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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN DONDERDAG 24 OKTOBER 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 24 oktober 2019 om 

20.55uur bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Eddy De Wispelaere, Geert 

De Sutter, Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-

Pierre De Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander 

Meulen, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  

Verontschuldigd: Dominiek Sneppe, Laura Lahousse, Martine De Meester, raadsleden 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 

 

 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - KENNISNAME 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van mevrouw Laura Lahousse, raadslid 

van de fractie Groen, zoals aangegeven in zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2019. 

 

 

2. SOCIALE ZAKEN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET KRINGWINKEL ‘T RAD 2020 – 2025 – 

BESLISSING  

 

Beraadslaging: 

Raadslid Pol Denys vraagt of de bijdrage verhoogd zal worden. Schepen Ellen Goes antwoordt dat het de 

vraag was om op te trekken naar 30.000 euro en dat het college daar niet op ingegaan is maar dat dit in de 

toekomst kan gebeuren. Raadslid Jean-Pierre De Groodt zegt dat hij het jammer vindt dat het bedrag niet 

geïndexeerd wordt en hij vervolgt dat hij hoopt dat dit geen teken aan de wand is om te besparen op mensen 

die het hard nodig hebben. Het raadslid zegt verder dat hij het heel jammer vindt dat het bedrag niet 

verhoogd werd naar 30.000 euro. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

 De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 



 

2 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 

Wetgeving 

- artikel 77 van het decreet lokaal Bestuur  

Aanleiding 

- Huidige samenwerkingsovereenkomst loopt ten einde op 31/12/2019  

Procedure 

- Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 17/10/2013, waarbij besloten werd om een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Kringwinkel voor de periode van 01/01/2014 tot en 

met 31/12/2014 met een jaarlijkse werkingstoelage van € 33.086,14. 

- Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 20/11/2014, waarbij besloten werd om een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Kringwinkel voor de periode van 01/01/2015 tot en 

met 31/12/2016 met een werkingstoelage van € 25.000,00 voor 2015 en  € 20.000,00 voor 2016.  

- Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 15/12/2016, waarbij besloten werd om een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Kringwinkel voor de periode van 01/01/2015 tot en 

met 31/12/2016 met een werkingstoelage van € 20.000,00/jaar. 

- Overleg met Kringwinkel d.d. 03/09/2019 ifv het opmaken van een nieuwe overeenkomst 

- Beslissing vast bureau dd 10/09/2019 tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst  

Motivatie 

- De sociale dienst maakt gebruik van de verschillende vormen van samenwerking die door de kringwinkel 

aangeboden wordt: tewerkstelling art 60§7, arbeidsbegeleiding, verhuisdienst, ophaaldienst, 

kortingsbon van 30 %, noodpakket, …  

- Jaarlijks gaat een evaluatie door de directie en met de arbeidstrajectbegeleiding  

- De samenwerkingsovereenkomst is een duidelijke meerwaarde voor de werking van de sociale dienst en 

de dienstverlening naar de burger toe  (ecologisch, tewerkstelling, mensen in armoede, … )  

- De kringwinkel verhuist in januari 2020 terug naar de oorspronkelijke locatie op de Torhoutsesteenweg. 

Door de grootte van het nieuwe pand zal de personeelsbezetting terug stijgen en zal het aantal 

mogelijke tewerkstellingen art 60 terug groter worden. Ook het aantal beschikbare plaatsen Arbeidszorg 

zal stijgen.  

- De nieuwe winkel zal 6 dagen op 7 open zijn.  

- De engagementen in de huidige overeenkomst kunnen behouden blijven.  

- De Kringwinkel vraagt om de werkingstoelage op te trekken van € 20.000,00 naar € 30.000 per jaar. Dit 

naar analogie met de andere besturen in hun werkingsgebied die een kringwinkel op hun grondgebied 

hebben. Beernem betaalt € 34.000,00 – Blankenberge betaalt € 30.000,00 – Knokke betaalt € 35.500,00 – 

Brugge betaalt € 45.000,00. Oostkamp heeft geen winkel op het grondgebied en betaalt € 15.000,00.  

- De Kringwinkel benadrukt dat alles wat met textiel te maken heeft een zeer belangrijke tak in hun 

organisatie opneemt, zowel naar verschillende vormen van tewerkstelling toe (sorteren, plooien, 

ophangen, verkopen, … ) als naar hun inkomsten toe.  

Vandaar dat zij vragen om hun huis aan huis ophaling mee te helpen bekend maken en hen aan te 

schrijven bij de gunning van de textielcontainers.  

- Beslissing VB dd 10/09/2019 om de toelage te behouden op € 20.000,00. Het bestuur vraagt van de 

Kringwinkel dat zij eerst aantonen dat zij zullen inzetten om de tewerkstellingskansen van verschillende 

doelgroepen te optimaliseren. Na een periode van 3 jaar volgt een evaluatie, waarbij besproken wordt of 

de toelage kan verhoogd worden.  
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Dossierstukken 

- presentatie werking Kringwinkel najaar 2019   

- beslissing VB dd 10/09/2019  

Besluit 

Enig artikel.- De samenwerkingsovereenkomst met De Kringwinkel ’t Rad met ingang van 01/01/2020 tot en 

met 31/12/2025 goed te keuren : 

   

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST  

tussen 

Kringwinkel ’t Rad en OCMW Zedelgem 

01/01/2020 – 31/12/2025 

  

tussen 

OCMW Zedelgem , Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem, vertegenwoordigd door Annick Vermeulen en 

Sabine Vermeire, resp. Burgemeester en Algemeen Directeur; 

en  

VZW Leefbaar Wonen – Kringwinkel ’t Rad, Langestraat 169-171 te 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de 

Heer J. Dekersgieter en de Heer N. Ramon , resp. Voorzitter en Bestuurder; 

wordt het volgende overeengekomen : 

  

1.       De VZW Leefbaar Wonen – Kringwinkel ’t Rad verbindt zich ertoe om een nauwe samenwerking aan te 

gaan met het OCMW Zedelgem.  

De beschrijving van deze samenwerkingsvormen is niet limitatief : 

- Verlenen van opleiding en begeleiding van tewerkgestelden Art. 60 § 7 op de werkvloer van de 

Kringwinkel ’t Rad in Zedelgem of in een andere vestiging van de VZW. 

- Gratis verstrekken van gespecialiseerde opleiding tot het bekomen van een brevet heftruckchauffeur 

en/of het behalen van het rijbewijs B en C in het Opleidingscentrum voor personen die door het OCMW 

zijn voorgesteld. De cursisten dienen een examen af te leggen en ontvangen een attest en een bewijs van 

het aantal uren praktijkervaring. Indien de cursist niet slaagt in het examen dient hijzelf of het OCMW in 

te staan voor de kosten mbt het ‘herexamen’ ( vb. voor bijkomende opleiding via rijschool , examengeld, 

..). 

- Ten laste nemen van de verplaatsingskosten van de cursisten. 

- Ter beschikking stellen van personeel en vervoer om, in uitzonderlijke gevallen, samen met het OCMW 

een verhuis te organiseren van sociaal en financieel zwakkeren. Op uitdrukkelijk verzoek van de sociale 

dienst van het OCMW kan dit gratis aangeboden worden. In de andere gevallen geldt een gereduceerd 

tarief ( - 30 %). 

- Een korting van 30 % toestaan op de vastgestelde verkoopprijzen van goederen (uitgezonderd electro) 

aan personen die met een bijzonder attest door het O.C.M.W. zijn doorverwezen. 

Op electro-producten zal onder dezelfde voorwaarde een korting toegestaan worden ten belope van 10 

%. 

Dezelfde kortingen gelden indien het OCMW als bestuur zelf goederen aankoopt, bijvoorbeeld voor de 

inrichting van de woongelegenheden die ter beschikking gesteld worden in het kader van het Lokaal 

Opvanginitiatief (LOI) voor asielzoekers. 

- Voor bedragen vanaf 120 € kan de betaling van goederen en diensten gespreid worden over maximum 12 

maandelijkse afbetalingen, mits het OCMW zich borg stelt indien de cliënt het budgetbeheer/ of de 

begeleiding stopzet of om een andere reden niet meer betaalt.  

- Op verzoek van de sociale dienst van het OCMW kan de Kringwinkel een gratis noodpakket ter 

beschikking stellen, bestaande uit basismeubilair (tafel, stoelen, bed, kast, koelkast ) en huisgerei. 

- Samenwerking met de sociale dienst van het OCMW in het kader van arbeidsbegeleiding en 

trajectbegeleiding, met het oog op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit zal gebeuren via 

geregelde overleg- en evaluatiemomenten betreffende de tewerkgestelde personen. 

- Verlenen van arbeidszorg of het aanbieden van aangepaste vormen van werk, qua inhoud en 

tijdsindeling, op maat van de cliënt. 

- Openstellen van de opleidingen die daarvoor in aanmerking komen voor OCMW-cliënten. 
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2.       Het OCMW Zedelgem verbindt zich er verder toe om  volledige ondersteuning te verlenen aan de 

werking van VZW  Leefbaar Wonen , Kringwinkel ’t Rad. Deze ondersteuning betreft : 

  

- Het jaarlijks verstrekken van een bedrag aan de VZW Leefbaar Wonen als vergoeding voor het volledige 

engagement vanwege de VZW, zoals onder punt 1 beschreven, ten belope van € 20.000,00 per werkjaar, 

als tussenkomst in de gemiddelde loonkost van een lokale coördinator. 

- Het ondersteunen van alle middelen en mogelijkheden tot opleiding, opvolging, herscholing en sociale 

tewerkstelling, met de bedoeling een aantal mensen uit risicogroepen naar de arbeidsmarkt toe te 

leiden. 

- Het verstrekken van de sociaal-psychologische begeleiding niet gebonden aan de werkvloer. Daartoe zal 

er minimaal 1 maal per week een contact plaats hebben met de doorverwezen cliënt. 

- Het bekendmaking van de huis aan huis ophaling van kledij, dat verschillende keren per jaar door gaat.  

  

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 01/01/2020 en wordt afgesloten voor 

een periode van 6 jaar, tot en met 31/12/2025.   

Er zal overgegaan worden tot een jaarlijkse evaluatie, bij voorkeur in de maand november.  

  

Zedelgem, 03/09/2019 

  

N. Ramon                                                                                          J. De Kersgieter 

Bestuurder  VZW Leefbaar Wonen                                          Voorzitter VZW Leefbaar Wonen  

Kringwinkel                                                                                     Kringwinkel 

  

Annick Vermeulen                                                                         Sabine Vermeire  

Burgemeester Zedelgem                                                            Algemeen Directeur Zedelgem  

 

 

3. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

Nihil. 

 

 

4. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 
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Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

 

In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 

vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Elk lid van de 

raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 

gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 

 

De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

Voorzitter 

 

 


