excl. btw of € 760,23 incl. 6% btw per maand voor 1.630 
boekjes/maand met 1 bijkomend A3-blad (24 + 4 pagina’s). 

5. Lokaal Dienstencentrum Elckerlyc: Antennepunt “Zorgzame buurt De 
Posthoorn" 

Feiten, context en argumentatie 
Situering 
Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) Elckerlyc, Elckerlycplein 1 te Wevelgem, werd 
opgericht in mei 2014 en biedt een waaier aan van dienstverlening, activiteiten en 
vormingen, met als doel de inwoners van Wevelgem maximaal te ondersteunen, 
ontmoeting en maatschappelijke participatie te bevorderen. 
Het LDC Elckerlyc heeft bijzondere aandacht voor ouderen en eenzame personen. 
In 2017 maakten 2590 mensen gebruik van het aanbod in het LDC, dat meer dan 600 
activiteiten organiseerde: gaande van infomomenten, ontmoetingen over 
computercursussen tot workshops confituur maken, bloemschikken, T-dansants … 
Kenmerkend voor Wevelgem zijn de verschillende deelkernen/wijken, nl. het centrum, De 
Posthoorn en De Wijnberg. 
Elke buurt is anders. 
  
Doelstelling 
We wensen het LDC meer bekendheid te geven in Wevelgem. De voorbije periode 
werkten we hier actief aan door op huisbezoek te gaan en flyers te verdelen in de buurt 
rond Elckerlyc. 
Maar we willen de werking van het LDC nog ruimer bekend maken en nog meer mensen 
bereiken. De huidige buurtgerichte zorg rond Elckerlyc willen we verbreden/verspreiden 
over de hele gemeente Wevelgem door de uitbouw van antennepunten “Zorgzame 
buurt”, in eerste instantie “Zorgzame buurt De Posthoorn” en later ook “Zorgzame 
buurt De Wijnberg”. 
Het LDC Elckerlyc wil zich actief inzetten om zorgzame buurten te ondersteunen en 
uit te bouwen 

o waar ouderen en zorgbehoevenden comfortabel in hun huis en vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen 

o waar bewoners elkaar kennen en helpen 
o waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning, zorggarantie en 

zorgcontinuïteit krijgen 
  
Samenwerking 
Om het antennepunt een vaste plaats te geven, is samenwerking met actoren uit de 
buurt (netwerk) heel belangrijk. Zij kennen immers de buurt, organiseren er al 
activiteiten, verlenen al hulp … 



Mogelijke actoren zijn zowel de inwoners van de wijk als de verenigingen uit de buurt, de 
school, lokale handelaars … 
We willen samen met het netwerk een zorgzame buurt op maat uitbouwen en 
ondersteunen. Dergelijk concept biedt de marge die nodig is om extra linken te zoeken 
en grijze zones gaandeweg te detecteren op maat van de buurt. Op die manier maken 
we werk van een duurzaam en constructief initiatief dat een maatschappelijke 
meerwaarde kan betekenen voor de inwoners van de wijk. 
Het is belangrijk om in eerste instantie mensen persoonlijk uit te nodigen en in te zetten 
op kennismaking met verenigingen, sleutelfiguren … uit de wijk. Stelselmatig bouwen we 
dan een duurzaam netwerk op. 
 
Concreet  
Vanuit het LDC willen we 

 inspanningen doen om ouderen goed te informeren over het aanbod in Wevelgem 
voor oudere en eenzame personen (thuiszorg, verenigingen, diensten LDC, Minder 
Mobielencentrale …) 

 ontmoetingsdagen organiseren om op die manier onderling contact te stimuleren 
  
Op 30 mei om 14.00 uur komen we een eerste keer samen. We nodigen alle 65-
plussers van De Posthoorn uit in de parochiezaal: bij koffie en taart krijgen de 
aanwezigen ook uitleg over alle beschikbare dienstverlening. Als dit in de smaak valt, 
kunnen we dit initiatief, bestaande uit een informatief en een recreatief luik (quiz, 
optreden …) een aantal keer per jaar herhalen. 
  
Bij alle alleenstaande 70-plussers gaan we op huisbezoek met een persoonlijke 
uitnodiging. Alle andere 65-plussers krijgen een uitnodiging in de bus. Op die 
manier willen we een verbinding leggen tussen de nog heel actieve personen en de wat 
oudere groep. 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19.12.2008. 

Beslissing 

De oprichting van een Antennepunt “Zorgzame buurt De Posthoorn" (en later eventueel 
een Antennepunt “Zorgzame buurt De Wijnberg") vanuit het Lokaal Dienstencentrum 
Elckerlyc Wevelgem wordt goedgekeurd. 

6. Assistentiewoningen Het Kader en Tilia: wijziging interne afsprakennota: 
opbouw wachtlijst 

Feiten, context en argumentatie 
De groep van assistentiewoningen Het Kader, Gulleheemlaan 18, omvatten 2 type flats: 
er zijn 13 flats met één (slaap)kamer en 7 flats met twee (slaap)kamers. 
De groep van assistentiewoningen Tilia, Dorpsplein 21 omvatten ook 2 type flats: er zijn 
13 'gewone' flats en 2 'ruimere' flats. 
  
Bij de opmaak van de interne afsprakennota, meer bepaald met betrekking tot het 
wachtlijstreglement van Het Kader, werd een procedure voorzien ingeval kandidaat-
bewoners een bepaald type flat kiezen of weigeren. Deze procedure werd, mutatis 
mutandis, overgenomen in de interne afsprakennota voor de assistentiewoningen Tilia. 
Volgens het huidige reglement kan men zich op de wachtlijst plaatsen zonder zich 
meteen te hoeven uitspreken of men een één (slaap)kamerflat of een twee 
(slaap)kamerflat wil. Vaak kunnen mensen zich op dat moment hierover nog niet 
uitspreken; het duurt een aantal jaren voor ze bovenaan de lijst komen te staan. 
  
Verder bepaalt het reglement (van Het Kader): 



- Een kandidaat kiest onafhankelijk van zijn gezinssituatie voor een één- of 
tweekamerflat 
- Wie als ingeschreven kandidaat zijn kans weigert, wordt geschrapt van de lijst en kan - 
mits hij dit aanvraagt - onderaan de lijst weer ingeschreven worden. 
- Wie een flat weigert omdat de flat slechts één (slaap)kamer heeft, terwijl hij een 
tweekamerflat wenst, kan bovenaan de lijst blijven staan, maar krijgt in de toekomst 
enkel kans op een tweekamerflat. En vice versa. 
  
Het reglement van Tilia bepaalt in dit verband: 
- Een kandidaat kiest onafhankelijk van zijn gezinssituatie voor een 'ruimere' flat of voor 
een 'gewone' flat. Wie als ingeschreven kandidaat zijn kans weigert, wordt geschrapt van 
de lijst en kan - mits hij dit aanvraagt - onderaan de lijst weer ingeschreven worden. 
- Wie een flat weigert omdat de flat een 'gewone' flat is, terwijl hij een 'ruimere' flat 
wenst, kan bovenaan de lijst blijven staan, maar krijgt in de toekomst enkel kans op een 
'ruimere' flat. En vice versa. 
 
Dit reglement kwam er met de idee dat, als de kandidaat die bovenaan de wachtlijst 
staat, een bepaald type flat, dat op dat moment aangeboden werd, weigerde, hij 
bovenaan de wachtlijst kon blijven staan voor het door hem verkozen type flat; wellicht 
zou hij toch behoorlijk snel een aanbod krijgen van het door hem verkozen type flat. 
  
Intussen blijkt nu dat zich het volgende voordoet in Het Kader: 
- Er is een duidelijk onevenwicht tussen vraag en aanbod: er is veel grotere interesse in 
tweekamerflats; deze flats komen veel minder snel vrij dan éénkamerflats: 

 er zijn slechts 7 tweekamerflats t.o.v. 13 éénslaapkamerflats 
 tweekamerflats worden eerder gebruikt door echtparen; bij overlijden van één 

van de partners blijft de andere partner in de flat wonen 
- Op de wachtlijst staan bovenaan nu een 20-tal personen die ooit een éénslaapkamerflat 
aangeboden kregen maar dit weigerden en die bovenaan de wachtlijst blijven staan voor 
het type dat ze niet aangeboden kregen. 
Personen die zich nu inschrijven en die enkel geïnteresseerd zijn in een tweekamerflat 
zullen wellicht 20 jaar moeten wachten op een flat. 
- Er wordt nu vastgesteld dat de personen die al hele tijd bovenaan de wachtlijst staan 
voor het door hen ooit gewenste type flat (in casu een tweekamerflat) gepasseerd 
worden door nieuwe kandidaten die zich ingeschreven hebben maar een ander type flat 
verkiezen. De personen bovenaan de wachtlijst hebben soms intussen een ander leven 
waardoor ze nu liever een éénslaapkamerflat verkiezen (kleinkinderen gaan niet meer 
inslapen,  partner overleden, ....). 
  
Er wordt voorgesteld om personen die een vrijgekomen type flat weigeren toch toe te 
laten om zich ook onderaan de wachtlijst opnieuw in te schrijven zodat ze ook mogelijks 
in aanmerking komen voor het andere type flat. 
De interne afsprakennota voor Het Kader zou dan, mbt de wachtlijst als volgt wijzigen: 
  
- Een kandidaat kiest onafhankelijk van zijn gezinssituatie voor een één- of 
tweekamerflat 
- Wie als ingeschreven kandidaat zijn kans weigert, wordt geschrapt van de lijst en kan - 
mits hij dit aanvraagt - onderaan de lijst weer ingeschreven worden. 
- Wie een flat weigert  

 omdat de flat slechts één (slaap)kamer heeft, terwijl hij een tweekamerflat 
wenst,  

          OF 
 omdat de flat een tweekamerflat is, terwijl hij een éénkamerflat wenst 

 kan bovenaan de lijst blijven staan voor de gewenste flat en kan zich onderaan de lijst 
opnieuw inschrijven voor het op dat moment niet gekozen type flat.  
  



In de assistentiewoningen Tilia zou dergelijke situatie zich ook kunnen voordoen bij de 
keuzen tussen een 'gewone' flat en een 'ruimere' flat. Tot op heden stelde dit probleem 
zich niet. Er wordt toch voorgesteld om de interne afsprakennota op gelijkaardige wijze 
aan te passen om eventueel gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden. 
De interne afsprakennota voor Tilia zou dan, mbt de wachtlijst als volgt wijzigen: 
- Een kandidaat kiest onafhankelijk van zijn gezinssituatie voor een 'ruimere' flat of voor 
een 'gewone' flat. Wie als ingeschreven kandidaat zijn kans weigert, wordt geschrapt van 
de lijst en kan - mits hij dit aanvraagt - onderaan de lijst weer ingeschreven worden. 
- Wie een flat weigert  

 omdat de flat een 'gewone' flat is, terwijl hij een 'ruimere' flat wenst,  
          OF 

 omdat de flat een 'ruimere' flat is, terwijl hij een 'gewone' flat wenst, 
 kan bovenaan de lijst blijven staan voor de gewenste flat en kan zich onderaan de lijst 
opnieuw inschrijven voor het op dat moment niet gekozen type flat. 
 
 
De voorzitter merkt nog op dat er een voorstel was om eventueel met terugwerkende 
kracht te werken, maar dat dit niet mogelijk is, omdat mensen die nu bovenaan de 
wachtlijst staan verder op de wachtlijst zouden komen. 

Vorige beslissingen 
Assistentiewoningen Het Kader 
Goedkeuring interne afsprakennota in zitting van 11.12.2006, gewijzigd in zittingen van 
12.12.2010, 13.10.2014, 08.02.2016, 09.05.2016 en 12.03.2018. 
Assistentiewoningen Tilia 
Goedkeuring interne afsprakennota in zitting van 13.04.2015, gewijzigd in zittingen van 
08.02.2016, 09.05.2016 en 12.03.2018. 

Hogere regelgeving 
Artikel 51, § 1 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW's. 

Beslissing 

De aanpassingen aan de interne afsprakennota's van de groep van assistentiewoningen 
Het Kader en van de groep van assistentiewoningen Tilia worden goedgekeurd. 

7. Personeel:opzeg contract maaltijdcheques Sodexo 

Feiten, context en argumentatie 
Gemeente en OCMW Wevelgem hebben Sodexo Pass Belgium nv als leverancier voor de 
maaltijdcheques voor het personeel. 
Er is de mogelijkheid om de Vlaamse overheid (agentschap Facilitair Bedrijf) of Creat te 
laten optreden als opdrachtencentrale voor het aanmaken, verdelen en beheren van de 
maaltijdcheques. 
Als bijlage wordt een vergelijking van de gunningsvoorwaarden van Creat en de Vlaamse 
overheid met de gunningsvoorwaarden van de gemeente Wevelgem toegevoegd. 
Daaruit blijkt dat de gunningsvoorwaarden van beide opdrachtencentrales voordeliger 
zijn dan die van gemeente Wevelgem, waarbij die van de Vlaamse overheid het 
voordeligst zijn. De Vlaamse overheid gunde de opdracht aan Edenred nv, terwijl Creat 
de opdracht gunde aan Sodexo Pass Belgium nv, die tevens onze leverancier van de 
maaltijdcheques is. 
Er wordt voorgesteld om de overeenkomst met Sodexo Pass Belgium nv op te zeggen. 
Na opzeg van de overeenkomst kan onderzocht worden welke opdrachtencentrale het 
voordeligst is, in aanmerking genomen ook de eventuele tijdsinvestering die gepaard 
gaat met een overstap naar een andere leverancier. 



De overeenkomst die nu loopt voor gemeente Wevelgem tot en met 2 november 2018, 
moet opgezegd worden ten laatste op 2 augustus 2018. Indien de overeenkomst niet 
opgezegd is, loopt hij opnieuw voor een jaar met ingang van 3 november 2018 tot en 
met 2 november 2019, met een opzegtermijn van 3 maanden. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 07.03.18 om de 
overeenkomst met Sodexo Pass Belgium nv voor de levering van elektronische 
maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel op te zeggen op voorwaarde van opzegging 
van de overeenkomst door het OCMW van Wevelgem. 
De overeenkomst met OCMW Wevelgem is ingegaan op 5 november 2014 en loopt nog 
tot en met 3 november 2018. 
Er wordt voorgesteld om de overeenkomst met Sodexo Pass Belgium nv ook voor het 
personeel van het OCMW op te zeggen. 

Vorige beslissingen 
Beslissing in zitting van 10.03.14 waarbij het OCMW delegatie verleent aan het 
gemeentebestuur Wevelgem voor het voeren van de volledige gunningsprocedure van de 
opdracht “leveren elektronische maaltijdcheques” in gezamenlijke naam. 

Bijlagen 
 Beslissing college van burgemeester en schepenen van 07.03.2018. 
 Vergelijking voorwaarden OCMW Wevelgem met voorwaarden van 

opdrachtencentrales. 

Beslissing 

De overeenkomst met Sodexo Pass Belgium nv voor de levering van elektronische 
maaltijdcheques aan het personeel van het OCMW wordt opgezegd. 

8. Personeel: Lokaal Dienstencentrum Moorsele: open verklaring centrumleider 

Feiten, context en argumentatie 
Het woonzorgproject MO2 loopt nog tot en met 30.09.2018. 
Via interne diensttoewijzing werd Henk Vandenbroucke miv 01.09.2016 tijdelijk 
aangesteld als coördinator van het woonzorgproject. 
In de zitting van 10.10.16 werd de functie van centrumleider open verklaard en werd een 
selectie georganiseerd. 
In de zitting van 13.03.17 werd het PV van selectie centrumleider goedgekeurd en werd 
een wervingsreserve aangelegd tot en met 28.02.19. 
In de zitting van 13.11.2017 werd de aanvraag van een voorafgaande vergunning voor 
de realisatie van een lokaal dienstencentrum in Moorsele goedgekeurd. 
In zitting van 22.11.2017 gaf het college van burgemeester en schepenen een positief 
advies voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum in Moorsele, waarbij vzw Sint 
Jozef instaat voor de bouw van het lokaal dienstencentrum en het OCMW het lokaal 
dienstencentrum zal uitbaten. 
In de zitting van 18.01.2018 gaf de raad voor maatschappelijk welzijn een positief advies 
voor de realisatie van het lokaal dienstencentrum. De oprichting en uitbating van een 
lokaal dienstencentrum in de deelgemeente Moorsele is een opportuniteit die past in het 
lokaal sociaal beleid van de regio en draagt bij tot een uitgebouwd sociaal beleid. 
  
De voorafgaande vergunning voor de realisatie van een lokaal dienstencentrum Moorsele 
werd op 08.02.18 verleend door Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Er wordt voorgesteld om miv 01.10.2018 een voltijds contractueel centrumleider aan te 
stellen vanuit de wervingsreserve centrumleider goedgekeurd in zitting van 13.03.17 en 
die nog loopt tot 28.02.2019. 

Beslissing 



De functie van voltijds contractueel centrumleider wordt open verklaard vanuit de 
wervingsreserve centrumleider goedgekeurd in zitting van 13.03.17. 

9. Organisatienota ambtelijke integratie gemeente-OCMW 

Feiten, context en argumentatie 
Op 15.02.2018 werd het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 in het Belgisch 
staatsblad gepubliceerd. 
Het decreet treedt in werking op 01.01.2019. Het decreet vervangt o.m. het 
gemeentedecreet en het OCMW-decreet. 
Een aantal bepalingen uit het decreet over het lokaal bestuur treedt nu al in werking. Een 
organisatienota mbt de integratie gemeente - OCMW werd opgemaakt. Hiervan werd 
nota genomen in de gemeenteraad van 9 maart 2018. 
Er wordt toelichting gegeven ter zitting. 

Bijlagen 
  

 Organisatienota Integratie gemeente - OCMW 
 voorstel functie- en competentieprofiel adjunct-algemeendirecteur 
 Voorstel functie- en competentieprofiel algemeen directeur 

Hogere regelgeving 
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Beslissing 

Neemt akte van de organisatienota ambtelijke integratie gemeente-OCMW. 

10.Beheersovereenkomst gemeente - OCMW 

Feiten, context en argumentatie 
Naar aanleiding van het van kracht worden van het decreet lokaal bestuur van 
22.12.2017 is het in Wevelgem de intentie om de functie van OCMW-secretaris om te 
vormen naar adjunct-algemeendirecteur. 
Om de samenwerking te regelen tussen de gemeente en het OCMW van Wevelgem 
betreffende de taken van de adjunct-algemeendirecteur wordt een beheersovereenkomst 
opgesteld. 
De overeenkomst gaat in voege op 14 april 2018. 

Bijlagen 
Beheersovereenkomst samenwerking gemeente - OCMW betreffende adjunct-
algemeendirecteur. 

Hogere regelgeving 
Art. 271 van het OCMW-decreet. 

Beslissing 

Keurt de beheersovereenkomst samenwerking gemeente-OCMW betreffende de adjunct-
algemeendirecteur goed. 
 


