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Openbaar 

1. Woning Goudbergstraat 83: goedkeuring raming + plannen + bouwaanvraag 

Feiten, context en argumentatie 
Half maart 2017 voorzag de Nationale Loterij, onder de voogdij van de federale regering, 
in het kader van het winstverdelingsplan een budget om doorgangswoningen te 
ondersteunen. POD Maatschappelijke Integratie lanceerde hiervoor een projectoproep die 
uitsluitend bestemd was voor OCMW's. 
De projectoproep streeft een belangrijk doel na: het aantal kwaliteitsvolle 
doorgangswoningen in België verhogen door de OCMW's de nodige financiële middelen te 
bieden om gebouwen die hiervoor kunnen gebruikt worden te bouwen, te renoveren, om 
te bouwen, aan te passen en/of uit te rusten. 
Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode ter 
beschikking stelt aan personen die zich in een staat van behoeftigheid bevinden. De 
huurovereenkomst wordt voor maximaal 6 maanden gesloten en kan eenmaal verlengd 
worden. 
Het OCMW diende een projectaanvraag in voor de renovatie van de woning 
Goudbergstraat 83 in Wevelgem. 
Op 21 december 2017 kreeg het OCMW bericht van Denis Ducarme, minister van 
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie: de 
subsidieaanvraag werd goedgekeurd waardoor het OCMW zal beschikken over een 
bedrag van 60 000 euro voor de creatie van een doorgangswoning in de Goudbergstraat 
83. 50 000 euro is bestemd voor de renovatie- of verbouwingswerken; 10 000 euro voor 
de uitrusting van de woning. Het OCMW moet het project voor minstens 25% 
cofinancieren. 
Het Ministerieel Besluit van 22 juni 2018 van Sophie Wilmès, minster van Begroting 
belast met de Nationale Loterij bekrachtigt deze beslissing. De subsidie wordt uitgekeerd 
ten laatste op 22 juni 2020 na voorlegging van de betaalde originele facturen en de 
bijhorende betalingsbewijzen. 
De woning werd aangekocht in het jaar 2000 voor 52.000 euro. Sindsdien zijn er enkel 
beperkte dakwerken gebeurd (nieuw onderdak + isoleren hellend dak, vernieuwen 
dakgoten en 2 dakvlakvensters geplaatst). 
De woning is dringend aan een grondige renovatie toe. De plannen worden in bijlage 
gevoegd. 
De raming voor deze renovatie (incl. btw): 

 145 900 euro voor ruwbouw, HVAC, elektriciteit en afwerkingen 
 14 000 euro voor keuken en vast meubilair 

Totale raming: 159 900 euro 
Er wordt voorgesteld om een bouwaanvraag in te dienen voor deze renovatie. 



Meerjarenplan en budget 
Er is investeringskrediet van 100 000 euro voor deze uitgave. 
De uitgave voor deze opdracht zal geboekt worden op artikel 0930-02/221100 gebouwen 
– gemeenschapsgoederen onderhoudswerken. 
De ontvangst van de subsidie van 60 000 euro wordt geboekt op rekening 0930-02/150 
000 investeringssubsidies. 

Bijlagen 
 MB van 22 juni 2018 van Sophie Wilmès, minister van Begroting belast met de 

Nationale Loterij tot toekenning van subsidies 
 plannen renovatie Goudbergstraat 83 

Hogere regelgeving 
artikel 51 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW's. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
De plannen voor de renovatie woning Goudbergstraat 83, Wevelgem worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2 
De raming voor een totaalbedrag van 159 900 euro wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 
Het indienen van de bouwaanvraag wordt goedgekeurd. 

2. Sociale dienst: verlenging samenwerking met Solentra via W13 

Feiten, context en argumentatie 
1. Aanvang 

Op 1 september 2017 startte W13 voor 13 OCMW-partners een samenwerking met vzw 
Solentra inzake “transculturele consultaties met tolk en deskundigheidsbevordering in 
cultuursensitieve psychosociale begeleiding en vroegdetectie van psychische problemen 
bij erkende vluchtelingen”. Dit vanuit de vaststelling dat de OCMW maatschappelijk 
werkers (mw’ers) in de regio steeds vaker met deze problematiek worden 
geconfronteerd, maar enerzijds niet over de kennis beschikken nodig voor vroegdetectie 
en doorverwijzing en dat anderzijds het aanbod aan cultuursensitieve zorg en 
gespecialiseerde hulpverlening volledig ontbreekt. 
De samenwerking eindigt volgens contract op 31 augustus 2018. Het jaartraject kost in 
totaal 35 700 euro (geïndexeerd), waarbij de kostprijs over de partners werd verdeeld 
naar inwonersaantal. 
  
In het pakket zijn inbegrepen: 1 dag per week aanwezigheid in de regio met zitdag in 
Kortrijk (Begijnhof) door Evie Monteyne, traumapsycholoog: 

o 10 mandagen deskundigheidsbevordering 
o 105 individuele consulten van 1,5 uur inclusief tolken 
o 1 groepssessie van 5 maal 2 uren 

Solentra volgt hierbij 2 sporen: 
o samenwerking met en deskundigheidsbevordering van OCMW medewerkers, incl. 

intervisie en vorming 
o transculturele psychologische consultaties ter plaatse met tolk 
o de helpdesk (permanent raadpleegbaar voor elke hulpverlener) 

  
 2. Evaluatie 
  



De diensthoofden van de sociale dienst van de betrokken partners evalueerden op hun 
overleg van 23 maart 2018 het project, gebaseerd op de ervaringen van Evie Monteyne 
en de reële cijfers (zie tabel hieronder) 
  

CONSULTEN 
AANMELDER AANTAL 

KORTRIJK 13 
MENEN 3 
HARELBEKE 4 
WEVELGEM 3 
WAREGEM 1 
ANZEGEM 1 
DEERLIJK 1 
AVELGEM 1 
TOTAAL 27 
  

INTERVISIES 
AANMELDER AANTAL 

W13 2 
MENEN 1 
HARELBEKE 2 
TOTAAL 5 
  
Evie werkt 1,5 dag voor de regio (officieel 1 dag) - consulten (27) en intervisies (5). 
Frequentie consulten: 1 om de 4 weken. Consult duurt 1,5 uur. 
  
De totaalresultaten na het 1ste kwartaal leveren onderstaand beeld op: 

o 35 consulten, 13 cliënten 
o 7 mandagen deskundigheidsbevordering (incl. 1 vorming cultuursensitieve 

hulpverlening, individuele en groepsintervisies) 
o ten overstaan van 27 aanmeldingen i.e. wachtlijst 

  
Een belangrijke vaststelling in de evaluatie is het feit dat het aantal aanvragen de 
capaciteit sterk overstijgt waardoor zelfs op de korte tijd dat Solentra actief is in de regio 
een wachtlijst is ontstaan. 
Evie probeert prioriteiten te stellen en zware traumapatiënten voor te nemen, maar ook 
doorverwijzing naar andere gespecialiseerde hulp is bijzonder moeilijk. Enerzijds is er 
duidelijk een gebrek aan aanbod in de regio en anderzijds stelt men vast dat bepaalde 
diensten voorbehoud maken om met tolken te werken en/of de doelgroep te rigide 
afbakenen. 
  
Door het onevenwicht tussen vraag en aanbod investeert Solentra momenteel 1,5 
dag/week in de regio i.p.v. de contractueel overeengekomen 1 dag per week. 
1 dag wordt voorbehouden voor de consultaties van cliënten doorverwezen door de 
OCMW’s. De overige ½ dag maakte Solentra de psychologe vrij voor aftoetsen van de 
hulpvraag, terugkoppeling van de hulpvraag naar de maatschappelijk werkers en 
ondersteuning van de individuele mw’ers in de aanpak van hun cliënten. 
  
De maatschappelijk werkers worden tenslotte geconfronteerd met zeer zware pathologie 
en zijn vragende partij voor een veel sterker therapeutisch aanbod. 
Opnieuw door het onevenwicht tussen de hulpvraag en het therapeutische aanbod 
ervaren de mw’ers dat er te weinig ruimte rest voor deskundigheidsbevordering, wat 
naar duurzaamheid geen goede zaak is. Idealiter, stelt Solentra, is er tijd en ruimte om 
te mobiliseren en om OCMW medewerkers meer deskundig te maken mbt het in de 
veerkracht zetten van hun cliënten en cultuursensitief werken. 



  
De samenwerking tenslotte tussen Solentra en de maatschappelijk werkers van de 
OCMW’s wordt als zeer goed ervaren. Er is een sterk engagement en goed overleg tussen 
beide partijen en de samenwerking wordt gezien als een meerwaarde: 
De aanwezige psychologe is een luisterend oor voor de maatschappelijk werkers, 
ondersteunt naar aanpak - ook voor cliënten die op de wachtlijst terecht komen, 
medewerkers krijgen een kader en kapstokken aangereikt in omgaan met deze 
problematiek, worden ook aangemoedigd om (ondanks de problemen) toch in te zetten 
op activering en tijdsbesteding. 
Uit de volgende praktijkvoorbeelden - een greep uit vragen gesteld door mw’ers op een 
intervisie - blijkt het belang van deskundigheidsbevordering voor de mw’ers. 
  
Courante vragen tijdens een intervisie: 
→ Ik heb vrouwen als cliënt die als kind dienden te huwen – vandaag had ik een gesprek 
met iemand die pas 12 jaar was toen ze moest huwen. Wat doe je daarmee? 
→ Wat zijn de signalen van trauma’s bij vluchtelingen en hoe kunnen we daar op 
reageren? 
→ Een aantal mensen heeft heel hoge verwachten naar ondersteuning: vooral financieel 
dan. Ze vragen heel wat tussenkomsten en geven heel wat weerstand bij een weigering. 
Hoe ga je daarmee om? 
→ Soms vragen LOI-bewoners mij om foto’s af te printen uit hun thuisland voor ze hun 
interview gaan doen bij het Commissariaat. Soms gaat het om gruwelijke beelden - ik 
vind het moeilijk om daar gepast op te reageren. 
  
3. Voorstel en akkoord 
 In deze samenwerking gaat het om een doelgroep met een zeer zware problematiek: 
slachtoffers en daders van geweld, oorlog, martelingen, verkrachtingen. De problematiek 
is duidelijk te zwaar om door de maatschappelijk werkers van een OCMW alleen 
gedragen te worden. 
 Vermits onze regio bovendien een blanco regio is wat betreft deze gespecialiseerde 
hulpverlening dringt een meer structurele oplossing op lange termijn zich op. 
 Obstakels in de praktijk zijn onder andere: bij doorverwijzing worden cliënten niet 
opgevolgd, geweigerd; of de opvolging wordt aangevangen, maar erg snel afgerond (bv. 
in het geval van een psychiatrische consultatie) 
Solentra en de maatschappelijk werkers van de OCMW’s stoten op ernstige drempels in 
de hulpverlening: 

o Voorkeur aan kortdurend therapeutisch aanbod voor psychosociale problematiek 
ten koste van traumatherapie 

o Erg intensieve, moeizame samenwerking met psychiatrische hulpverlening 
Gezien: 

o de hoge kwetsbaarheid van de doelgroep én het potentiële gevaar dat zij 
betekenen voor zichzelf, hun directe omgeving én de ruimere samenleving bij niet 
of oppervlakkig behandelen van hun problematiek 

o het besef dat de grondige behandeling van een dergelijke trauma problematiek 
tijd vraagt 

o de specifieke problemen die de toenemende gezinshereniging zal meebrengen 
o de wachtlijst in de regio 

Adviseerde het diensthoofdenoverleg sociale diensten om hier vanuit W13 gezamenlijk 
verder op in te tekenen, alvast tot augustus 2020. Daarnaast moet er in de regio ingezet 
worden op de uitbouw van een duurzaam netwerk, waar Solentra dan al of niet een rol in 
kan spelen. De komende maanden wordt dit verder onderzocht en worden de gesprekken 
opgestart – zie ook verder. 
Ging de Raad van Beheer van W13 op 25 mei 2018 akkoord met: 

o De verderzetting van de samenwerking met Solentra tot en met augustus 2020. 
Deze middelen worden voorzien in de meerjarenplannen van de betrokken 
OCMW’s. 



o De opstart van de gesprekken met de verschillende sectoren en Solentra mbt de 
uitbouw van een duurzaam netwerk voor de traumabegeleiding van vluchtelingen. 

  
Voor de financiering van deze verlengde samenwerking wordt voorgesteld om een 
bijdrage te voorzien op basis van inwonersaantallen (zie tabel hieronder): 
  
Financiële impact : 
  
    Sep 18-Aug 19   Sep 19-Aug 

20 
    

              
  Inwonersaantallen Bijdrage   Bijdrage     
 ANZEGEM 14.589 € 1.759,42   € 1.759,42     
 AVELGEM 9.956 € 1.200,69   € 1.200,69     
 DEERLIJK 11.738 € 1.415,60   € 1.415,60     
 HARELBEKE 27.536 € 3.320,83   € 3.320,83     
 KORTRIJK 75.506 € 9.105,98   € 9.105,98     
 KUURNE 13.140 € 1.584,68   € 1.584,68     
 LENDELEDE 5.746 € 692,96   € 692,96     
 MENEN 32.877 € 3.964,95   € 3.964,95     
 SPIERE-
HELKIJN 

2.133 € 257,24   € 257,24     

 WAREGEM 37.606 € 4.535,26   € 4.535,26     
 WEVELGEM 31.291 € 3.773,68   € 3.773,68     
 WIELSBEKE 9.570 € 1.148,00   € 1.148,00     
 WERVIK 18.529 € 2.234,59   € 2.234,59     
 ZWEVEGEM 24.258 /   /     
              
TOTAAL 314.475 € 35.000,00   € 

35.000,00 
    

              
                
4. Inbedding in een ruimer netwerk 
Onze regio is op het vlak van specifieke begeleiding van vluchtelingen met een zware 
psychische problematiek eerder blank. Dit vraagt verdere mobilisering en sensibilisering 
van de sector Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en van alle partners betrokken bij de 
hulpverlening van personen met een zware trauma problematiek, en dit zowel in de 1ste 
als de 2de lijn, teneinde ook op lange termijn een structureel aanbod te kunnen 
uitbouwen. 
Solentra bouwde gedurende de voorbije jaren in heel Vlaanderen expertise op in de 
ondersteuning van OCMW’s in het omgaan met deze problematiek en in het op poten 
zetten van regionale netwerken GGZ. 
Solentra zet vanuit deze expertise in op een aantal zaken die ook in onze regio sterk 
ondersteunend kunnen werken op lange termijn én dus de duurzaamheid van de 
regionale samenwerking kan verzekeren 
  
1) een groter therapeutisch aanbod door het inzetten van Europese AMIF-middelen 
(Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) met focus op deskundigheidsbevordering exclusief 
voor OCMW mw’ers, 
2) het versterken van de methodiek van het groepsaanbod 
3) het ontwikkelen van TTT – Train The Trainer – waarbij 1 of meerdere mw’ers worden 
getraind om hun collega- mw’ers te versterken in hun expertise in vroegdetectie van 
psychische problemen bij de doelgroep en in cultuursensitieve hulpverlening 
  



Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn om op lange termijn de realisatie van een 
netwerk met alle betrokken partners te enten op de aanwezigheid van Solentra in de 
regio. 
  
Zo weten we dat CAW Zuid-West-Vlaanderen van de Taskforce Vluchtelingen van de 
provincie West-Vlaanderen de opdracht kreeg om de methodiek Mindspring (psycho-
educatie) uit te rollen in de regio. 
W13 startte intussen verkennende gesprekken met tal van partners relevant in de 
uitbouw van een Netwerk Cultuursensitieve Zorg , zoals CAW, Centrum geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG) Leie en Mandel, het Agentschap Integratie en Inburgering en de 
Taskforce Vluchtelingen van de Provincie West-Vlaanderen. Ook de rol die het bestaande 
netwerk GGZ Zuid West-Vlaanderen kan spelen wordt onderzocht. 
Wij streven ernaar om door deze samenwerkingen te komen tot de realisatie van een 
sterk ingebed en door alle partners gedragen aanbod aan gespecialiseerde 
cultuursensitieve zorg in de regio, zowel wat betreft hulpverlening op de eerste lijn als 
het aanbod psychische hulpverlening door publieke én private zorgverstrekkers in de 
tweede lijn. 
  

Meerjarenplan en budget 
De uitgave wordt aangerekend op de rekening 0900-01/613909 van het 
exploitatiebudget van 2018. 

Vorige beslissingen 
Zitting raad voor maatschappelijk welzijn van 13 maart 2017: ondersteuningspakket en 
intekening op ondersteuningspakket "traumabegeleiding voor erkende vluchtelingen" 
door Solentra werd goedgekeurd. 

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

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Er wordt verder ingetekend op het ondersteuningspakket “traumabegeleiding voor 
erkende vluchtelingen” door Solentra tot en met augustus 2020 met goedkeuring van de 
voorgestelde financiering van jaarlijks 3 773,68 euro (van september 2018 tot en met 
augustus 2019 en van september 2019 tot en met augustus 2020). 

3. Geagendeerd punt: Lokaal Opvang Initiatief: vrijwillige afbouw 
opvangplaatsen 

Feiten, context en argumentatie 
De N-VA doet het voorstel om in Wevelgem het aantal LOI-plaatsen vrijwillig af te 
bouwen en overhandigde daartoe in zitting van 11 juni 2018 een nota aan de algemeen 
directeur. 
  
Op vraag van raadslid Ilse Vandenbulcke wijzigt de agenda, met akkoord van de 
raadsleden. 
Raadslid Ilse Vandenbulcke vraagt om het standpunt te kennen van de diverse fracties 
rond haar voorstel, vooraleer een beslissing genomen wordt over het agendapunt dat 
door de voorzitter op de agenda geplaatst werd. 
  
Nota van raadslid Ilse Vandenbulcke: 
  



De N-Va wil het voorstel doen om in Wevelgem het aantal LOI plaatsen af te bouwen . 
Deze vrijwillige afbouw van LOI is eigenlijk al langer mogelijk en vele gemeenten 
hebben dat al gedaan. Sinds de oproep via VVSG op 3/6/2016 werd daartoe al 
opgeroepen  en zijn er zo al meer dan 1000 plaatsen weg en in 63 gemeenten is er al 
geen LOI meer. 
Bovendien krijgt het OCMW bij leegstand maar 40% van de subsidie meer en zo worden 
de kosten bij lange leegstand niet meer volledig vergoed! 
Tenslotte blijft de asielinstroom dalen. 
Daarom vinden wij het als N-Va noodzakelijk  en verantwoord  om voor te stellen hier in 
Wevelgem ook af te bouwen . 
Verantwoord omdat 

1. De mensen die opgevangen worden, asielzoekers zijn die nog niet weten of ze in 
België zullen mogen blijven en het dus een fout signaal is om hen een private 
woning toe te wijzen 

2. Verantwoord omdat door dit signaal  en oa door de individuele opvang, de 
mensen verwachtingen krijgen, die heel vaak niet ingelost worden en zo mogelijks 
heel veel frustraties en complexere terugkeer meebrengen 

3. Bovendien is in de ons omringende landen collectieve opvang de norm en zo 
kunnen wij een aanzuigeffect creëren door onze opvang in private huizen 

4. Asielopvang is geen kerntaak van OCMW’s. Kerntaken blijven de opvang van 
sociale noden, zorg voor ouderen en bestrijding van de armoede in onze 
gemeente! 

Asielopvang kan daar tijdelijk deel van uitmaken maar nu zijn er minder plaatsen 
nodig voor asielzoekers, er staan zelfs al woningen leeg, en wordt het dan ook 
moeilijk uit te leggen aan mensen hier, die op zoek zijn naar een woning, en 
daarenboven kosten de lege woningen geld! 
5. De oproep van VVSG en de van Fedasil 

Tenslotte zou Fedasil soepel zijn in opzegtermijnen en nog andere financiële voordelen 
geven. 
  
Daarom zou ik willen besluiten en volgend voorstel laten goedkeuren: 
Dat Wevelgem akkoord gaat met de vrijwillige afbouw van haar LOI opvangplaatsen 
Of in tweede instantie, als er geen akkoord is daartoe 
Dat Wevelgem wil onderzoeken met hoeveel de LOI plaatsen kunnen afgebouwd worden. 
  
Ilse Vandenbulcke geeft de opmerking dat asielzoekers beter opgevangen worden in 
grote centra, omdat de begeleiding daar beter zou kunnen zijn. 
  
De voorzitter verwijst naar punt 4 van de agenda en antwoordt: 

o het college van burgemeester en schepenen besprak dit op 13 juni 2018 en stelt 
voor dat de raad zou ingaan op de vraag van de federale overheid en overgaan 
tot vrijwillige afbouw van 14 plaatsen tegen eind 2018 

o hij betwijfelt of de begeleiding in grotere centra beter is - dit is waarschijnlijk 
afhankelijk van centrum tot centrum - diverse raadsleden beamen dat 
bijvoorbeeld het Rode Kruiscentrum Menen een positief imago heeft 

o ondertussen ontving het OCMW een brief van Fedasil met de uitdrukkelijke vraag 
om 22 plaatsen te behouden en waaruit blijkt dat de staatssecretaris er nog 
achter staat om LOI's te laten bestaan 

o het OCMW is altijd een zeer loyale uitvoerder geweest van het asielbeleid van de 
staatssecretaris 

  
Opmerking van Ilse Vandenbulcke: ik wil vanuit de N-VA-fractie nog eens benadrukken 
dat we geen voorstander zijn van een volledige afbouw, maar een vermindering van het 
aantal plaatsen ten voordele van grote centra. 
  
Opmerking van raadslid Suzan Joye: 



o vanuit Groen zijn wij akkoord met een afbouw van het aantal plaatsen omwille 
van chronische leegstand 

o ik heb de nota van Vluchtelingenwerk Vlaanderen gelezen. De nota zegt dat 
vluchtelingen een positiever beeld hebben van een LOI ten opzichte van 
collectieve opvang. 

  
De voorzitter vraagt of de raad akkoord kan gaan met de afbouw van het aantal plaatsen 
LOI (21) en met het behoud van het aantal plaatsen (22) zoals voorgesteld door Fedasil. 

Bijlagen 
Nota N-VA afbouw LOI 

Beslissing 
Het punt wordt niet ter stemming voorgelegd, gelet op de brief van Fedasil en het 
agendapunt dat door de voorzitter aan de raad voorgelegd werd: lokaal opvanginitiatief: 
afbouw. 

4. Lokaal Opvang Initiatief: afbouw 

Feiten, context en argumentatie 
De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vraagt een afbouw van 3 600 
individuele opvangplaatsen (van de 8 250 LOI’s - lokale opvanginitiatieven) tegen eind 
2018. In eerste instantie gebeurt deze afbouw op vrijwillige basis. Als het quotum van 3 
600 plaatsen niet vrijwillig bereikt wordt, zal Fedasil bepalen welke plaatsen verplicht 
zullen sluiten. De afbouw wordt gelinkt aan een spreidingsplan, waardoor de verschillen 
tussen de gemeenten in procentuele afbouw normaal gezien groot kunnen zijn. 
  
In de vorm van een 'Lokaal Opvanginitiatief' (LOI) biedt het OCMW Wevelgem opvang 
aan asielzoekers, van wie de procedure voor erkenning als vluchteling nog in onderzoek 
is of die net werd erkend als vluchteling.  
De opvang van de asielzoekers in het LOI gebeurt binnen een conventie met Fedasil, die 
asielzoekers over het Belgisch grondgebied verspreidt en tevens toeziet op de 
kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers. 
De opvangplaatsen bevinden zich in woningen verspreid over Wevelgem. Bewoners 
krijgen naast de huisvesting een wekelijks leefgeld om onder andere in eigen voeding te 
voorzien. 
Het OCMW heeft op dit moment 43 opvangplaatsen verspreid over 11 woningen in 
Moorsele, Gullegem en Wevelgem. Vooral alleenstaande mannen en enkele 
hervestigingsgezinnen worden opgevangen, volgens de afspraken met Fedasil. 
8 woningen zijn in eigendom van het OCMW, 3 huurt het OCMW aan SHM De Vlashaard. 
Bezettingsgraad 28/06/2018: 15 plaatsen bezet - 28 plaatsen leeg. 
Hervestigingsgezinnen die na uitstroom in het LOI in Wevelgem blijven wonen, blijven 
onder intensieve begeleiding van de LOI-medewerker – hiervoor ontvangt het OCMW 
extra middelen. 
  
Het OCMW paste zich sinds de oprichting systematisch aan aan de opvangverwachtingen 
van de federale overheid. Vrijwillige en verplichte oproepen tot uitbreiding of afbouw 
werden beantwoord met snelle en flexibele aanpassingen binnen de organisatie en het 
beschikbare patrimonium. 
Het college van burgemeester en schepenen besprak de vraag tot vrijwillige afbouw op 
13 juni 2018. Het college van burgemeester en schepen stelt voor dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn zou ingaan op de vraag van de federale overheid en zou 
overgaan tot een vrijwillige afbouw van 14 plaatsen tegen eind 2018. 
Op 28 juni 2018 ontving het OCMW een brief van Fedasil: het Agentschap zegt 22 
plaatsen van het LOI van het OCMW Wevelgem op. De opzegtermijn begint te lopen op 1 
juli 2018 en eindigt op 31 december 2018. In dezelfde brief vraagt het Agentschap om 
22 plaatsen voor alleenstaande mannen te behouden. Het OCMW Wevelgem heeft 43 



opvangplaatsen; het Agentschap vergist zich ofwel in het aantal opgezegde plaatsen 
ofwel in het aantal te behouden plaatsen. Dit werd nagevraagd. 
Ondertussen liet Fedasil aan het OCMW weten dat er 21 plaatsen van het LOI van het 
OCMW Wevelgem moeten afgebouwd worden. 
Er blijven bijgevolg 22 plaatsen voor alleenstaande mannen behouden. 

Bijlagen 
 beslissing van 13 juni 2018 van het college van burgemeester en schepenen: 

LOI's: standpunt vrijwillige afbouw 
 brief van Fedasil, ontvangen op 28 juni 2018. 

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

Beslissing 
Het punt wordt niet ter stemming voorgelegd, gelet op de brief van Fedasil. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de afbouw van het aantal plaatsen 
LOI (21) en met het behoud van het aantal plaatsen (22) zoals voorgesteld door Fedasil. 

5. Lokaal Opvang Initiatief: renovatie woningen 

Feiten, context en argumentatie 
De woning Nieuwstraat 181 werd aangekocht in 2010 en doet dienst als LOI. De keuken 
van deze woning is aan vernieuwing toe. 
De raming voor de vernieuwing: 16 335,50 euro incl. btw. 
  
De woning Gullegemstraat 87 werd aangekocht in 2004 en doet dienst als LOI. De 
keuken van deze woning is aan vernieuwing toe. 
De raming voor de vernieuwing: 11 035,50 euro incl btw. 
  
Beide opdrachten zijn overheidsopdrachten van beperkte waarde: de geraamde waarde is 
lager dan 30 000 euro. Deze opdrachten kunnen tot stand komen via aanvaarde factuur. 
Er wordt voorgesteld om prijs te vragen bij volgende firma's: 

 Korneel Benoit BVBA, Wittemolenstraat 260, 8560 Moorsele 
 Jurgen Windels, Deerlijkstraat 55, 8570 Vichte 
 Keukens Vervan, Provinciebaan 70/a, 8880 Ledegem 
 MC Interieur, Warandestraat 238c, 8560 Moorsele 
 Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem 
 Luc Cokelaere, Tombroekdreef 34, 8560 Gullegem 

  
Op 21 februari 2018 liet Fedasil weten dat de regering in 2016 besliste dat Fedasil een 
besparing van 22 miljoen euro moet realiseren. Het afbouwen van de LOI reserves werd 
door Fedasil als een mogelijke besparingspiste naar voren geschoven. 
Vanaf 1 januari 2019 voert het Agentschap een structurele 90% terugvorderingsregel in 
waarbij het OCMW een reserve mag behouden van maximaal 10% van de werkelijk 
uitbetaalde subsidies in het jaar N (in casu het jaar 2018). Het overschot moet 
vervolgens worden terugbetaald aan het Agentschap. 
Voor 2018 wordt het overschot op 28.06.2018, op basis van de huidige bezetting, 
geraamd op 35 463 euro. 

Bijlagen 
 gedetailleerde raming vernieuwing keuken Nieuwstraat 181 
 gedetailleerde raming vernieuwing keuken Gullegemstraat 87 

Hogere regelgeving 



 artikelen 51 en 52, 2, 12 ° van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de OCMW's 

 artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 
 artikel 124 van het KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de 

klassieke sectoren 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
De vernieuwing van de keuken in de woning Nieuwstraat 181 voor een geraamd bedrag 
van 16 335,50 euro incl. btw wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
De vernieuwing van de keuken in de woning Gullegemstraat 87 voor een geraamd 
bedrag van 11 035,50 euro incl btw wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 
De opdrachten komen tot stand via aanvaarde factuur. Bij volgende firma's wordt prijs 
gevraagd: 

 Korneel Benoit BVBA, Wittemolenstraat 260, 8560 Moorsele 
 Jurgen Windels, Deerlijkstraat 55, 8570 Vichte 
 Keukens Vervan, Provinciebaan 70/a, 8880 Ledegem 
 MC Interieur, Warandestraat 238c, 8560 Moorsele 
 Delaere NV, Nijverheidslaan 32, 8560 Gullegem 
 Luc Cokelaere, Tombroekdreef 34, 8560 Gullegem 

6. Woonzorgcentra: coördinerend en raadgevend arts (CRA): aanstelling 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van de raad van 8 september 2018 werden Ann-Sophie Phyfferoen voor het 
woonzorgcentrum Het Gulle Heem en Laurence Samyn voor het Woonzorgcentrum 
Elckerlyc aangeduid als CRA. 
De contracten met de CRA’s lopen af op 1 oktober 2018. 
De huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen verspreidde eind april 2018 een 
vacaturebericht voor een CRA voor de woonzorgcentra Elckerlyc en Het Gulle Heem. Dit 
vacaturebericht werd verstuurd naar alle artsen van deze huisartsenkring. De uiterste 
indieningstermijn was 18 juni 2018. 
Voor het woonzorgcentrum Elckerlyc diende dokter John Leenkneght, Reutelstraat 55, 
8560 Wevelgem zijn kandidatuur in. Er zijn geen andere kandidaten. 
Voor het woonzorgcentrum Het Gulle Heem diende dokter Charlotte Dujardin, Peperstraat 
17, 8560 Gullegem haar kandidatuur in. Er zijn geen andere kandidaten. 
Gezien de positieve ervaringen in beide woonzorgcentra met deze artsen, die regelmatig 
in het woonzorgcentrum zijn voor patiënten-bewoners, wordt voorgesteld om hen aan te 
stellen als CRA met ingang van 1 oktober 2018. 
De aanstelling gebeurt voor een periode van 4 jaar. Na de aanstelling zal de 
huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen een attest van aanvaarding afleveren. 

Vorige beslissingen 
zitting van 12 maart 2018: goedkeuring om de procedure tot aanstelling van de CRA en 
de overeenkomst zoals voorgesteld door de Orde van Geneesheren te volgen. 

Bijlagen 
 ontwerpcontract tussen CRA en Het Gulle Heem 
 ontwerpcontract tussen CRA en Elckerlyc 
 charter tussen het RVT en de Huisartsenkring 
 functieomschrijving CRA 



Hogere regelgeving 
 Koninklijk Besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen 

voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor 
dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels 

 artikel 51 van het decreet van 19 december 2008 houdende de organisatie van de 
OCMW's 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
Dr. Charlotte Dujardin wordt aangesteld als coördinerend en raadgevend arts in het 
woonzorgcentrum Het Gulle Heem met ingang van 1 oktober 2018 voor 4 jaar. Het 
contract wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Dr. John Leenknegt wordt aangesteld als coördinerend en raadgevend arts in het 
woonzorgcentrum Elckerlyc met ingang van 1 oktober 2018 voor 4 jaar. Het contract 
wordt goedgekeurd. 

7. Woonzorgcentra: elektrische rolstoelfietsen en duo-driewielfiets: 
verhuurrreglement 

Feiten, context en argumentatie 
In zitting van de raad van 11 juni werd het ontwerp van verhuurreglement van de fietsen 
voorgelegd. 
Na de opmerkingen werd het verhuurreglement aangepast. Gebruik van de fietsen in het 
weekend zal mogelijk zijn op voorwaarde dat de fiets op vrijdag wordt afgehaald en op 
maandag wordt teruggebracht. 
Het voorstel van reglement: 
  
VERHUURREGLEMENT VOOR AANGEPASTE FIETSEN MINDER MOBIELE 
PERSONEN 
Het woonzorgcentrum Het Gulle Heem beschikt over een elektrische duo-driewielfiets 
en een elektrische rolstoelfiets. 
Het woonzorgcentrum Elckerlyc beschikt over een elektrische rolstoelfiets. 
  
VOOR BEWONERS VAN DE ZORGVOORZIENINGEN 
Deze fietsen worden in eerste instantie gebruikt voor de bewoners van de 
woonzorgcentra Elckerlyc en Het Gulle Heem, de groepen van assistentiewoningen Ter 
Meersch, Het Kader en Tilia, en de aanleunwoningen in de Processieweg. Zij kunnen de 
fiets gratis gebruiken. Zij reserveren de fiets(en) op voorhand. 
  
VOOR EXTERNEN 
De mogelijkheid wordt geboden aan externen om deze fietsen te huren. 

 De fietsen worden enkel verhuurd aan minder mobiele personen. 
 De fiets moet vooraf gereserveerd worden respectievelijk in het woonzorgcentrum 

Elckerlyc of het woonzorgcentrum Het Gulle Heem tijdens de kantooruren. 
De fiets kan gehuurd worden voor 10 euro/dag. Voor elk gebruik minder dan één dag 
wordt eveneens 10 euro aangerekend. De fiets kan ten vroegste om 8.30 uur opgehaald 
worden en moet ten laatste om 17 uur teruggebracht worden tenzij onderling anders 
afgesproken.  Per extra dag of bij het te laat terugbrengen van de fiets wordt 10 euro 
extra aangerekend. 
Als men de fiets in het weekend wenst te gebruiken moet de fiets opgehaald worden op 
vrijdag en teruggebracht worden op maandag op de afgesproken uren. Voor het gebruik 
in het weekend wordt 20 euro aangerekend. 

 De fiets kan maximaal 2 dagen aaneensluitend gehuurd worden. 



 De huur wordt betaald op het moment van de afhaling van de fiets. 
 De fiets moet door de huurder afgehaald en teruggebracht worden in het 

woonzorgcentrum Elckerlyc of Het Gulle Heem. 
 De fiets wordt geleverd in goede staat. Bij het terugbrengen van de fiets wordt 

deze gecontroleerd. In geval van schade, van eender welke omvang, of door 
eender welke reden, verbindt de huurder zich er toe de opgelopen schade te 
vergoeden. 

 Bij verlies of diefstal van de fiets moet dit onmiddellijk gemeld worden aan het 
woonzorgcentrum. Er wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie. 

  
Bij de aankoop van de 2 recent aangekochte fietsen zit één jaar gratis VAB-fietsbijstand 
inbegrepen (bv. herstellen lekke band, batterijprobleem ...). 
De service omvat de fiets opnieuw rijklaar maken. 
Voor de rolstoelfiets die al een tijdje wordt gebruikt in het woonzorgcentrum Het Gulle 
Heem wordt voorgesteld om een identieke VAB-fietsbijstand af te sluiten. Voor een 
rolstoelfiets kan dit enkel via de thuiszorgwinkel. De kostprijs op jaarbasis: 80 euro. 
  
Wat bij ongeval met de fiets ? 
Als de rolstoelfiets gebruikt wordt in opdracht van het WZC zal de bestuurder ervan in 
zijn hoedanigheid van werknemer of vrijwilliger gedekt zijn door de BA- en AO-polis van 
het OCMW. 
De eventuele letsels van de passagier/bewoner zullen verhaald moeten worden op de BA-
verzekering van het OCMW (indien aansprakelijk) of de eventuele derde (auto, andere 
fietser …). 
Als iemand de fiets huurt (en het gaat om e-bikes die enkel voortbewegen mits trappen, 
wat in casu het geval is) is de BA-verzekering van de gebruiker van toepassing. Iemand 
die de fiets huurt, zal dus terugvallen op zijn eigen BA-familiale. 
De schade aan de fiets zelf is ook niet gedekt en zal eventueel ook verhaald moeten 
worden op een aansprakelijke derde. 
  
Op een fiets kan wel een alle-risicoverzekering afgesloten worden. Hierover werd bij 
Ethias info opgevraagd. 
Grosso modo komt het hierop neer: 

 Kost jaarlijks 220 euro/fiets. 
 Verplichting om bij verhuring inzage te eisen van de identiteitskaart van de 

huurder. 
 De fiets moet uitgerust zijn met een slot of ketting. 
 De stalplaats van de fietsen moet afgesloten zijn en fietsen moeten tijdens stalling 

door een beugelslot of zware ketting aan een vast voorwerp verankerd zijn. 
 De fietsen moeten voorzien zijn van een in het kader gegraveerd nummer. 
 Per schadegeval is er franchise van 250 euro. 
 Diefstal is verzekerd. 
 Slijtage is niet verzekerd, kapotte banden ook niet. 

Vorige beslissingen 
Het verhuurreglement werd verworpen in zitting van 11 juni 2018. 

Bijlagen 
 algemene voorwaarden VAB-fietsbijstand 
 polisontwerp verzekering alle risico's fietsen (voor 2 fietsen) 
 algemene voorwaarden verzekering alle risico's fietsen 

Hogere regelgeving 
Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



Beslissing 
Artikel 1 
Het reglement voor het verhuren van de elektrische rolstoelfietsen en de duo-
driewielfiets wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Er wordt een VAB-fietsbijstand afgesloten voor de elektrische rolstoelfiets van Het Gulle 
Heem. 

8. Personeel: WZC: opleidingstraject van zorgkundigen naar verpleegkundigen 

Feiten, context en argumentatie 
De functie van verpleegkundige is al lang een knelpuntberoep. Een van de mogelijkheden 
om het aantal verpleegkundigen in de woonzorgcentra op punt te houden, is het laten 
doorstromen van goede zorgkundigen naar de job van verpleegkundige. Dit kan via het 
volgen van een opleidingstraject van zorgkundige naar verpleegkundige. 
  
Na overleg in het managementteam van 11 juni 2018 wordt voorgesteld om een aantal 
algemene principes en afspraken vast te leggen die van toepassing zijn op elke 
opleidingstraject van zorgkundige naar verpleegkundige. 
  
Algemene principes en afspraken ivm opleidingstraject zorgkundige-
verpleegkundige 

 Er kan om zowel organisatorische en financiële als kwalitatieve redenen 
tegelijkertijd slechts 1 personeelslid per woonzorgcentrum deelnemen aan 
dergelijk opleidingstraject. 

 Iedere deelname moet worden goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk 
welzijn Wevelgem (of bij delegatie de algemeen directeur) na positief advies door 
de directeur van het woonzorgcentrum. 

 Indien er zich voor één woonzorgcentrum meerdere kandidaten aanmelden, zal 
een selectiecommissie de kandidaten beoordelen, waarna de meest geschikt 
bevonden kandidaat wordt voorgesteld (aan de raad voor maatschappelijk welzijn 
Wevelgem) en voorkeur krijgt om dergelijk traject te doorlopen. Deze 
selectiecommissie bestaat uit 1 extern deskundige en 1 of meer intern betrokken 
leidinggevenden. 

 Wanneer het OCMW Wevelgem goedkeuring geeft om de opleiding te volgen, 
engageert het OCMW zich om de bruto loonkost van de vervanger op zich te 
nemen. In ruil daarvoor vraagt het OCMW een engagement van de kandidaten nl:  

o Lessen volgen en opdrachten voltooien 
o Opleiding voltooien en dit binnen de voorziene termijn 
o Intentieverklaring om geen ontslag te nemen tijdens of onmiddellijk na het 

beëindigen van de studies 
o Aan de deelnemers van dergelijk traject worden vanuit het bestuur geen 

financiële of praktische beloftes gedaan. Wel wordt meegedeeld dat ze na 
positieve beëindiging van de studie, via een selectie, de kans op 
tewerkstelling als verpleegkundige krijgen, mits er een vrije plaats is. 

  
 Aanvragen van het opleidingstraject 
De aanvraag tot goedkeuring voor het volgen van het opleidingstraject moet 

 schriftelijk aan de algemeen directeur gebeuren 
 minstens 6 maanden voor het starten van de opleiding gebeuren 
 duidelijk gemotiveerd zijn 

  
 Wat is arbeidstijd en wat niet? 
Wanneer het OCMW Wevelgem de goedkeuring geeft om het opleidingstraject te 
volgen, engageert het OCMW zich als werkgever om, afhankelijk van de soort 
opleiding, een deel van de opleiding te aanzien als arbeidstijd. 

  



 Verlof  
o Het nemen van verlof wordt in onderling akkoord met het diensthoofd 

geregeld, rekening houdend met het bestaande spreidingsplan. 
o Voor afwezigheid voor het afleggen van examens of voor andere 

afwezigheden in het kader van de opleiding moet verlof genomen worden. 
Er worden hiervoor geen extra verlof- of afwezigheidsdagen toegekend. 

 
 Maaltijdcheques 
Gedurende de opleidingsdagen en stagedagen in andere instellingen dan de 
instellingen van het OCMW Wevelgem is er geen recht op maaltijdcheques. 

 
 Vervoerskosten 
Er worden geen vervoerskosten betaald tussen de woonplaats van het personeelslid 
en de school/externe stageplaats. 

  
 Ziekte – arbeidsongevallen – zwangerschap  

o Bij ziekte of ongeval tijdens de opleiding gelden dezelfde afspraken als bij 
ziekte of ongeval tijdens het werk: het personeelslid verwittigt onmiddellijk 
het diensthoofd en levert een doktersattest af. 

o Bij zwangerschap tijdens de opleiding zijn dezelfde afspraken van 
toepassing als bij zwangerschap in de instelling waar het personeelslid 
werkt. Als de arbeidsgeneesheer beslist om het personeelslid preventief 
van het werk te verwijderen, is dit ook van toepassing in de school of de 
externe stageplaats. 

  
Aanvraag Sylvie Deceuninck 
  

 Sylvie Deceuninck, voltijds contractueel zorgkundige in het woonzorgcentrum 
Elckerlyc, vraagt om per 1 september via het opleidingstraject ZoWe een 
driejarige opleiding te volgen voor verpleegkundige. Voor de begeleiding en 
vervanging van betrokkene op de werkvloer moet voorzien worden in een 
bijkomende loonkost van 20% van een voltijds personeelslid. Dit betekent een 
jaarlijkse bijkomende loonkost van 9 859 euro. 

 Sylvie Deceuninck is het enige personeelslid in het WZC Elckerlyc dat een 
aanvraag indient om het opleidingstraject zorgkundige-verpleegkundige te volgen. 

 Sylvie Desmet, dagelijks verantwoordelijke ouderenzorg- en dienstencentrum 
Elckerlyc, heeft deze aanvraag positief geëvalueerd. 

  
Werkplekleren ZoWe 
 
De school 
 
Het opleidingstraject ZoWe werd uitgewerkt voor zorgkundigen in dagdienst op een 
zorgafdeling. De opleiding loopt over drie jaar en omvat vijf modules. 
De lessen gaan door op een vaste dag in de week, namelijk op vrijdag op de campus in 
Brugge – Barrièrestraat 2 d -  8200 Brugge. 
De theoretische opleiding omvat het volledige leerplan met dezelfde inhoud als de 
dagopleiding. De school staat garant voor een evenwaardig kwalitatief niveau als de 
reguliere opleiding. Om de combinatie werk en studeren mogelijk te maken, adviseert de 
school om maximaal 80% te werken. De stage wordt gelopen op de eigen werkplek. 
Enkel in het tweede jaar moeten er 192 uren stage worden gelopen in een ziekenhuis 
(externe stageplaats). 
  
Alle algemene principes en afspraken ivm werkplekleren zoals hierboven beschreven, zijn 
van toepassing op werkplekleren ZoWe. 
  
Specifieke principes en afspraken ivm werkplekleren ZoWe 



  
Wat is arbeidstijd en wat niet? 
Wanneer het OCMW Wevelgem de goedkeuring geeft om het opleidingstraject te volgen, 
engageert het OCMW zich als werkgever om, afhankelijk van de soort opleiding, een deel 
van de opleiding te aanzien als arbeidstijd, namelijk 

 de uren stage binnen het eigen uurrooster in het woonzorgcentrum 
 de uren begeleiding door de stagementor die om de 14 dagen langskomt 
 de uren coaching op de werkvloer door collega’s verpleegkundigen en diensthoofd 

Alle andere engagementen die de opleiding met zich meebrengt, vallen buiten de 
werkuren, namelijk 

 de lesdagen op school 
 de nodige tijd voor de examens, het uitvoeren van opdrachten, stage in andere 

organisaties … 
  
Arbeidsovereenkomst 
Aangezien de lessen telkens doorgaan op vrijdag is een 100% tewerkstelling niet meer 
mogelijk en moet de tewerkstelling verminderd worden door bv. het nemen van Vlaams 
Zorgkrediet naar minstens een 80% tewerkstelling. 
Het uurrooster wordt aangepast aan de nieuwe arbeidsbreuk. Daarbij wordt er rekening 
gehouden met het feit dat het personeelslid tijdens het schooljaar niet op vrijdag kan 
werken. 
  
Loon 
Het loon (aangepast aan de nieuwe arbeidsbreuk) wordt verder elke maand uitbetaald. 
Het personeelslid behoudt het recht op eindejaarspremie, vakantiegeld, haard- en 
standplaatsvergoeding, in verhouding met de nieuwe arbeidsbreuk. 
  
Arbeidsduurvermindering 
Voor de berekening van het aantal uren arbeidsduurvermindering worden de 
afwezigheidsuren in het kader van de opleiding en in het kader van de stage in een 
andere instelling in mindering gebracht. 
  
Raadslid Serge Verbrugghe vraagt hoe de selectie zal gebeuren wanneer er meerdere 
kandidaten zijn om dit traject te volgen. 
De voorzitter antwoordt dat dit zal gebeuren via een interview in aanwezigheid van 
externe deskundigen. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
De algemene principes en afspraken bij het volgen van een opleidingstraject van 
zorgkundige naar verpleegkundige worden goedgekeurd. 
Artikel 2 
De aanvraag van Sylvie Deceuninck, voltijds contractueel zorgkundige in het 
woonzorgcentrum Elckerlyc, voor het volgen van het opleidingstraject ZoWe per 1 
september wordt goedgekeurd. 

9. Personeel: sociale dienst: uitbreiding formatie 

Feiten, context en argumentatie 
Op 16, 17, 19 en 24 april kwam de inspectie vanuit de Programmatorische Federale 
Overheidsdienst maatschappelijke integratie (POD MI) over de vloer voor de controle 
van: 

 Dossiers stookoliepremie 
 Facturen en dossiers medische kosten vreemdelingen 



 Dossiers recht op maatschappelijke integratie  (RMI) 
Uit de mondelinge feedback op 24 april blijken de 2 eerstgenoemde onderdelen van de 
inspectie sterk te zijn, mits de normale kleine opmerkingen. 
Bij het pakket RMI daarentegen blijkt dat men binnen de sociale dienst niet meer voldoet 
aan de opgelegde wetgeving. Sinds november 2016 werd aan een leefloontraject immers 
verplicht een geregistreerd individueel begeleidingstraject gekoppeld. Dit betekent dat de 
screening van een cliëntsituatie en het vooropgestelde traject dat eruit voortvloeit, vanaf 
de intake tot de uitstroom uit het leefloon moet volgbaar zijn voor de inspectie. Dit moet 
op een vastgelegde manier als volgt: 

1. Het intakeformulier moet alle nodige informatie bevatten in functie van het sociaal 
verslag en geldt als tegensprekelijk verslag. 

2. Na de intake moet een sociale balans worden opgemaakt die alle levensdomeinen 
omvat en toelicht. 

3. Op basis van de vaststellingen neergeschreven in de sociale balans wordt binnen 
de 3 maanden na toekenning van het leefloon een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie (GPMI) opgemaakt, in samenspraak met de cliënt. Dit 
GPMI mag niet gestandaardiseerd zijn, maar moet expliciet op maat van elke 
cliënt worden opgesteld. 

4. Het GPMI wordt minstens 3 keer per jaar geëvalueerd. Deze evaluatie moet 
uitgeschreven worden. 

In de praktijk hield de sociale dienst de boot wat af van deze tijdrovende registraties. 
Vooral toen bleek dat naast het GPMI ook de sociale balans cruciaal was voor de POD MI, 
werd dit naast zich neergelegd bij tijdsgebrek. De werkdruk op vandaag geeft de 
maatschappelijk werkers geen marge om deze extra opdrachten correct uit te voeren. 
De GPMI-werking ging verder op de manier waarop men gewoon was. Het GPMI werd 
opgemaakt, vanuit een standaard-GPMI, maar echter wel voor elk dossier (vroeger was 
dit enkel verplicht voor -25-jarigen). Vele gesprekken met cliënten vonden plaats, 
begeleidingstrajecten werden uitgetekend en opgevolgd, maar werden onvoldoende 
geformaliseerd in een schriftelijke evaluatie.  
Nu de inspectie hierover expliciet opmerkingen maakt, rechtzettingen vraagt in enkele 
dossiers die nog lopen en terugvorderingen doet van toelagen in dossiers die afgesloten 
zijn, is men binnen de sociale dienst genoodzaakt om de werking aan te passen aan de 
eisen die opgelegd worden. 
  
Voorstel  
De POD heeft specifiek voor dossierbehandeling extra middelen gekoppeld aan de GPMI-
werking: 10% van het leefloon. 
In 2017 betekende dit een verhoging van toelage voor een bedrag van 40 000 euro. 
Rekening houdend met de huidige werkdruk, de bijkomende  opdrachten en de extra 
toelage wordt voorgesteld om de personeelsformatie van de sociale dienst uit te breiden 
met 1 contractueel voltijdse maatschappelijk werker. 
In het overleg met de vakbondsorganisaties op 19 juni werd dit voorstel gunstig 
geadviseerd. 

Bijlagen 
Nieuwe formatie sociale dienst vanaf 1 augustus 2018 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De nieuwe formatie van de sociale dienst wordt goedgekeurd met ingang van 1 augustus 
2018. 

10.Personeel: aanvraag sociale maribel 

Feiten, context en argumentatie 



In het kader van de tax-shift werden de middelen waarover het Fonds Sociale Maribel 
van de Overheidssector kan beschikken en die aangewend kunnen worden voor de 
realisatie van bijkomende tewerkstelling in de non-profitsector, verhoogd voor het jaar 
2018. 
Het Beheerscomité van de Sociale Maribel heeft beslist om een deel van de bijkomende 
middelen aan te wenden voor de creatie van bijkomende tewerkstelling. 
Dit betekent dat in de openbare lokale sector ongeveer 857 voltijdse equivalenten aan 
nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden toegekend: 669 voltijdse equivalenten in de 
algemene sector en 188 voltijdse equivalenten in de ziekenhuissector. 
Het jaarbedrag waarmee de arbeidsplaatsen zullen gefinancierd worden: 
contractuelen: 30 906,52 euro 
statutairen: 35 665,96 euro 
 
De voormelde bedragen zijn maximumbedragen. De door het Fonds Sociale Maribel 
verleende financiële tussenkomst blijft steeds beperkt tot de door de werkgever te 
dragen reële brutoloonkost van de bijkomend aangeworven werknemer, waarbij 
eveneens rekening gehouden wordt met eventuele subsidies vanwege een ander 
organisme voor dezelfde arbeidsplaats. 
Een aantal algemene voorwaarden moet vervuld worden bij de toekenning van 
bijkomende arbeidsplaatsen. 
Het moet steeds gaan om bijkomende tewerkstelling ten opzichte van het aantal 
arbeidsplaatsen dat bestaat op het ogenblik dat de nieuwe betrekkingen worden 
toegekend. 
De aanwervingen die plaatsvinden vóór de datum van toekenning door het Fonds Sociale 
Maribel komen niet in aanmerking als bijkomende tewerkstelling. 
Bovendien blijkt ook de voorwaarde van de verhoging van het arbeidsvolume zoals 
voorzien in artikel 50 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 onverkort gelden. Het 
totale arbeidsvolume van alle werknemers die in een kalenderjaar bij een werkgever 
tewerkgesteld zijn met een onder de toepassing van de Sociale Maribel vallende nace-
code, wordt vergeleken met het arbeidsvolume van de referentieperiode en dient 
gestegen te zijn. 
Voor de provinciale en plaatselijke besturen zullen de arbeidsplaatsen bij voorrang 
toegekend worden aan de volgende diensten (niet in volgorde): 

 de sociale dienst (zowel administratieve functies als functies van maatschappelijk 
werker) 

 de coördinatie van de maatschappelijke dienstverlening (clustervorming / 
samenwerking / coördinatie van dienstverlening); 

 thuiszorg, lokale dienstverlening, woonzorgcentra. 
De nieuwe arbeidsplaatsen worden met ingang van 1 september 2018 toegekend. De 
werkgever beschikt vanaf die datum over een termijn van drie maanden om de nieuwe 
aanwervingen te realiseren. 
Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden door de drie representatieve 
vakorganisaties en het verslag van het bevoegde syndicaal overlegcomité dient bij de 
aanvraag te worden gevoegd. 
Opdat de aanvragen administratief afgehandeld zouden kunnen worden met het oog op 
de toekenning van de arbeidsplaatsen vanaf voormelde datum van 1 september 2018, 
moeten zij ten laatste op 13 juli 2018 ingediend zijn bij de RSZ. 
Rekening houdend met de werkdruk binnen de sociale dienst, zowel in de administratie 
als in de algemene dienstverlening, wordt voorgesteld om een aanvraag in te dienen voor 
de aanwerving van een contractueel voltijds administratief medewerker en een 
contractueel voltijds maatschappelijk werker. 
In het overleg met de vakbondsorganisaties op 19 juni werd dit voorstel gunstig 
geadviseerd.  
  

Hogere regelgeving 



Artikel 51 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
OCMW's. 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
De aanvraag tot subsidiëring in het kader van de sociale maribel van een contractueel 
voltijds administratief medewerker en een contractueel voltijds maatschappelijk werker 
wordt goedgekeurd. 

11.Beheerovereenkomst gemeente en OCMW: terbeschikkingstelling personeel 
ondersteunende diensten 

Feiten, context en argumentatie 
In het kader van de (geïntegreerde) samenwerking tussen de ondersteunende diensten 
van beide organisaties wordt een terbeschikkingstelling van personeelsleden van de 
ondersteunende diensten van de gemeente en het OCMW voorgesteld, te regelen in een 
beheersovereenkomst. 
Er wordt hiervoor verwezen naar de organisatienota inzake ambtelijke integratie 
gemeente - OCMW, ter kennis gebracht aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 
april 2018.  
In deze organisatienota is een verregaande integratie van de personeelsdiensten en 
financiële diensten met fysieke integratie opgenomen, met in het toekomstig organogram 
1 financiële dienst en 1 personeelsdienst voor beide organisaties samen. De diensten 
secretariaat zullen verder afzonderlijk blijven bestaan, maar met een intensieve 
samenwerking, waarbij processen op elkaar afgestemd zullen worden en waarbij een 
aantal secretariaatstaken gebundeld of aangestuurd zullen worden vanuit 1 punt en 
waarbij welzijnstaken na inhoudelijke screening en overleg met betrokken diensthoofden 
toegewezen zullen worden aan een cluster. 
Deze overeenkomst betreft ook de inzet van het personeel van de ondersteunende 
diensten in het onthaal van het administratief centrum van het OCMW, waarbij gestreefd 
wordt naar een maximale toewijzing van een personeelslid aan 1 dienst, zijnde financiële 
dienst, personeelsdienst of secretariaat (inclusief onthaal administratief centrum OCMW). 
Deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 6 juli 2018. 

Vorige beslissingen 
 Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 april 2018: 

kennisgeving organisatienota ambtelijke integratie gemeente - OCMW. 

Hogere regelgeving 
 Artikel 185, §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 
 Artikelen 52, 2, 23° , artikel 103, §5 en artikel 271 van het decreet van 19 

december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's 

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
In het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW, meer specifiek de 
(geïntegreerde) samenwerking tussen de ondersteunende diensten, wordt volgende 
beheersovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en het OCMW van Wevelgem: 
  
BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE-OCMW BETREFFENDE DE 
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE ONDERSTEUNENDE 
DIENSTEN 
  



Tussen 
gemeentebestuur Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, 
en 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 
9, 8560 Wevelgem, 
  
wordt overeengekomen wat volgt: 
  
Artikel 1 - DOEL OVEREENKOMST 
Deze overeenkomst heeft tot doel de geïntegreerde samenwerking tussen de 
ondersteunende diensten van de gemeente en het OCMW van Wevelgem door flexibele 
inzet van elkaars personeel over de twee organisaties heen te regelen. 
Artikel 2 - PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED 
Personeelsleden van de ondersteunende diensten van de gemeente kunnen op flexibele 
wijze ter beschikking gesteld worden aan de ondersteunende diensten van het OCMW en 
omgekeerd, voor de uitvoering van aan hen toegewezen taken (een omschreven 
opdracht, kaderend in de integratie van de diensten), na beslissing van de algemeen 
directeur in overleg met de adjunct-algemeendirecteur en de leidinggevenden van de 
betrokken diensten en met instemming van de betrokken personeelsleden. 
Er wordt gestreefd naar een maximale toewijzing van een personeelslid aan 1 dienst, 
zijnde de financiële dienst, de personeelsdienst of het secretariaat (inclusief onthaal 
administratief centrum OCMW). 
Artikel 3 - ARBEIDSPLAATS 
De arbeidsplaats kan gewijzigd worden, afhankelijk van de taken die uitgevoerd moeten 
worden en met het oog op een efficiënte samenwerking. De betrokken personeelsleden 
worden tijdig verwittigd omtrent de plaats van tewerkstelling. 
Artikel 4 - WERKGEVERSCHAP - PERSONEELSREGLEMENTERING 
De gemeente blijft de juridische werkgever van de aangeduide personeelsleden wat de 
terbeschikkingstelling van gemeentelijke personeelsleden aan het OCMW betreft. 
Het OCMW blijft de juridische werkgever van de aangeduide personeelsleden wat de 
terbeschikkingstelling van personeelsleden van het OCMW aan de gemeente betreft. 
Gemeente en OCMW oefenen samen het werkgeversgezag over hen uit tijdens een 
periode van terbeschikkingstelling. 
De personeelsleden blijven onder de rechtspositieregeling vallen van hun juridische 
werkgever. Dit houdt onder meer in dat de rechten en plichten, de arbeidsvoorwaarden 
en het salaris, met inbegrip van de bijhorende elementen, van deze personeelsleden 
dezelfde blijven. 
Het arbeidsreglement van de gemeente is van toepassing op de aangeduide 
personeelsleden van het OCMW tijdens de periode van terbeschikkingstelling aan de 
gemeente. 
Het arbeidsreglement van het OCMW is van toepassing op de aangeduide 
personeelsleden van de gemeente tijdens de periode van terbeschikkingstelling aan het 
OCMW. 
Artikel 5 - MEDEDELING AFWEZIGHEDEN WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
Afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid worden gemeld aan de juridische 
werkgever. 
Artikel 6 - LOON 
Het loon van de personeelsleden van de ondersteunende diensten wordt verder 
uitbetaald door hun juridische werkgever. 
Artikel 7 - VERGOEDINGSREGELING 
Voor de terbeschikkingstellingen worden geen vergoedingen betaald. 
Artikel 8 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
Deze overeenkomst treedt in werking vanaf 10 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. 
  

12.Campagne installeren rookmelders 



Feiten, context en argumentatie 
In zitting van de raad van 14 mei 2018 werd beslist dat de plaatsing van rookmelders 
door het OCMW-personeel (via tewerkstellingsproject) (of via de Energiesnoeiers, of via 
vzw Effect) enkel voor een voorafbepaalde doelgroep is. 
De (gratis) plaatsing is voorbehouden voor eigenaars 

 vanaf 75 jaar 
 die door de sociale context niet in staat zijn om een rookmelder te plaatsten, dit 

steeds op verwijzing van de sociale dienst van het OCMW en na goedkeuring door 
het BCSD 

De campagne is intussen gestart: er werden infosessies voor de inwoners georganiseerd. 
Naar aanleiding van deze infosessies komen vragen van mensen die net nog geen 75 jaar 
zijn en van mensen die geen eigenaar zijn van hun woning (hun kinderen zijn eigenaar). 
Zij dringen toch aan om beroep te kunnen doen op plaatsing van rookmelders via het 
OCMW. 
Het is niet de bedoeling om de categorieën voor wie recht heeft op een gratis plaatsing te 
verruimen. Om toch tegemoet te komen aan mensen die echt behoefte hebben aan 
bijstand voor de plaatsing maar niet tot één van de categorieën behoort, wordt 
voorgesteld om op hun vraag in te gaan mits betaling van 7 euro per rookmelder (= het 
tarief dat de Energiesnoeiers aanrekenen bij plaatsing van rookmelders). 
De bevoegde dienst van de gemeente die de aanvragen tot gratis plaatsing van de 
rookmelders behandelt, beoordeelt of de aanvrager die niet tot één van categorieën 
behoort, in aanmerking komt voor een plaatsing door het OCMW mits betaling van 7 euro 
per rookmelder. 
  

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

Stemming 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 
De bevoegde dienst van de gemeente die de aanvragen tot gratis plaatsing van de 
rookmelders behandelt, beoordeelt of de aanvrager die niet tot één van categorieën 
behoort, in aanmerking komt voor een plaatsing door het OCMW mits betaling van 7 euro 
per rookmelder. 
Artikel 2 
De plaatsing van deze rookmelders gebeurt door het OCMW-personeel (via 
tewerkstellingsproject). 

13.Sociale dienst: projectoproep: gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden 

Feiten, context en argumentatie 
Er wordt gevraagd om dit punt bij hoogdringendheid te behandelen: een beslissing om 
een project in te dienen in het kader van de projectoproep 'Gezinsarmoede effectief en 
efficiënt bestrijden'. Dit project moet ingediend worden tegen 31 juli 2018 om 12.00 uur. 
Het uitstellen van de bespreking van dit punt zou betekenen dat er geen projectaanvraag 
kan ingediend worden. 
  
Op 29 juni 2018 lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie de projectoproep 
'Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden'. 
  
Een van de strategische doelstellingen van de federale regering in de strijd tegen 
armoede is het terugdringen van gezinsarmoede. 
  



'In samenwerking met andere sociale partners acties ondernemen tegen kinderarmoede' 
is een actie 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 goedgekeurd in het 
meerjarenplan OCMW Wevelgem 2014-2020. 
  
Enkel OCMW's kunnen een projectoproep indienen. Het aantal inwoners in het 
werkingsgebied van het OCMW moet minstens 50.000 inwoners bedragen. Als dit niet het 
geval is, kan er een samenwerkingsverband tussen OCMW's aangegaan worden. In geval 
van een samenwerkingsverband moet het totaal aantal inwoners in de werkingsgebieden 
van de OCMW-partners minstens 50.000 bedragen. 
  
De projectoproep legt de focus op de opstart en uitwerking van goed werkend 
overlegplatformen. 
De hoofddoelstellingen van een lokaal overlegplatform zijn: 

o het tijdig detecteren van probleemsituaties 
o het opzetten van concrete geïntegreerde hulpverlening voor kinderen en hun 

gezin 
Overlegplatformen stellen naast hun kerntaak - het organiseren van overleg en 
samenwerking - ook operationele doelstellingen. 
  
De maximaal te verkrijgen financiering: 

o november en december 2018: de opstartsubsidie betreft 2/12 van de voor 2019 
maximaal toegekende subsidie. De indiener van het project voorziet in een 
cofinanciering van 20%. 

o 2019: de maximaal te verkrijgen financiering betreft een toelage van 50 000 
euro. De indiener van het project voorziet in een cofinanciering van 20%. 

o 2020: de maximaal te verkrijgen financiering betreft een toelage van 30 000 
euro. De indiener van het project voorziet in een cofinanciering van 50%. 

  
Er wordt voorgesteld dat de OCMW's van Wervik, Wevelgem en Menen gezamenlijk een 
project indienen met (zoals het project aangeeft) de focus op de coördinatie door het 
OCMW van lokale overlegplatformen met als spilfiguur - zeker inzake de operationele 
doelstellingen - een brugfiguur kinderarmoede. 
  
Er wordt voorgesteld het OCMW van Menen aan te duiden als projectverantwoordelijke. 
  
De projectaanvraag moet ingediend worden tegen 31 juli 2018 om 12.00 uur. 

Bijlagen 
Projectoproep van 29 juni 2018 van de POD Maatschappelijke Integratie 

Hogere regelgeving 
o Conform artikel 39 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 mag een punt 

dat niet op de agenda voorkomt niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen. 

o Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van 
de aanwezige leden. De namen van de leden en de motivering van de 
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. 

o Artikel 51 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 

Stemming 
Aanvaard (hoogdringendheid) met eenparigheid van stemmen. 

Beslissing 
Artikel 1 



Beslist eenparig (Frank Acke, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, 
Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke) 
om onderhavig punt in spoedbehandeling te bespreken. Het uitstellen van de bespreking 
van dit punt zou betekenen dat er geen projectaanvraag kan ingediend worden. 
Artikel 2 
Een projectaanvraag in te dienen in het kader van de projectoproep 'Gezinsarmoede 
effectief en efficiënt bestrijden' (uitgaande van POD Maatschappelijke Integratie). Dit 
project wordt ingediend door OCMW Wervik, OCMW Wevelgem en OCMW Menen tegen 
31 juli 2018 om 12.00 uur met het OCMW van Menen als projectverantwoordelijke. 
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