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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 

dienstencentrum De Braambeier 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 24 september 2020 om 
21:35uur bijeengekomen in dienstencentrum De Braambeier. 
 
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, Dominiek Sneppe, Eddy De 
Wispelaere, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, 
Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Martine De 
Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Frauke Breekelmans, Wouter 
Vlaemynck, raadsleden 
Charlotte Vermeulen, voorzitter 
Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Geert Verhegge, raadslid 
Voorzitter: Charlotte Vermeulen 

 

 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 
 
OPENBAAR 
 
 
1. JURIDISCHE ZAKEN - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 'KOSTENDELENDE VERENIGING 
INFORMATIEBEHEER' - AANSTELLING INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT - BESLISSING  
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
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 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
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Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
- het college van burgemeester en schepenen keurde op 29 oktober 2019 de opdracht “Aanstelling 

informatieveiligheidsconsulent en DPO voor gemeente en OCMW Zedelgem - Periode 28/10/19 t.e.m. 
28/10/20” in het kader van de raamovereenkomst “ICT infrastructuur” van aankoopcentrale stad Brugge 
bij Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen goed 

- de opdracht werd voor één jaar verlengd in het college van burgemeester en schepenen d.d. 28 januari 
2020 

Aanleiding 
- mogelijkheid tot toetreding tot de Samenwerkingsovereenkomst 'kostendelende vereniging 

informatiebeheer' voor het inzetten van een intergemeentelijke informatieveiligheidsambtenaar vanaf 1 
januari 2021 

Procedure 
- onderhandelingen met WVI  
- toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst 'kostendelende vereniging informatiebeheer' 
Adviezen 
INTERN 
- financiële dienst: Positief advies aangezien dit een financiële besparing is. In het huidig meerjarenplan 

was er rekening gehouden met een jaarbudget van 26.500 euro. Indien we beroep doen op de 
intergemeentelijke DPO dan komt dit op een jaarkost van ongeveer 14.000 euro. 

- algemeen directeur : gunstig 
Krediet 
Exploitatie - uitgaven 
alg. rek.       beleidsitem    kostenplaats   actie       bedrag  
6141999      011900 -   -  
Motivering 
- de DPO/informatieveiligheidsconsulent moet worden goedgekeurd door de Vlaamse toezichtcommissie 
- beide functies kunnen worden gecombineerd 
- intern is niet de vereiste kennis en capaciteit aanwezig om dit in te vullen, dergelijk profiel moet over een 

zekere IT-kennis beschikken en de nodige opleidingen hebben gevolgd, maar mag niet tewerkgesteld 
zijn op de IT-dienst 

- oorspronkelijk bleef de langverwachte bovenlokale samenwerking om dit op te vangen blijft uit, 
waardoor het aangewezen was om externe expertise in te huren 

- de gemeente en het OCMW Zedelgem deden de voorbije twee jaar beroep op een 
informatieveiligheidsconsulent en DPO voor gemeente en OCMW Zedelgem in het kader van de 
raamovereenkomst “ICT infrastructuur” van aankoopcentrale stad Brugge bij Realdolmen nv, A. 
Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, de opdracht werd in onderaanneming uitgevoerd door Cranium 
NV,Excelsiorlaan 43 bus 3 te 1930 Zaventem 

- de samenwerking met deze externe expertise bleek zeer kostelijk, de kennis van de werking van een 
lokaal bestuur was niet altijd aanwezig   

- om efficiënter te kunnen werken en beroep te kunnen doen op ervaringen van andere lokale besturen 
zal een intergemeentelijke samenwerking wellicht beter zijn 

- binnen een intergemeentelijke samenwerking zullen ervaringen en uniforme regelingen kunnen worden 
gedeeld en uitgewerkt  

- de gemeente en het OCMW Zedelgem kunnen toetreden tot de samenwerkingsovereenkomst KDV IGIB - 
WVI (kostendelende vereniging intergemeentelijk informatiebeheer ) waarbij kan beroep gedaan worden 
op een intergemeentelijke DPO 

- de overeenkomst  heeft een vaste duurtijd van 2 jaar, ingaande op 1 januari 2021, na afloop van deze 
vaste duurtijd wordt de overeenkomst behouden de gevallen van uittreding of stopzetting telkens 
automatisch verlengd voor één jaar 
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- ieder lid van de samenwerkingsovereenkomst wordt een vergoeding aangerekend dat zijn of haar 
aandeel vertegenwoordigt in de door de groepering gedane gezamelijke uitgaven 

- de gezamelijke uitgaven omvatten de directe en indirecte salariskoten en de facturen die de WVI 
ontvangt van zijn leveranciers zijn direct gelieerd aan de dienstverlening van de KDV 

Dossierstukken 
- samenwerkingsovereenkomst 'kostendelende vereniging informatiebeheer' 
- financiele stukken  
Besluit 
Artikel 1.- De OCMW raad gaat akkoord om vanaf 1 januari 2021 toe te treden tot de samenwerkings- 
overeenkomst KDV IGIB - WVI (kostendelende vereniging intergemeenlijk informatiebeheer). 
Artikel 2.- De OCMW raad wordt vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur.  
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
KDV IGIB-WVI (KOSTENDELENDE VERENIGING INTER-GEMEENTELIJK INFORMATIEBEHEER–WVI) 

 
1 Ze lf st a nd ig e g r o ep e ri n g  va n  p e r s one n  zo n de r  r e ch t sp e rs oon li jk h eid  

 De zelfstandige groepering  “kostendelende vereniging KDV IGIB-WVI” wordt opgericht en  werkt als 
een zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid overeenkomstig art. 44, 
§2bis, tweede lid van het  BTW wetboek. 

 De zelfstandige groepering handelt tegenover haar leden en tegenover derden als afzonderlijke 
vereniging, onder haar eigen benaming “kostendelende vereniging intergemeentelijk 
informatiebeheer - WVI”, hierna verkort genoemd  “KDV IGIB-WVI” (of louter als verwijzing binnen 
deze overeenkomst “de KDV”). 

 De leden gaan hiervoor een duurzame samenwerking aan. 
 

2 L ed en  v a n d e KD V IG IB -W V I  
 De identiteit van de  leden alsook de aard van hun activiteiten wordt opgenomen in de ledenlijst  in 

Annex 1 aan deze samenwerkingsovereenkomst. Elke wijziging  ingevolge uittreding van bestaande 
of toevoeging van nieuwe leden geschiedt overeenkomst de modaliteiten hierna bepaald in deze 
samenwerkingsovereenkomst.  

 Bij wijziging van de leden en/of hun activiteiten wordt de ledenlijst in Annex 1 overeenkomstig 
aangepast. 

 
3 O ms ch ri jv ing  v an  d e a c ti v it e it en  va n  d e l ed e n   

 Elk lid van de zelfstandige groepering verklaart op geregelde wijze zoals bedoeld in artikel 44, §2bis 
BTW wetboek (en de administratieve richtlijnen ter zake) een overwegend deel (minstens 50%) van 
zijn activiteiten uit toe oefenen die op grond van art. 44 van het BTW wetboek zijn vrijgesteld of 
waarvoor dat lid niet BTW belastingplichtig is. 

 De aard van de activiteiten van elk lid is vermeld  in de ledenlijst in Annex 1.  
 

4 O ms ch ri jv ing  v an  d e a c ti v it e it en  va n  d e K D V  IG IB- WV I  
 De zelfstandige groepering KDV IGIB-WVI heeft tot doel voor de leden een gezamenlijke 

dienstverlening uit te bouwen, specifiek gericht op het ondersteunen van de leden bij de uitoefening 
van hun van BTW-vrijgestelde activiteiten, op het vlak van informatiebeheer.  Zij zal hiertoe het nodige 
gekwalificeerde personeel inzetten.  

 Deze diensten zijn steeds gerelateerd aan, gericht op en derhalve direct nodig voor de van BTW-
vrijgestelde activiteiten van de leden. 

 Een beschrijving van de gezamenlijke dienstverlening die door de groepering voor de leden wordt 
verricht,  is opgenomen in Annex 3 van deze samenwerkingsovereenkomst. 

 
5 O ms ch ri jv ing  v an  d e w er kin g  v a n  d e K DV  IG IB- WV I  
5.1 Algemeen 

 Het personeel dat wordt ingezet voor de dienstverlening van de KDV IGIB-WVI aan de leden is 
gemeenschappelijk personeel van de KDV IGIB-WVI.  
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 Dit personeel wordt hetzij aangeworven door WVI als gemeenschappelijk personeel, hetzij ter 
beschikking gesteld door WVI aan de zelfstandige groepering.  

 De identiteitsgegevens van het gemeenschappelijk personeel, evenals het concrete werkregime voor 
wat de prestaties voor de groepering betreft, zijn terug te vinden in Annex 2 bij deze overeenkomst, 
die van deze overeenkomst integraal deel uitmaakt.  

 De KDV IGIB-WVI zal gevestigd zijn te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 35 waar tevens de boeken, 
geschriften en bescheiden met betrekking tot de groepering zullen worden bewaard. 

 Diensten of goederen die geleverd worden aan de KDV zullen gefactureerd worden aan de KDV IGIB-
WVI op voormelde adres.  

 Voor de doeleinden van de toepassing van btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw wordt WVI 
aangesteld als de beheerder van de KDV IGIB-WVI. WVI zal derhalve ook instaan voor de formaliteiten 
die in het kader van deze vrijstelling in voornoemd wetsartikel worden opgelegd aan de zelfstandige 
groepering waaronder aanmelding bij de administratie en het overmaken van de ledenlijsten, houden 
van afzonderlijke boekhouding en rapportering aan de leden. 

5.2 Concreet 
 De leden mandateren WVI, als lid van de zelfstandige groepering  tot 

- hetzij de aanwerving van gemeenschappelijk gespecialiseerd personeel,  
- hetzij het ter beschikking stellen van eigen gekwalificeerd personeel  als gemeenschappelijk 

personeel van de zelfstandige groepering 
 Het gemeenschappelijk personeel van de KDV IGIB-WVI zal aangenomen / tewerkgesteld worden 

overeenkomstig het WVI-personeelsstatuut. 
 Minstens éénmaal per jaar zal WVI als beheerder  van de KDV IGIB-WVI een stuk overmaken aan de 

leden van de  KDV IGIB-WVI met een detail van de voor de zelfstandige groepering gemaakte kosten 
inclusief de tewerkstelling van het gemeenschappelijk personeel. 

 
6 Ve r go e d in g v oo r  d e d i en st e n  v e r st r e k t  d oo r  d e K D V  IG IB- WV I a an  d e  le d e n  
6.1 Algemeen 

 Er wordt geen systematische winst beoogd met de geleverde dienstverlening. 
 Aan ieder lid aangerekende vergoeding vertegenwoordigt enkel de terugbetaling van zijn aandeel  in 

de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven. 
 Eventuele winsten worden niet uitgekeerd maar aangewend voor de instandhouding of verbetering 

van de verstrekte diensten. 
 
6.2 Gezamenlijke uitgaven 
De gezamenlijke uitgaven van de diensten geleverd aan de leden omvatten:  

 de directe en de indirecte salariskosten zoals hierna omschreven 
 de facturen die WVI van zijn leveranciers ontvangt direct gelieerd aan de dienstverlening van de KDV 

Onder  directe salariskosten  wordt begrepen: 
- Brutoloon met inbegrip van gewoon vakantiegeld, vakantiegeld bij uitdiensttreding en forfaitaire 

vergoeding, eindejaarspremie, 13de maand, maaltijdcheques, 
- RSZ-bijdragen werkgever, 
- Verzekeringen (arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, omniumverzekering op 

dienstverplaatsingen), 
- Fietsvergoeding, tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer 
- Bijdrage interbedrijfsgeneeskundige dienst, 
- Vakbondspremie,  
- 2de pensioenpijler, 
- Gebeurlijke ontslagvergoeding, 
- Gewaarborgd loon bij ziekte, 
- Loonadministratiekosten. 

Onder  indirecte salariskosten  worden verstaan: 
- Aanwervingskost, 
- Kantoor (huur, onderhoud, energie, water, meubels, netwerken computer/telefoon/printers/back-

up), 
- Kantoorbenodigdheden (drukwerk, papier, kopies, postkosten, kleine materialen, vergaderkosten), 
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- Dienstverplaatsingskosten, 
- Laptop en softwarelicenties, 
- Smartphone incl. abonnement, 
- Vorming (boeken, tijdschriften, opleiding, studiedagen), 
- Kleine personeelskosten (uitstap, geschenk, receptie, …) 

 
6.3 Uitzonderlijke kosten 
Uitzonderlijke kosten voor de gemeenschappelijke dienstverlening van de KDV zijn specifieke kosten voor 
activiteiten/projecten die worden ontwikkeld in het kader van de opdracht bv. kosten voor een website, 
reiskosten voor een buitenlandse reis, cateringkosten voor vergaderingen, organisatiekosten symposia en 
zijn kosten die niet gedekt zijn door kosten zoals bepaald onder 6.2. 
De uitzonderlijke kosten worden volgens dezelfde verdeelsleutel verdeeld, tenzij dit in de stuurgroep anders 
wordt overeengekomen, met dien verstande dat dergelijke afwijking ook steeds volgens het principe van 
kostenverdeling gebeurt, waarbij het aandeel van elke partner wordt gesteund op objectieve, 
representatieve maatstaven. 

 
6.4 Huisvesting en praktische ondersteuning 
De standplaatsen van het gemeenschappelijk personeel worden weergegeven in Annex 2. 
Het gemeenschappelijk personeel zal echter vaak werkzaam zijn bij de leden zelf.  

 Elk lid voorziet hiertoe een werkplek, inclusief de normale kantoorfaciliteiten (klein materiaal, 
printer, kopieermachine, telefonie, internetverbinding ….) op zijn locatie. De kosten hieraan 
verbonden neemt elk lid te zijnen laste. 

 Elk lid dient de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot deze activiteit zelf in zijn verzekering 
op te nemen. 

 
7 Vo o r op ge s te ld e  d ie n s t v e r le nin g  

 Een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden zal worden bepaald door 
de stuurgroep. 

 De effectief verstrekte diensten zullen worden bijgehouden in een door WVI ter beschikking gestelde  
rapporteringstool. 

 
8 Ve r de l in g  v a n  d e  g e z a me n l ijk e  u i tg av e n  on d e r  d e led en  
8.1 Verdeelsleutel 

 De verdeling  tussen de leden van de gezamenlijke uitgaven, berekend op basis van 6.2  hiervoor, zal 
geschieden pro rata de diensten die per lid werden gepresteerd in het afgelopen jaar. 

 Voor het eerste half jaar, in functie van de halfjaarlijkse tussenkomst, zal de verdeling geschieden 
overeenkomstig de prognose van de verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de stuurgroep 
bepaald.  

 De jaarlijkse eindafrekening zal geschieden op basis van de nacalculatie van de gepresteerde diensten 
zoals geregistreerd via de  rapporteringstool.  

 
8.2 Beheer en rapportering  
WVI zal instaan voor: 

 De registratie, het beheer van gezamenlijke uitgaven in een afzonderlijke boekhouding  
 De prefinanciering van de gezamenlijke uitgaven (zie betalingsmodaliteiten hierna)   
 De calculatie van de verdeling van de gezamenlijke uitgaven  onder de leden  
 Periodieke (jaarlijks) rapportering over de kostprijscalculatie aan de leden 
 Opvraging van de terugbetaling van het aandeel van de leden in de gezamenlijke uitgaven in 

verhouding de verstrekte diensten, zoals hiervoor bepaald 
 Opvraging van de jaarlijkse verklaring van de leden omtrent het uitoefenen van activiteiten die zijn 

vrijgesteld van BTW of waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2 
 Jaarlijkse melding inzake de verantwoordelijkheid van elk lid om de burgerlijke aansprakelijkheid 

met betrekking tot deze activiteit zelf in zijn verzekering op te nemen 
 
De leden zullen instaan voor: 
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 De betaling van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven in verhouding tot de verstrekte diensten, 
zoals hiervoor bepaald 

 De jaarlijkse verklaring omtrent het uitoefenen van activiteiten die zijn vrijgesteld van BTW of 
waarvoor het lid niet BTW belastingplichtig is zoals bepaald in punt 2. 

 
8.3 Betalingsmodaliteiten 

 Halfjaarlijks wordt namens de KDV IGIB-WVI door WVI een tussenkomst gevraagd aan de leden van 
50% van de geraamde gezamenlijke uitgaven van het lopende jaar, op basis van de verdeling van het 
vorige jaar. Voor het eerste jaar zal de verdeling geschieden overeenkomstig de prognose van de 
verdeling van de verstrekte diensten, zoals door de stuurgroep bepaald.  

 De jaarlijkse eindafrekening  geschiedt  op basis van de nacalculatie van de gepresteerde diensten 
over het afgelopen jaar, zoals geregistreerd via de  rapporteringstool. 

 De leden beschikken over een betalingstermijn van 2 maand, te rekenen vanaf de opvraging door WVI.  
 
9 A a n st u r ing   
De werking van de KDV IGIB-WVI wordt opgevolgd door één of meerdere stuurgroepen.  
Indien wenselijk kan er immers per soort van gezamenlijke dienstverlening een stuurgroep worden 
opgericht. 
Indien hiervoor wordt geopteerd gelden onderstaande bepalingen per stuurgroep met dien verstande dat 
enkel de leden die beroep doen op een specifieke  soort van dienstverlening deel kunnen uitmaken van die 
specifieke stuurgroep. 
 
9.1 Samenstelling stuurgroep 
De stuurgroep bestaat uit een afgevaardigde van elk lid, aangeduid door het college van Burgemeester en 
Schepenen. 
De leden van de stuurgroep kunnen een plaatsvervanger aanduiden.  
 
9.2 Bevoegdheden stuurgroep 

 De stuurgroep bepaalt de gewenste gemeenschappelijke dienstverlening en gewenste diensten 
binnen de specifieke doelstellingen van de KDV IGIB-WVI.  Zij  stelt hiertoe het takenpakket van het 
gemeenschappelijk personeel vast.  

 De stuurgroep maakt een prognose van de verdeling van de verstrekte diensten onder de leden op. 
 De stuurgroep volgt de verdeling van de verstrekte diensten op en stuurt deze bij wanneer nodig. 
 De stuurgroep zoekt ook samen naar een oplossing bij langdurige afwezigheid, ontslag of vrijwillig 

vertrek van gemeenschappelijk personeel. 
 

9.3 Werking stuurgroep 
9.3.1 Organisatie 

 De stuurgroep komt minimaal één keer per jaar bijeen. WVI roept de vergaderingen bijeen.  
 De stuurgroep duidt een voorzitter en ondervoorzitter aan onder de leden.  
 In het vooruitzicht van deze vergaderingen maakt de IGIB een verslag op betreffende de 

werkzaamheden. Dit verslag bevat minimaal een overzicht van de verstrekte diensten per lid.  
 
9.3.2 Beslissingen 

 De beslissingen worden genomen op basis van een gewone meerderheid.  
 Elk lid heeft één stem.  
 De stuurgroep kan slechts rechtsgeldig vergaderen indien de helft plus één van de leden aanwezig is. 

Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe stuurgroep belegd binnen de maand. Voor de 
punten die dan voor een tweede maal op de agenda voorkomen, geldt het quorum niet.  

 
10 D u u r t ij d v an  d e ov e r ee n k om st  

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van  4 jaar.  
 De periode van 4 jaar gaat van start op de dag van ondertekening van deze overeenkomst. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar.  
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11 U it t r e d in g  v a n w e g e  1  of  m ee rd e re l e de n  
Na de vaste duurtijd van 4 jaar kunnen de leden uittreden uit de zelfstandige groepering  onder volgende 
modaliteiten: 

 De wens van een lid tot uittreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het bevoegde 
orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep per 
aangetekend schrijven.  

 Na ontvangst van deze beslissing door de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep gaat een 
onderhandelingstermijn van 6 maand van start. 

 Gedurende deze periode wordt met alle leden samen naar een oplossing gezocht; deze kan er o.m. in 
bestaan dat andere leden bijkomende dienstverlening opnemen of dat er bijkomende leden (die 
beantwoorden aan de groepsvoorwaarden) worden aangetrokken. 

 Indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden waarin de resterende en/of nieuwe leden zich 
kunnen vinden, wordt de stopzettingsprocedure (zie artikel 13) ingezet. 

 Een uittredend lid van de KDV blijft gehouden tot betaling van zijn aandeel in gezamenlijke  en of 
uitzonderlijke uitgaven dat wordt bepaald door de hierboven genoemde verdeelsleutel, dewelke zijn 
gedaan  tot en met de laatste dag van de maand waarin hij effectief uittreedt uit de KDV. 

 
12 To e t r ed i ng   v a n  n ie uw e   le d en  

 De wens van een lid tot toetreding wordt schriftelijk en op basis van een beslissing van het bevoegde 
orgaan van het lid, medegedeeld aan de voorzitter en de ondervoorzitter van de stuurgroep per 
aangetekend schrijven. 

 De stuurgroep onderzoekt de haalbaarheid/wenselijkheid van de toetreding van het nieuw lid o.m. in 
functie van de herverdeling van de geleverde prestaties onder de leden of uitbreiding van de 
beschikbare  dienstverlening.  

 De stuurgroep beslist over de aanvaarding van nieuwe leden.   
 Een nieuw lid dient zich te verbinden tot een deelname van minstens 2 jaar, behalve in geval  van 

stopzetting zoals  hierna bepaald.  In dat geval gelden de termijnen bepaald in dat artikel. 
 
13 St opz e t t i ng sp r o ce d u r e  
Na de vaste duurtijd van 4 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden ingezet onder 
volgende voorwaarden en met inachtneming van volgende modaliteiten: 

1. Ingevolge de beslissing van de bevoegde organen van alle leden tot stopzetting van de samenwerking  
2. Automatisch indien na 6 maanden geen oplossing wordt gevonden bij de wens tot uittreding vanwege 

1 of meerdere leden, zoals vermeld in punt 4 van artikel 11. 
3. Een vooropzegperiode voor beëindiging van de samenwerking die overeenkomt met de langste 

wettelijke opzeggingstermijn die op dat ogenblik voor (een van) de gemeenschappelijke 
werknemer(s) van toepassing is. 

4. Deze vooropzegperiode gaat in vanaf de kennisname van de beslissingen van de leden tot stopzetting 
of van het verlopen van de termijn zoals bepaald in punt 4 van artikel 11 hiervoor door de raad van 
bestuur van WVI. 

 
14 To e p as sin g s mod a lit e i t e n v an  de b t w- v r i jst e ll in g v a n a rt ik e l 4 4 ,  § 2 b is   
De in artikel 6.2 genoemde gemeenschappelijke werkingskosten zullen door de zelfstandige groepering aan 
haar leden worden doorgerekend (volgens de modaliteiten van deze overeenkomst) vrij van btw in de mate 
dat aan de voorwaarden van de btw-vrijstelling van artikel 44, §2bis Wbtw is voldaan. 
De leden dragen individueel de eindverantwoordelijkheid voor hun eigen verklaringen vermeld in artikel 2. 
Indien de verklaring van een lid onjuist is, dan is dat lid ten aanzien van de zelfstandige groepering gehouden 
tot het voldoen van de btw (verhoogd met eventuele nalatigheidsinteresten en boetes) die verschuldigd 
wordt ingevolge de niet-toepasbaarheid van de btw-vrijstelling.  
De leden verklaren dat zij de dienstverlening van de KDV IGIB-WVI uitsluitend genieten voor de doeleinden 
van hun van btw vrijgestelde activiteiten (conform artikel 44 Wbtw) of hun activiteiten waarvoor ze niet-
belastingplichtig zijn. Indien deze verklaring onjuist blijkt te zijn, zal het betrokken lid aan de KDV de btw 
moeten voldoen over de integrale aangerekende vergoeding (verhoogd met eventuele 
nalatigheidsinteresten en boetes). De leden die de dienstverlening van de KDV IGIB-WVI slechts gedeeltelijk 
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aanwenden voor vrijgestelde handelingen of activiteiten waarvoor zij niet-belastingplichtig zijn, dienen 
hiervan melding te maken. In voorkomend geval zal onderzocht worden in welke mate de door de KDV IGIB-
WVI aangerekende kostenvergoeding overeenkomstig de dan geldende administratieve richtlijnen kan 
uitgesplitst worden in een deel dat van de btw-vrijstelling kan genieten en een niet-vrijgesteld deel. 
 
15 A f sp ra k e n  m e t b e tr e k k in g  to t w i j zig e n d e  w e t g e v in g   
Bij wijziging van de regelgeving (op wetgevend vlak of in de administratieve richtlijnen) omtrent zelfstandige 
groeperingen, op basis waarvan deze samenwerkingsovereenkomst is opgemaakt,  zal de huidige 
samenwerkingsovereenkomst, indien nodig, worden aangepast aan deze gewijzigde regelgeving. 
 
ANNEX 3: ACTIVITEITEN VAN DE KDV 
De dienstverlening van de KDV IGIB-WVI betreft onder meer: 

 Concrete ICT vragen van gebruikers oplossen 
 Mee instaan voor het beheer van de omgeving (netwerken, servers, PC’s, toepassingen, 

gebruikersrechten en toegang, etc.) 
 Oplossen van problemen met de IT-omgeving 
 Capteren en kanaliseren van gebruikersvragen 
 Inventariseren van de omgeving (hardware, software, licenties, etc.  )  
 Mee up-to-date houden van operationele informatie 
 Verbetervoorstellen formuleren m.b.t. bestaande werking van de ICT of de toepassingen  
 (mee helpen) ontwikkelen van nieuwe services 
 Contacten onderhouden met leveranciers van toepassingen en advies verlenen bij aankoop en 

vernieuwing van hard- en software 
 Ondersteuning bij installatie 
 Samenwerking op vlak van ICT stimuleren 
 Voorzien in opleiding voor medewerkers en gebruikers 
 Waken over de samenhang van de ingezette ICT oplossingen 
 Strategische of operationele doelstellingen mee ondersteunen met ICT 
 Ontwerpen en implementeren van een veiligheidsbeleid  
 Beoordelen van de beveiligingsrisico’s en -behoeften rond de informatie die eigen zijn aan de 

organisatie en die het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens betreffen 
 Toezien op en controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens 
 Plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen  
 Bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving  

 
Addendum 1 aan de samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging informatiebeheer’ 
Voor het lid die is toegetreden op 01/01/2019 wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
Artikel 1  
In afwijking van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van  2 jaar.  
 De periode van 2 jaar gaat van start op 01/01/2019. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar.  
Artikel 2 
In afwijking van artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 2 jaar kan het lid uittreden uit de zelfstandige groepering onder de 
modaliteiten zoals bepaald in artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 3 
In afwijking van artikel 13 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 2 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden ingezet 
onder voorwaarden en met inachtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 13 van de 
samenwerkingsovereenkomst. 
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Dit addendum wordt samen met de samenwerkingsovereenkomst voor akkoord ondertekend door het lid 
die is toegetreden op  01/01/2019. 
 
Addendum 2 aan de samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging informatiebeheer’ 
Voor de leden die zijn toegetreden op 01/06/2019 wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
Artikel 1  
In afwijking van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van  2 jaar.  
 De periode van 2 jaar gaat van start op 01/05/2019. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar.  
Artikel 2 
In afwijking van artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 2 jaar kan het lid uittreden uit de zelfstandige groepering onder de 
modaliteiten zoals bepaald in artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 3 
In afwijking van artikel 13 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 2 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden ingezet 
onder voorwaarden en met inachtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 13 van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Dit addendum wordt samen met de samenwerkingsovereenkomst voor akkoord ondertekend door de leden 
die zijn toegetreden op  01/06/2019. 
 
Addendum 3 aan de samenwerkingsovereenkomst ‘kostendelende vereniging informatiebeheer’ 
Voor het lid die is toegetreden op 01/01/2021 wordt overeengekomen hetgeen volgt: 
Artikel 1  
In afwijking van artikel 10 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Deze overeenkomst heeft een vaste duurtijd van  2 jaar.  
 De periode van 2 jaar gaat van start op 01/01/2020. 
 Na afloop van de vaste duurtijd wordt de overeenkomst, behoudens de gevallen van uittreding of 

stopzetting zoals hierna beschreven, telkens en automatisch verlengd voor één jaar.  
Artikel 2 
In afwijking van artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 2 jaar kan het lid uittreden uit de zelfstandige groepering onder de 
modaliteiten zoals bepaald in artikel 11 van de samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 3 
In afwijking van artikel 13 van de samenwerkingsovereenkomst geldt het volgende: 

 Na de vaste duurtijd van 2 jaar kan de procedure tot stopzetting van de samenwerking worden ingezet 
onder voorwaarden en met inachtneming van de modaliteiten zoals bepaald in artikel 13 van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

Dit addendum wordt samen met de samenwerkingsovereenkomst voor akkoord ondertekend door het lid 
die is toegetreden op  01/01/2020. 
 
 
2. FINANCIËN - OPVOLGINGSRAPPORTERING 1STE SEMESTER 2020 - KENNISGEVING 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
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Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 263 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
- artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
- artikel 5 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- 
en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen 

Aanleiding 
- BBC 2020 vereist om voor eind september 2020 te rapporteren over het eerste semester van het boekjaar 
Procedure 
- zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn nemen kennis van de 

opvolgingsrapportering voor het eerste semester 2020  
-  
Motivering 
- dit kadert in de verplichte rapportering aan de raden over: 
o de stand van zaken van de zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan 
o een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar 
o in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het 

meerjarenplan of de aanpassing ervan 
o in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's 

Dossierstukken 
- opvolgingsrapportering 1ste semester 2020 
Besluit 
Enig artikel - De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering voor het 
eerste semester 2020. 
 
 
3. SOCIALE ZAKEN – AANVRAAG TREKKINGSRECHT VLAAMSE SUBSIDIE TER ONDERSTEUNING VAN 
HET CONSUMPTIEBUDGET VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN – BESLISSING   
 
Beraadslaging: 
Raadslid Günther Descheemaecker vraagt of de ocmw's toegang hebben tot databases van bvb. 
mutualiteiten zodat ze ook mensen kan bereiken die ze nu niet kan bereiken. Schepen Ellen Goes zegt dat dit 
niet kan, daarom wordt er flink ingezet op communicatie. Schepen Goes antwoordt verder dat er een goed 
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contact is met de mutualiteiten en dat de mutualiteiten ook mensen toeleiden naar het OCMW; Raadslid 
Jean-Pierre De Groodt merkt op dat het over een x-aantal bons gaat in een bepaalde periode die onder de 
gezinnen verdeeld worden en vraagt wat het verschil is tussen een 'groot gezin' en een 'modaal gezin'. 
Schepen Ellen Goes antwoordt dat de lijst van alle gezinnen grondig bekeken zal worden: het is de bedoeling 
om de bonnen te verspreiden over alle kwetsbare gezinnen, mochten er bonnen over zijn kunnen deze 
bonnen eventueel verdeeld worden onder de grote gezinnen. Raadslid Katrien De Maré vraagt om de scholen 
te betrekken omdat zij een goed zicht hebben op kwetsbare gezinnen en vervolgt dat er door corona meer 
kwetsbare gezinnen bijgekomen zijn. Schepen Ellen Goes zegt dat de brugfigurenwerking in de scholen inzet 
op de toeleiding. Raadslid Pol Denys merkt op dat de straatambassadeurs ook hun rol kunnen opnemen. 
Raadslid Dominiek Sneppe stelt vragen naar de verdeling van de bonnen en wil vooal opmerken dat ze het 
belangrijk vindt dat het bedrag van de bon in verhouding staat tot de grootte van het gezin (bvb. een gezin 
met 5 of 6 heeft zeer weinig aan een bon van 10 euro). Schepen Ellen Goes antwoordt dat ze deze vragen 
concreet zal uitzoeken en de raadsleden terug zal informeren. 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
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 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:  
Wetgeving 
- Artikel 77 van het decreet lokaal Bestuur  
- Decreet 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor 

cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie 

- Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse Gemeenten 
en OCMW’s ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.  

Aanleiding 
- Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van de verspreiding 

van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies. Mensen met een laag 
inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit inkomensverlies op te vangen, en kunnen 
daardoor in financiële problemen komen. 

- De Vlaamse Regering nam al initiatieven om het inkomensverlies van mensen te compenseren, zoals de 
tussenkomst in de energiefactuur voor mensen in tijdelijke werkloosheid. De bijkomende maatregel die 
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genomen werd, heeft als doel om zo gericht mogelijk te worden ingezet, namelijk het aanbieden van een 
tijdelijk extra consumptiebudget aan doelgroepen met een specifieke financiële nood.   

- De beoogde doelstellingen zijn dus tweeledig:  
o enerzijds wordt de koopkracht versterkt van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus 

inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden; 
o anderzijds wordt de lokale economie, die evenzeer door de coronacrisis sterk is getroffen, via een 

krachtige lokale impuls versterkt. 
- De Vlaamse overheid voorziet voor deze specifieke armoedefinanciering ten gevolge van COVID19 in een 

totaal en maximaal bedrag van 15 miljoen euro op de begroting voor 2020 en wordt verdeeld over de 
OCMW’s. 

- Zedelgem kan maximaal een bedrag van € 31.173,26 aanvragen.   
Procedure 
- Deze subsidie is bedoeld als een financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal 

waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen, die verkeren in financiële armoede of die ten gevolge 
van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra consumptiebudget aan 
te bieden.   

- De financiële ondersteuning is een financiële incentive voor de waarde van de bonnen. Indirecte kosten 
en overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de bonnen, zoals drukkosten, personeelskosten, enz. 
komen niet in aanmerking voor subsidiëring.   

- Het consumptiebudget kan besteed worden in lokale handelszaken, zoals kledingwinkels, voeding 
winkels, de horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal, en bij organisaties voor bijvoorbeeld culturele 
evenementen, vrijetijdsbesteding, enz.   

- De OCMW ’s definiëren en motiveren de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en van de lokale 
handelszaken op basis van de plaatselijke noden. 

- De OCMW ’s vragen hun trekkingsrecht op de subsidie aan door middel van een aanvraagformulier, dat 
het Agentschap Binnenlands Bestuur hen ter beschikking stelt. De aanvraag wordt uiterlijk op 30 
september 2020 bij dat agentschap ingediend. 

- De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven: een eerste schijf van 90% van de subsidie wordt 
uitbetaald op uiterlijk 31 december 2020; het saldo van 10% zal ten laatste worden uitbetaald op 31 
december 2022, nadat de gesubsidieerde entiteit een financiële en functionele verantwoording heeft 
ingediend. 
Om het saldo te kunnen ontvangen moeten de OCMW’s op uiterlijk 30 juni 2022 een financiële en 
functionele verantwoording indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. 

- Bespreking van het dossier op het Vast Bureau d.d. 08/09/2020  
Motivatie  
- We willen de meeste kwetsbare inwoners ondersteunen door hen op regelmatige tijdstippen bons van 

lokale handelaars te overhandigen. We stellen voor om het volledige trekkingsrecht van € 31.173,26 aan 
te vragen.   

Adviezen   
- Bonnensysteem  

Er mag gebruikt gemaakt worden van een bestaand bonnensysteem of er kan overgegaan worden tot het 
uitwerken van een nieuw bonnensysteem.  
De bon mag besteed worden in lokale handelszaken, zoals kledingwinkels, voedingswinkels, horeca, 
winkels voor educatief schoolmateriaal, organisaties voor culturele evenementen, vrijetijdsbesteding, 
enz. Aard van de handelszaak is minder belangrijk dat het lokale karakter. 
De Zedelgembon beantwoordt aan de voorgestelde vereisten vanuit Vlaanderen en kan dus gebruikt 
worden.  
We stellen voor om de bestaande Zedelgembon te gebruiken. De kwetsbare doelgroepen kunnen op die 
manier zelf vrij kiezen in welke winkel en voor welke aankopen ze deze bon wensen te gebruiken.   

- Doelgroep  
De doelgroep moet vooraf bepaald worden en kan bestaan uit :  

·         leefloon of equivalent leefloon  
·         IVT, IGO, GIB 
·         laag inkomen, laag pensioen 
·         personen die nu reeds aanvullende steun krijgen  
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We stellen voor om de doelgroep heel ruim te bepalen, zodat de bon telkens kan terecht komen bij de 
personen die er op dat moment het meest nood aan hebben, ongeacht tot welke doelgroep ze behoren.  
Volgende doelgroep wordt weerhouden :  

·         leefloon of equivalent leefloon  
·         IVT, IGO, GIB 
·         laag inkomen, laag pensioen 
·         personen die nu reeds aanvullende steun krijgen  
·         dossiers schuldhulpverlening waarbij de reserve kleiner is dan 12 x de meermaandelijkse kosten  
·         dossiers voedselverdeling  
·         begeleidingen binnen de intake  

Leefloonstudenten die niet op het grondgebied wonen, worden niet opgenomen in de doelgroep.   
- Bedrag  
         De waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning, het gebruik en de validering van 

de bonnen wordt autonoom door de OCMW’s bepaald.  
          De bonnen moeten uitgegeven worden tussen 01/06/2020 en 31/12/2021.  
         We streven er naar om de ondersteuning via de consumptiebonnen te spreiden in de tijd en ze dus te 

verdelen gedurende de volledige periode.    
         We stellen voor om een Zedelgembon toe te kennen van € 50,00 op volgende momenten :  

·         Oktober 2020 
·         Januari 2021  
·         Mei 2021  
·         September 2021  
·         December 2021 

Per uitbetalingsronde worden ongeveer 125 bons verdeeld. Er wordt minstens 1 bon per gezin verdeeld, 
grotere gezinnen kunnen meerdere bons krijgen. 
Bij de eerste verdeling in oktober 2020 wordt er geen bon toegekend aan de personen die over een 
maandelijks leefloon beschikken, aangezien zij gedurende de periode van juli tot en met december 2020 
maandelijks € 50,00 extra krijgen in het kader van een andere maatregel.  
In totaal worden er 625 Zedelgem bons ter waarde van € 50,00 verdeeld, zijnde een totaal budget van 
€ 31.250,00. Hiervan is € 76,74 ten laste van het lokaal bestuur. Dit bedrag kan gedragen worden door 
beschikbaar budget “voordeel in natura” van de Sociale Dienst.   

- Concrete werkwijze  
       We stellen voor dat de sociale dienst over gaat tot het opmaken van een lijst van personen die tot de 

doelgroep behoren. Deze lijst wordt besproken tijdens de teamvergadering.  
De personen in kwestie worden uitgenodigd om langs te komen bij hun maatschappelijk werker om de 
bon te ontvangen. Samen met de bon krijgen ze een overzicht van de handelszaken waar de bon kan 
ingewisseld worden. Er wordt getekend voor ontvangst.  

         Er wordt een Zedelgembon verdeeld in oktober 2020 – januari 2021 – mei 2021 – september 2021 – 
december 2021.   

Adviezen  
- Financieel directeur : positief advies aangezien de Zedelgembonnen zullen aangekocht worden met 

subsidies en dus geen eigen financiële inbreng is.  
- Ondernemersloket : De financiële ondersteuning van de kwetsbare doelgroepen met de 

gemeentelijke cadeaubonnen is positief voor de zowel de kwetsbare doelgroepen als voor de lokale 
handel in onze gemeente. Gunstig advies van het ondernemersloket.    

Dossierstukken 
- Besluit Vlaamse Regering – consumptiebudget  
- Nota aan de Vlaamse regering – consumptiebudget  
- Overzicht van de bedragen per gemeente   
Besluit 
Artikel 1.- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om het trekkingsrecht van de Vlaamse subsidie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen, bepaald op € 31.173,26, aan te 
vragen.  
Artikel 2.- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de afgebakende doelgroep en het 
toekennen van de bestaande Zedelgembon. Het beschikbare budget wordt verdeeld aan kwetsbare 
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doelgroepen door het ter beschikking stellen van een Zedelgembon van € 50,00 op volgende momenten : 
oktober 2020 – januari 2021 – mei 2021 – september 2021 - december 2021. De totale uitgave bedraagt 
€ 31.250,00.  
 
 
4. SOCIALE ZAKEN – INTERN REGLEMENT MBT DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE TER BEVORDERING 
VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING – BESLISSING    
 
Beraadslaging: 
Raadslid Jean-Pierre De Groodt zegt dat hij nog maar weinig hoort van het Huis van het Kind? Is het doel 
afgezwakt? Het raadslid merkt op dat de cliënt zelf moet instaan voor 20% van de kost en wat als het gezin 
onvoldoende middelen heeft? Schepen Ellen Goes antwoordt dat het OCMW het volledige bedrag voor haar 
rekening kan nemen als blijkt dat het gezin hiertoe niet in staat is. Schepen Goes zegt dat ze de rol van het 
Huis van het Kind verder zou moeten uitzoeken omdat dit project niet door de sociale dienst maar door de 
dienst kinderzorg behartigd wordt. Raadslid De Groodt zegt verder dat straatambassadeurs hier ook hun rol 
kunnen opnemen (mensen toeleiden naar het OCMW). 
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick  
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 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende:  
Wetgeving 
- artikel 77 van het decreet lokaal Bestuur   
Aanleiding 
- Sinds 2003 ontvangt elk OCMW een subsidie, waarmee de bevordering van participatie en sociale 

activering van kwetsbare doelgroepen gestimuleerd wordt  
- Er werd een intern reglement opgemaakt, die bepaalt op welke manier en aan welke doelgroep de 

subsidie toegekend wordt  
- Jaarlijks verschijnt er een Koninklijk Besluit met vermelding van de voorwaarden tot besteding van deze 

middelen, evenals het bedrag dat aan elk bestuur toegekend wordt. 
- Dit besluit treedt telkens in werking op 1 januari en loopt tot 31 december. 

In 2019 en in 2020 werd, naar aanleiding van de regeringsvorming, het KB opgemaakt per 6 maanden.  
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- Jaarlijks wordt er tot op heden in de maand januari een beslissing genomen, waardoor het reglement van 
het voorbije jaar kan toegepast worden in afwachting van eventuele wijzigingen door het nieuwe KB.  

- Op 31/07/2020 werd een nieuw Koninklijk Besluit opgemaakt, waarin de besteding voor de eerste 6 
maanden van 2020 bepaald werd. Gezien de huidige COVID19-maatregelen, vervallen de tussenschotten 
en kan het OCMW de volledige toelage vrij besteden over de verschillende categorieën.  

- Het is aangewezen om het intern reglement aan te passen en opnieuw aan het bestuur voor te leggen.   
Procedure 
- Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 16/03/2017 waarin het intern reglement mbt de 

besteding van de toelage ter bevordering van participatie en sociale activering goedgekeurd werd  
- Beslissing Vast Bureau d.d. 07 01 2020 waarbij een principebeslissing genomen werd mbt het werkjaar 

2020 in afwachting van het verschijnen van het Koninklijk Besluit  
- Koninklijk Besluit d.d. 31/07/2020 mbt de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering 

voor de eerste helft van 2020   
Motivatie  
- De omschrijving van de activiteiten blijft ongewijzigd. In het KB wordt telkens bepaald welke activiteiten 

in aanmerking komen voor subsidiëring. Deze worden onderverdeeld in 3 grote categorieën: participatie 
– collectieve modules – kinderarmoede.  
De overheid stelt een excell lijst ter beschikking waarbij per onderdeel een opsomming gemaakt wordt 
van welke kosten al dan niet in deze subsidie kunnen ingebracht worden.  

- De doelgroep blijft ongewijzigd.  
- Met betrekking tot het aanwenden van de subsidie worden er niet langer modaliteiten opgenomen in het 

intern reglement. Er wordt verwezen naar de richtlijnen die telkens in het KB vermeld worden. Indien er 
zich wijzigingen voordoen in het KB mbt het aanwenden van de subsidie, dan wordt dit ter kennisgeving 
voorgelegd aan het Vast Bureau.  

- Aanvraag, wijze van toekenning, bedrag en rapportage naar de overheid en het lokaal bestuur blijft 
ongewijzigd.  

Adviezen  
- Volgend intern Reglement wordt voorgesteld:  
  

TOELAGE TER BEVORDERING 
VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING 

Intern Reglement 
  
  
OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR SUBSIDIËRING  
  
1.       Bevorderen van maatschappelijke participatie    

1.1.           De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door gebruikers aan sociale, culturele 
en sportieve activiteiten.  

1.2.           De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, 
culturele en sportieve verenigingen met inbegrip van lidgelden en de voor de deelname 
noodzakelijke benodigdheden en uitrusting.  

1.3.           De ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel 
en sportief vlak. 
Alle activiteiten die door het OCMW georganiseerd worden voor de doelgroep.   

1.4.           De ondersteuning en  financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot nieuwe 
informatie- en communicatie technologieën bevorderen. 

  
2.       Organiseren van collectieve modules   
Het financieren van de organisatie van collectieve modules, die de individuele begeleiding in het kader van de 
GPMI’s kunnen aanvullen.  
Het gaat concreet over een samenhangend geheel van activiteiten die in groepsverband worden uitgevoerd 
met het oog op het bereiken van een welbepaald doel.  
Het aspect van de groepsdynamiek is hierbij zeer belangrijk.   
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3.       Bestrijden van kinderarmoede  
3.1.          Maatschappelijke dienstverlening in het kader van deelname aan sociale programma’s  : 

opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind   
3.2.          Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning   
3.3.          Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de psychologische ondersteuning van het kind 

of de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist  
3.4.          Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning   
3.5.          Steun bij het aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spelletjes   
3.6.          De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen om hun 

maatschappelijke integratie te bevorderen. ( collectieve acties )   
  
OMSCHRIJVING VAN DE DOELGROEP  
  
Individuele acties   
De doelgroep bestaat uit personen die voor hun inkomen aangewezen zijn op een minimum:  

1. De gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon. 
2. De personen en gezinnen die opgenomen zijn in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve 

schuldenregeling. 
3. De personen en gezinnen die begeleid worden door de sociale dienst van het OCMW en waarvan na 

een sociaal onderzoek, uitgevoerd door de maatschappelijk werker, blijkt dat deze mensen over 
onvoldoende middelen beschikken om zelf in te staan voor hun deelname aan sociale, culturele en 
sportieve activiteiten.  

  
 
Collectieve acties   
Vanuit het OCMW wensen we initiatieven te nemen om, naast het individueel voordeel, ook een collectief 
voordeel toe te kennen en op deze manier de integratie van de doelgroep te bevorderen en te stimuleren.  
Deze initiatieven worden georganiseerd in samenwerking met externe partners en/of diensten vanuit OCMW 
of gemeente.  
We streven er naar om, naast de verplichte collectieve modules in het kader van het GPMI, minstens één keer 
per jaar een collectieve actie in het kader van maatschappelijke participatie en kinderarmoede te organiseren.  
   
AANWENDING VAN DE SUBSIDIE.  
Jaarlijks wordt in een Koninklijk besluit bepaald op welke manier de toelage dient besteed te worden. Indien 
er zich wijzigingen voor doen mbt de wijze van besteden ten opzichte van het voorgaande jaar, wordt dit ter 
kennisgeving voorgelegd aan het Vast Bureau.   
Samen met het KB wordt een lijst gepubliceerd met de toegekende bedragen per OCMW. Deze bedragen 
kunnen jaarlijks verschillen.  
  
AANVRAAG EN WIJZE VAN TOEKENNING.  
Iedere aanvraag tot het bekomen van een subsidie gebeurt bij de maatschappelijk werker die als begeleider 
optreedt. Het aanvraagformulier wordt ingevuld om de nodige gegevens te verzamelen. De cliënt ondertekent 
dit document, teneinde zijn aanvraag te formaliseren.  
Het team van maatschappelijk werkers beslist gezamenlijk over de toekenning van iedere individuele 
aanvraag tijdens de wekelijks teamvergadering. Hiervan worden notulen gemaakt en de beslissing wordt in 
gegeven in het software programma. De cliënt ontvangt een kennisgeving van de beslissing tot toekenning.  
  
BEDRAG VAN DE INDIVIDUELE TUSSENKOMST  
Remgeld  
Voor alle aanvragen wordt een remgeld toegepast. Dit is de 80/20 regel waarbij de cliënt altijd 20 % van de kost 
zelf dient te betalen. 
Mogelijke teruggave de mutualiteit dient steeds aangevraagd te worden en wordt vooraf in mindering 
gebracht.   
Uitzondering : 
 De activiteiten ingericht door het OCMW of door de gemeente zijn 100% subsidieerbaar. 
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 Er kan geen aanvraag ingediend worden voor activiteiten die geboekt werden via het steunpunt 
vakantieparticipatie, gezien de lage kostprijs die hier reeds toegepast wordt.  

 Via de sociale dienst wordt jetons voor de speelpleinwerking verdeeld. Er wordt een tussenkomst van 
€ 1,00 per jeton gevraagd. De aanvraag tot het toekennen van jetons voor speelpleinwerking dient per 
vakantieperiode ingediend te worden.   

Bedrag van de tussenkomst   
Ieder gezinslid kan per werkjaar,  volgende tussenkomst toegekend worden :  

®      Maatschappelijke participatie : € 150,00/jaar  
®      Kinderarmoede : onbegrensd  
®     Schoolkamp/studiereis voor een schoolgaand kind ouder dan 18 jaar : Deelname aan een schoolkamp 

dient gestimuleerd te worden in functie van maximale integratie in de klasgroep. Voor deze kampen 
wordt er één maal per schooljaar bijkomend een maximum toelage van € 200,00 toegekend. Hier 
geldt evenwel nog altijd de 80/20 regel.   

De tussenkomst is niet begrensd tot het bedrag van de subsidie.  
Het OCMW garandeert deze tussenkomst aan iedere gebruiker van het OCMW, ongeacht het bedrag dat door 
de overheid aan ons bestuur toegekend werd.  
Indien de subsidiebedragen opgebruikt werden, wordt deze tussenkomst beschouwd als een individuele, niet 
terugvorderbare, steun.   
 
JAARLIJKS VERSLAG  
De sociale dienst staat in voor het jaarlijks verslag dat dient te worden opgemaakt. Dit bestaat uit een 
activiteitenverslag en een financieel verslag. Dit dient telkens voor 28 februari ingediende te worden.   
Jaarlijks wordt, via het jaarverslag van de afdeling Sociale Zaken, gerapporteerd aan het bestuur op welke 
manier de subsidie aangewend werd. 
  
Dossierstukken 
- KB 31 07 2020 socupa 1e helft  
- 20200731_annexe_ar_pas_2020_-_1e_tranche_0 
- VB 07 01 2020 – principebeslissing socupa start werkjaar  
- Overzicht met alle mogelijke tussenkomsten – lijst overheid  
Besluit 
Enig artikel.- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het Intern Reglement mbt de besteding van de 
subsidie ter bevordering van participatie en sociale activering goed. 
 
 
5. VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
Nihil. 
 
 
6. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
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 
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Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
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 

 
 


