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Openbare zitting
1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 14 mei 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
» Verslag van de OCMW-raad van 14 mei 2020.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 14 mei 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda depubliceren op de gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de
gemeentelijke website.

2. Vaststellen van de jaarrekening 2019 van het OCMW

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»
»
»
»

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»
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Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 78, tweede lid, 4°.
OCMW-decreet, in het bijzonder artikel 173.
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 260, 262 en 330.
Organieke OCMW-wet.
Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 30 - 47.
Omzendbrief KB/ABB 2018/4 betreffende de hervorming van het bestuurlijk
toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht in het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur en het provinciedecreet van 9
december 2005.
Ontwerp jaarrekening 2019.
De OCMW-raad spreekt zich, in de loop van het eerste semester van het
financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening
betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening.
Het ontwerp van de jaarrekening werd veertien dagen voor de vergadering
waarop het wordt besproken aan ieder lid van de OCMW-raad bezorgd.
Het ontwerp van de jaarrekening werd besproken in het managementteam
van 18 juni 2020.
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Stemmen
Besluit

Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
De jaarrekening 2019 van het OCMW wordt vastgesteld met een budgettair
resultaat van het boekjaar van € 61.131,00, een gecumuleerd budgettair resultaat
van € 681.529,00, een resultaat op kasbasis van € 681.529,00 en een
autofinancieringsmarge van € 68.605,00.
Het balanstotaal activa en passiva bedraagt € 2.604.798,00.
Het tekort van het boekjaar bedraagt € 487.482,00.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst financiën: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
vermelding van de publicatiedatum;
» dienst financiën: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid
met vermelding van een rechtstreekse link naar het beleidsrapport op de
website van de gemeente.
» dienst financiën: digitaal rapporteren over het beleidsrapport aan de Vlaamse
regering.

3. Advies verlenen over de jaarrekening 2019 van Woondienst Regio Izegem wv

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 490.
Jaarrekening 2019 Woondienst Regio Izegem wv.
De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de
vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
» Een afschrift wordt binnen de twintig dagen bezorgd aan de betrokken
OCMW’s, die kunnen advies uitbrengen over deze jaarrekening.
» De betrokken OCMW-raden kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening
van de welzijnsvereniging.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2019 van de Woondienst Regio
Izegem wv.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» Woondienst Regio Izegem wv (Benoit Sintobin): 1.

4. Vaststellen van het reglement over de pamperbank en aangepaste melkvoeding

Bevoegdheid
Feiten, context en
argumentatie

Advies
Financiële gevolgen

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78, tweede lid, 3°.
Bij de opstart van het Huis van het Kind was het oprichten van een
pamperbank één van de doelstellingen.
» Tussen 2017 en 2019 werden af en toe luiers gedoneerd. In 2019 kochten we
een groot pakket ecologische wegwerpluiers aan.
» Er wordt voorgesteld om de afspraken in een reglement vast te leggen.
Gunstig advies van het bijzonder comité sociale dienst van 5 mei 2020.
De geraamde maximale kostprijs voor luiers per persoon bedraagt:
- 0 - 12 maand: € 211,68;
- 13 - 23 maand: € 141,12;
- 24 - 36 maand: € 70,00.
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Stemmen
Besluit

De kostprijs ligt doorgaans lager, omdat er ook luiers ingezameld worden.
De geraamde kostprijs voor aangepaste melkvoeding per persoon bedraagt:
- 0 - 12 maand: tot € 75,00;
- 12 - 24 maand: tot € 50,00.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het reglement over de pamperbank en aangepaste melkvoeding vast te stellen.
Artikel 2
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst welzijn: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
vermelding van de publicatiedatum.
» dienst welzijn: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst welzijn: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1;
» sociale dienst: 1.
REGLEMENT OVER DE PAMPERBANK EN AANGEPASTE MELKVOEDING
Artikel 1
De gerechtigde moet gedomicilieerd zijn in Ledegem.
Artikel 2
Er worden pakken van 31 luiers ter beschikking gesteld per maand.
Het aantal pakken luiers is afhankelijk van de leeftijd van het kind:
- 0- 12 maand: 3 pakken per maand;
- 13 - 23 maand: 2 pakken per maand;
- 24 - 36 maand: 1 pak per maand.
Artikel 3
Er wordt terugbetaling voorzien van aangepaste melkvoeding met een
maximumbedrag per maand.
Het maximumbedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind:
- 0 - 12 maand: tot € 75,00;
- 12 - 24 maand: tot € 50,00.
Artikel 4
Indien om medische redenen blijkt dat de vooropgestelde aantallen of bedragen
ontoereikend zijn, kan via sociaal verslag om een afwijking gevraagd worden aan
het bijzonder comité sociale dienst.
Artikel 5
Om in aanmerking te komen, moet men een kind, jonger dan 37 maand ten laste
hebben en aan onderstaande voorwaarden voldoen:
- Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger liggen
dan het grensbedrag voor het verkrijgen van de verhoogde
tegemoetkoming, zonder verhoging per bijkomend gezinslid.
- Het niet geïndexeerd KI mag niet hoger zijn dan € 750,00.
Het voldoen aan beide bovenstaande voorwaarden moet blijken uit het financieel
onderzoek van de door de aanvrager laatst ontvangen belastingbrief.
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Voor de luiers is er een extra groep gerechtigden, met name pleegzorgouders die
een kind jonger dan 37 maand opvangen in het geval van langdurige opvang of
crisisopvang.
Artikel 6
De gerechtigde kan de aangepaste melkvoeding aankopen bij een apotheek op
grondgebied Ledegem. Bewijsstukken moeten binnengebracht worden voor de
terugbetaling van de melkvoeding.
Artikel 7
Het bijzonder comité sociale dienst beslist op basis van een lijst van aanvragen die
aan de voorwaarden van dit regelement voldoen. Aanvragen die niet aan de
voorwaarden van het regelement voldoen, kunnen alsnog door het bijzonder
comité sociale dienst worden goedgekeurd, op voorwaarde dat zij een
gemotiveerde beslissing neemt op basis van een sociaal verslag.
Artikel 8
Een toekenning is geldig gedurende maximaal een jaar.
5. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) CentraalWest-Vlaanderen over preventie van schuldoverlast en kwaliteitsverhoging van de budget- &
schuldhulpverlening

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Verwijzingsdocumenten

»

Feiten, context en
argumentatie

»

»

»

»
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Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77.
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het
decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van
de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams
Centrum Schuldenlast.
Samenwerkingsovereenkomst met het samenwerkingsverband BudgetInZicht
(BIZ) Centraal-West-Vlaanderen, over preventie van schuldoverlast en
kwaliteitsverhoging van de budget- & schuldhulpverlening.
Sinds 15 december 2011 is het OCMW samen met CAW-Centraal-WestVlaanderen en de erkende verenigingen waar armen het woord nemen, lid
van het regionaal samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Centraal-WestVlaanderen. De voorbije 7 jaar zetten we samen actief in op preventie van
schuldoverlast en kwaliteitsverhoging van de budget- & schuldhulpverlening,
de kernopdrachten van elk van de 11 erkende BIZ-samenwerkingsverbanden
in Vlaanderen en Brussel.
Deze samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2020. Als de
bevoegde minister de BIZ-samenwerkingsverbanden na 2020 onder dezelfde
voorwaarden continueert, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd
tot het einde van de looptijd van het BIZ-samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband realiseert in zijn werkingsgebied de volgende
opdrachten:
1. Preventie-initiatieven nemen en aan nazorg doen om schuldenlast of
herval in schuldenlast te voorkomen.
2. Initiatieven nemen ter ondersteuning van een toegankelijke,
cliëntgerichte en integrale budget- & schuldhulpverlening, om gezinnen
en personen in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te (leren)
dragen voor hun duurzame budgetmanagement.
BIZ Centraal-West-Vlaanderen vertaalt dit naar de realisatie van volgende
operationele doelstellingen:
1. Minder mensen komen in financiële problemen terecht.
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2.

Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

Wie hier toch mee geconfronteerd wordt, vindt vroegtijdig de weg naar
gepaste budget- & schuldhulpverlening.
3. Wie reeds in begeleiding is, kan de nodige vaardigheden opdoen om op
termijn terug zelfstandig zijn/haar financieel huishouden te beheren.
» De jaarlijkse kosten worden geraamd op € 1.500,00 en zijn voorzien in het
meerjarenplan.
Unanimiteit
De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen: 1.
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Tussen het samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Centraal-WestVlaanderen, vertegenwoordigd door haar budgethouder CAW Centraal-WestVlaanderen, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Inge Ramboer,
algemeen directeur
en
OCMW Ledegem, lid van het BIZ-samenwerkingsverband, vertegenwoordigd door
Bart Dochy, burgemeester-voorzitter en Marijn De Vos, algemeen directeur
wordt het volgende overeengekomen:
1.

SITUERING VAN DEZE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Sinds 15 december 2011 subsidieert de Vlaamse overheid, kabinet Welzijn,
Volksgezondheid & Gezin 11 regionale samenwerkingsverbanden rond
schuldpreventie in Vlaanderen en Brussel. Sinds 2014 worden deze
samenwerkingsverbanden ‘BudgetInZicht’ (BIZ) structureel verankerd en
gesubsidieerd conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van
31 januari 2014 (zie bijlage).
Deze overeenkomst heeft tot doel de inhoudelijke en financiële rol van BIZ en de
32 OCMW te formaliseren binnen de realisatie van het samenwerkingsverband in
regio Centraal-West-Vlaanderen.
2.

SITUERING VAN BUDGETINZICHT CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN

Leden van het samenwerkingsverband
BIZ Centraal-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen CAW
Centraal-West-Vlaanderen, de 32 OCMW en de 3 erkende verenigingen waar
armen het woord nemen uit de regio:
Erkende instellingen voor schuldbemiddeling
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1. OCMW Ardooie
18. OCMW Alveringem
2. OCMW Hooglede
19. OCMW De Panne
3. OCMW Lichtervelde 20. OCMW Koksijde
4. OCMW Ledegem
21. OCMW Nieuwpoort
5. OCMW Moorslede
22. OCMW Veurne
6. OCMW Roeselare
23. OCMW Heuvelland
7. OCMW Staden 24. OCMW Ieper
8. OCMW Ingelmunster 25. OCMW Langemark-Poelkapelle
9. OCMW Izegem26. OCMW Lo-Reninge
10. OCMW Lendelede
27. OCMW Mesen
11. OCMW Meulebeke 28. OCMW Zonnebeke
12. OCMW Oostrozebeke 29. OCMW Diksmuide
13. OCMW Pittem
30. OCMW Houthulst
14. OCMW Tielt 31. OCMW Poperinge
15. OCMW Ruiselede
32. OCMW Vleteren
16. OCMW Wingene
17. OCMW Kortemark
33. CAW Centraal-West-Vlaanderen
Erkende verenigingen waar armen het woord nemen (VWAHWN)
34. t’ Hope Roeselare
35. ’t Kringske Izegem
36. ’t Schoederkloptje Zarren
Opdrachten van het samenwerkingsverband
De missie van BIZ is om schuldoverlast structureel te voorkomen en terug te
dringen via preventie-initiatieven en via kwalitatieve en integrale budget- en
schuldhulpverlening.
Het samenwerkingsverband realiseert in zijn werkingsgebied de volgende
opdrachten (cfr. Besluit Vlaamse Regering 31/01/14):
1.
Preventie-initiatieven nemen en aan nazorg doen om schuldenlast of
herval in schuldenlast te voorkomen;
2.
Initiatieven nemen ter ondersteuning van een toegankelijke,
cliëntgerichte en integrale budget- & schuldhulpverlening, om
gezinnen en personen in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te
(leren) dragen voor hun duurzame budgetmanagement.
BIZ Centraal-West-Vlaanderen vertaalt dit naar de realisatie van volgende
operationele doelstellingen:
•
Minder mensen komen in financiële problemen terecht;
•
Wie hier toch mee geconfronteerd wordt, vindt vroegtijdig de weg
naar gepaste budget- & schuldhulpverlening;
•
Wie reeds in begeleiding is, kan de nodige vaardigheden opdoen om
op termijn terug zelfstandig zijn/haar financieel huishouden te
beheren.
Doelgroepen van het samenwerkingsverband
•
•
•
•
•
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De brede bevolking
Kinderen, jongeren & jongvolwassenen
Cliënten in budget- en schuldhulpverlening
Leden van verenigingen waar armen het woord nemen en
welzijnsschakels
Budget- & schuldhulpverleners, juristen en advocaatschuldbemiddelaars

6/13

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 13 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 5999-3330-8058-7719.

Aansturing van het samenwerkingsverband
Als aangestelde budgethouder zet CAW Centraal-West-Vlaanderen het nodige
personeel in binnen het beschikbare budget om het actieplan van BIZ in al haar
facetten uit te rollen. De inhoudelijke en strategische lijnen van BIZ worden in
samenspraak met de regionale stuurgroep uitgetekend, opgevolgd en bijgestuurd.
Informeren over en betrekken van alle leden binnen het samenwerkingsverband
•
Jaarlijks trefmoment
BIZ streeft ernaar om al haar leden min. 1 keer per jaar samen te brengen op een
interactieve bijeenkomst met volgende ingrediënten: terugblik en vooruitblik op
het actieplan, ruimte voor brainstorm rond nieuwe acties en thema’s,
kennismaking met inspirerende tools i.h.k.v. schuldpreventie en kwalitatieve
budget- & schuldhulpverlening en ruimte voor netwerking.
•
Thematische werkgroepen
Als een bepaalde actie inhoudelijke verdieping, uitwerking en/of herwerking
vereist, richt BIZ hierrond een regionale werkgroep op met de leden die zich
daartoe willen engageren.
•
Digitale nieuwsbrief
Teneinde alle leden van het samenwerkingsverband alsook relevante externe
partners op de hoogte te houden over het reilen en zeilen binnen BIZ, wordt min.
2 keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd.
Financiering van het samenwerkingsverband
De Vlaamse overheid, kabinet Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, kent jaarlijks
een subsidie op basis van het inwonersaantal toe aan elk CAW in Vlaanderen en
Brussel om in te zetten op de uitrol van het BIZ-samenwerkingsverband. Voor
regio Centraal-West-Vlaanderen komt dit neer op een te besteden budget van €
80.284,57 (anno 2018; wordt aangepast bij indexatie). Als de personeels- en
overheadkosten in mindering gebracht worden, blijft hiervan jaarlijks 25 à 30 %
over om in te zetten als werkingsmiddelen.
Aangezien de BIZ-subsidie niet evenredig stijgt met de toenemende
personeelskosten, zoekt de stuurgroep waar mogelijk en opportuun naar extra
(projectmatige) inkomsten voor de uitrol van specifieke acties.
Om de financiële balans van BIZ ook op lange termijn gezond te houden en
blijvend ruimte te creëren voor innovatie, maakt BIZ een onderscheid tussen een
gratis kernaanbod en een extra betalend aanbod waarop leden van het
samenwerkingsverband alsook externe partners (bv. scholen,
jongerenorganisaties) kunnen intekenen. De stuurgroep maakt jaarlijks een
overzicht van het beschikbaar aanbod op, samen met een bijhorende prijzentabel.
3.

UITVOERINGSMODALITEITEN

OPDRACHT 1: PREVENTIE-INITIATIEVEN & NAZORG
1.1

SENSIBILISERING BREDE BEVOLKING ROND SCHULDPREVENTIE

ROL VAN BIZ
BIZ participeert jaarlijks aan de nationale campagne “De week van het geld”
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georganiseerd door Wikifin. Daarnaast ontwikkelt en inventariseert BIZ folders,
filmpjes en andere tools om burgers preventief te informeren en sensibiliseren
rond de thema’s budgetteren en schulden.
ROL VAN HET OCMW
Het OCMW staat in voor de verspreiding van het sensibiliseringsmateriaal via
diverse kanalen en bekostigt – indien van toepassing – het hieraan verbonden
drukwerk.
1.2

FINANCIËLE EDUCATIE KINDEREN

ROL VAN BIZ
BIZ ondersteunt ouders, leerkrachten en andere intermediairs bij de financiële
opvoeding van kinderen. BIZ reikt daartoe educatief (spel)materiaal en vorming
aan op maat van de doelgroep. Op vraag biedt BIZ methodische ondersteuning
aan organisaties die rond dit thema aan de slag willen gaan en participeert BIZ
aan (boven)lokaal overleg met scholen en andere relevante partners in deze.
ROL VAN HET OCMW
Het OCMW staat mee in voor de bekendmaking van het door BIZ uitgewerkte
aanbod naar lagere scholen en andere organisaties die werken met kinderen uit
de eigen gemeente.
1.3

FINANCIËLE EDUCATIE JONGEREN & JONGVOLWASSENEN

ROL VAN BIZ
BIZ ontwikkelt educatieve tools om de financiële geletterdheid van jongeren en
jongvolwassenen te bevorderen en hen wegwijs te maken in de kosten die bij een
leven op eigen benen horen. BIZ maakt dit aanbod bekend via scholen
(buitengewoon) secundair onderwijs en jongerenorganisaties uit de regio.
ROL VAN HET OCMW
Het OCMW maakt dit educatief aanbod mee bekend naar de scholen en
jongerenorganisaties uit de eigen gemeente. Het is de keuze van elk OCMW om al
dan niet zelf aan de slag te gaan met de ontwikkelde methodieken alsook om al
dan niet (deels) tussen te komen als scholen en jongerenorganisaties uit de
gemeente beroep willen doen op het extra betalende aanbod.
1.4

GROEPSMODULES VOOR FINANCIEEL KWETSBARE PERSONEN

ROL VAN BIZ
Flankerend aan de individuele budget- & schuldhulpverlening ontwikkelt en
organiseert BIZ groepsmodules om financieel kwetsbare personen te
ondersteunen in hun traject naar financiële zelfredzaamheid.
ROL VAN HET OCMW
Het OCMW is verantwoordelijk voor de bekendmaking en de toeleiding van
deelnemers naar de groepsmodules en staat in voor de nodige accommodatie. Er
wordt een overeenkomst afgesloten tussen BIZ en het OCMW waarin alle
modaliteiten rond de desbetreffende groepsmodule zijn geregeld.
1.5

BIZONDER VRIJWILLIG

ROL VAN BIZ
Binnen BIZonder vrijwillig worden vrijwilligers geworven, opgeleid en gecoacht
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om sociaal-administratieve ondersteuning aan huis te bieden aan financieel
kwetsbare personen. BIZ ondersteunt het OCMW bij het opstarten en uitrollen
van BIZonder vrijwillig in de gemeente via overleg, het aanreiken van diverse tools
en de organisatie van vorming en intervisie.
ROL VAN HET OCMW
Het OCMW staat in voor de concrete ondersteuning en opvolging van de
vrijwilligers. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen BIZ en het OCMW
waarin alle modaliteiten rond deze samenwerking zijn geregeld.
1.6

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Waar nodig investeert BIZ in een update en optimalisatie van het
bovengenoemde aanbod. Ook wordt ruimte gelaten om met de stuurgroep
nieuwe acties uit te rollen in het kader van deze opdracht.
OPDRACHT 2: INITIATIEVEN TER ONDERSTEUNING VAN TOEGANKELIJKE,
CLIËNTGERICHTE EN INTEGRALE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING
2.1

LEREND NETWERK VOOR BUDGET- & SCHULDHULPVERLENERS

ROL VAN BIZ
BIZ brengt budget- & schuldhulpverleners uit de OCMW en het CAW van de regio
op regelmatige basis samen in een lerend netwerk om expertise te delen rond
thema’s, knelpunten, tendensen, ... die leven in de praktijk. BIZ staat in voor de
praktische organisatie en de inhoudelijke procesbegeleiding van deze sessies
(waar nodig i.s.m. een externe dienst) en zorgt ervoor dat de gedeelde info
toegankelijk is voor alle leden van het samenwerkingsverband.
ROL VAN HET OCMW
BIZ rekent erop dat elk lid van het samenwerkingsverband waar mogelijk 1
medewerker afvaardigt naar het lerend netwerk en dat die persoon de output
terugkoppelt naar het eigen team. De organisatie waar het lerend netwerk
doorgaat staat in voor de accommodatie (o.a. zaal, beamer, water & koffie).
2.2

JAARLIJKS BIZ-TREFMOMENT VOOR LEDEN

ROL VAN BIZ
BIZ streeft ernaar om al haar leden min. 1 keer per jaar samen te brengen op een
interactieve bijeenkomst met volgende ingrediënten: terugblik en vooruitblik op
het actieplan, ruimte voor brainstorm rond nieuwe acties en thema’s,
kennismaking met inspirerende tools i.h.k.v. schuldpreventie en kwalitatieve
budget- & schuldhulpverlening en ruimte voor netwerking.
ROL VAN HET OCMW
BIZ rekent erop dat elk lid van het samenwerkingsverband waar mogelijk min. 1
medewerker afvaardigt naar het jaarlijks trefmoment.
2.3

THEMATISCHE TREFMOMENTEN VOOR LEDEN & EXTERNEN

ROL VAN BIZ
Afhankelijk van de jaarplanning organiseert BIZ thematische trefdagen m.b.t.
schuldpreventie en budget- & schuldhulpverlening, hetzij regionaal, hetzij i.s.m.
andere BIZ-regio’s. Thema’s zijn o.a. collectieve schuldenregeling en financiële
zelfredzaamheid.
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ROL VAN HET OCMW
BIZ rekent erop dat elk lid van het samenwerkingsverband waar mogelijk min. 1
medewerker afvaardigt naar deze thematische trefmomenten en deze helpt
bekend maken bij externen.
2.4

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Waar nodig investeert BIZ in een update en optimalisatie van het
bovengenoemde aanbod. Ook wordt ruimte gelaten om met de stuurgroep
nieuwe acties uit te rollen in het kader van deze opdracht.
Om bovengenoemde opdrachten zo optimaal mogelijk te realiseren, treedt BIZ op
regelmatige basis in overleg met de andere BIZ-regio’s en sluit BIZ waar
opportuun partnerschappen met externe organisaties. Via deelname aan
relevante studiedagen houdt BIZ bovendien de vinger aan de pols rond wat
beweegt op het vlak van schuldpreventie en budget- & schuldhulpverlening.
3.

LOOPTIJD

Deze samenwerkingsovereenkomst loopt voor een periode van 2 jaar met ingang
van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Als de bevoegde minister de
BIZ-samenwerkingsverbanden na 2020 onder dezelfde voorwaarden continueert,
wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd tot het einde van de looptijd van
het BIZ-samenwerkingsverband.
4.

OPZEGTERMIJNEN

Leden van het BIZ-samenwerkingsverband kunnen deze overeenkomst opzeggen
per aangetekend en gemotiveerd schrijven gericht aan CAW Centraal-WestVlaanderen. De stopzetting gaat in per 1 januari van het daaropvolgende
kalenderjaar.
6. Aanduiden van een stemgerechtigd lid voor het zorgforum van Eerstelijnszone Midden-West-Vlaanderen vzw

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 74, 77 en 78.
Oproep kandidaatstelling zorgforum.
Op de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017 werd er beslist dat er
speciale aandacht moest komen voor personen met een zorg- en
ondersteuningsnood, alsook ondersteuning van de zorgaanbieders.
Ondertussen werden er eerstelijnszones goedgekeurd en zijn de regionale
zorgzones gevormd.
De gemeente Ledegem valt onder de eerstelijnszone (ELZ) Midden-WestVlaanderen. Er werd een veranderteam en een veranderforum aangesteld.
Ledegem maakte reeds deel uit van het veranderforum.
Op 16 december 2019 werd Eerstelijnszone Midden WVL vzw opgericht.
De vzw bestaat uit een zorgforum (de vroegere algemene vergadering), een
bestuursorgaan en het dagelijks bestuur.
Op 5 mei 2020 ontvingen we de vraag om een stemgerechtigd
vertegenwoordiger aan te duiden voor het zorgforum.
Dit zorgforum stuurt de eerstelijnszone aan, ter vervanging van het
veranderteam en het veranderforum en treedt in werking vanaf 1 juli 2020.
De zorgforum moet de samenwerking en coördinatie versterken tussen lokale
besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een
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Stemmen

Besluit

zorg- en ondersteuningsvraag en erkende verenigingen van mantelzorgers en
gebruikers met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale
zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en
ondersteuningsvraag. Ook de werking en uitbouw van het Huis van het Kind
wordt hierin opgenomen.
» Binnen het zorgforum zijn er 7 vertegenwoordigers voor de cluster lokale
besturen.
» Aangezien Ria Vandaele, coördinator sociale zaken, het OCMW reeds
vertegenwoordigde in het veranderteam en het veranderforum van de
eerstelijnszone, wordt voorgesteld om haar opnieuw aan te duiden als
stemgerechtigd lid van het zorgforum van de nieuw opgerichte vzw.
De OCMW-raad gaat bij geheime stemming over tot het aanduiden van een
stemgerechtigd lid voor het zorgforum van Eerstelijnszone Midden WVL vzw.
De stembiljetten met de voorgedrukte namen van de kandidaten en met vakjes
voor JA- en NEEN-stem worden aan de raadsleden overhandigd.
21 raadsleden nemen aan de stemming deel.
21 stembrieven worden aan de voorzitter overhandigd.
De stemming geeft volgende uitslag:
geldige stembiljetten
: 21
ongeldige stembiljetten
:0
blanco stembiljetten
:0
Ria Vandaele bekomt 21 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Ria Vandaele, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
bekomen heeft, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid voor het zorgforum van
Eerstelijnszone Midden WVL vzw.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» Eerstelijnszone Midden WVL: 1.

7. Bekrachtigen van de beslissing van het vast bureau van 15 juni 2020 over bij hoogdringendheid goedkeuren
van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van De Mandel cvba op 30 juni 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Beslissing van het vast bureau van 15 juni 2020 over bij hoogdringendheid
goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 30
juni 2020.
» Deze beslissing bij hoogdringendheid moet bekrachtigd worden op de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
De beslissing wordt bekrachtigd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» De Mandel cvba: 1.

8. Goedkeuren van het relanceplan ter ondersteuning van getroffen sectoren en doelgroepen in de coronacrisis
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Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

»
»

»
»
Verwijzingsdocumenten

»
»
»
»
»
»

Feiten, context en
argumentatie

»
»

»
»
»
»
Advies

»
»
»
»
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Decreet Lokaal bestuur, artikel 40 en 41.
Besluit van de Vlaamse regering van 3 april 2020 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques,
wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de
tegemoetkoming door de overheid.
Besluit van de Vlaamse regering van 24 april 2020 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques,
wat betreft de verhoogde tegemoetkoming.
Besluit van de Vlaamse regering van 8 mei 2020 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques,
wat betreft de verlening van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door
de overheid.
Koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen
inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn.
Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie
‘COVID-19’ voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Persbericht van de Vlaamse regering van 8 juni 2020 over financiering van het
lokaal armoedebeleid.
Persbericht van de Vlaamse regering van 2 juni 2020 over het Vlaams
noodfonds corona.
Brief van Vlaams minister Beke van 30 april 2020 betreffende het actieplan
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona.
Brief van de deputatie van West-Vlaanderen van 28 april 2020 betreffende
het trekkingsrecht voor de aankoop van mondmaskers.
Persbericht en stappenplan van provincie West-Vlaanderen van 8 mei 2020
over de campagne Ik zomer West-Vlaams.
Omzendbrief van de Vlaamse regering van 28 mei 2020 over het sectoraal
akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen met sectoraal akkoord
in bijlage.
Relanceplan met budget.
Raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de
agenda toevoegen. De raadsleden bezorgen daarvoor hun toegelicht voorstel
van beslissing aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de
voorzitter van de raad.
Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan niet
gebruikmaken van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid.
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld
door de voorzitter van de raad onmiddellijk mee aan de raadsleden, samen
met de bijbehorende toegelichte voorstellen.
Het is aangewezen om werk te maken van een relanceplan na de coronacrisis. Bedoeling is om op basis van dit herstelplan op doordachte wijze
sectoren en doelgroepen die getroffen zijn in deze crisis, te ondersteunen.
We maken optimaal gebruik van subsidies van de federale, Vlaamse en
provinciale overheid om een deel van dit relanceplan te bekostigen.
Verslag van de algemene vergadering van de jeugdraad van 16 mei 2020.
Verslag van de digitale adviesvraag aan de algemene vergadering van de
seniorenraad van 2 juni 2020.
Verslag van de digitale adviesvraag aan de algemene vergadering van de
cultuurraad van 8 juni 2020.
Verslag van de digitale adviesvraag aan de algemene vergadering van de
Noord-Zuidraad van 8 juni 2020.
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»
Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur van de sportraad van
9 juni 2020.
» De uitgaven worden geraamd op € 282.512,77.
» De inkomsten worden geraamd op € 188.785,54.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het relanceplan ter ondersteuning van getroffen sectoren en doelgroepen in de
coronacrisis goed te keuren.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» betrokken diensten: uitvoering van de acties, opvolging en verantwoording
van de subsidies.
» dienst financiën: aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1.

Marijn De Vos
Algemeen directeur
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Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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