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2011 2012 2013 2014

# %

# vragen sociaal huis 3.666 3.826 3.991 4.422 431 10,8%

# intakes sociale dienst 1.034 1.034 1.009 1.026 17 1,7%

# individuele dossiers 3.665 3.621 3.309 2.977 -332 -10,0%

# dossiers RMI - leefloon 1.070 1.020 1.051 1.061 10 1,0%

Bedrag RMI (EUR) 4.034.864 4.112.322 4.058.478 3.937.006 -121.472 -3,0%

# dossiers Wet 65 - equivalent leefloon 654 537 418 324 -94 -22,5%

Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon 2.739.244 2.008.537 1.444.662 -563.875 -28,1%

# dossiers Wet 65 - medische kosten 548 569 439 241 -198 -45,1%

# personen Wet 65 - mediprima nvt nvt nvt 446

Bedrag steun Wet 65 (EUR) 4.909.953 4.783.875 3.086.611 1.923.165 -1.163.446 -37,7%

# dossiers steun huur en/of huurwaarborgen 289 180 158 124 -34 -21,5%

# dossies aanvullende steun en steunbarema 88 55 57 41 -16 -28,1%

# dossiers REMI (referentiebudget) nvt nvt nvt 34

# dossiers gezondheidszorgen 742 717 570 599 29 5,1%

# dossiers andere steun 2.003 1.806 1.656 1.374 -282 -17,0%

# toekenningen thuiszorgtoelage 196 225 256 276 20 7,8%

# toekenningen verwarmingstoelage 282 273 289 211 -78 -27,0%

# dossiers socio-culturele participatie 601 513 448 424 -24 -5,4%

Bedrag overige steun (EUR) 1.433.671 1.207.416 1.033.795 1.088.217 54.422 5,3%

Totaal steun (RMI+Wet65+overige) 10.378.488 10.103.613 8.178.884 6.948.388 -1.230.496 -15,0%

Gebudgetteerde steunuitgaven 10.583.036 10.432.699 9.056.851 6.711.542 -2.345.309 -25,9%

Bestedings% steunbudget 98,1% 96,8% 90,3% 103,5% 13,2% 14,6%

# GPMI-begeleiding 232 315 266 240 -26 -9,8%

# GPMI-opleiding 179 200 208 163 -45 -21,6%

# GPMI-studies 177 178 194 175 -19 -9,8%

Totaal # GPMI 588 693 668 578 -90 -13,5%

# intakes werkpunt 305 315 332 286 -46 -13,9%

# actieve dossiers werkpunt 656 643 671 680 9 1,3%

# Art. 60's / leerwerknemers 251 239 286 340 54 18,8%

# Art. 60 privé 28 24 27 37 10 37,0%

Activeringsgraad via # art. 60 14,6% 15,4% 19,5% 24,5% 5,1% 26,0%

Activeringsgraad algemeen 52,6% 56,6% 65,1% 73,6% 8,5% 13,0%

totaal # dossiers team budget- en schuldhulpverl. 703

# dossiers budgetbeheer en -begeleiding 694 708 662 580 -82 -12,4%

Plaatsen LOI 141 141 141 78 -63 -44,7%

Bezettingsgraad LOI 95,6% 86,8% 73,9% 79,2% 5,3% 7,2%

# uitnodigingen LAC gas & electriciteit 599 659 746 752 6 0,8%

# uitnodigingen LAC water 353 355 397 247 -150 -37,8%

Totaal # uitnodigingen LAC 952 1.014 1.143 999 -144 -12,6%

# Adviezen energieleningen FRGE 22 11 12 7 -5 -41,7%

# dossiers gezinsbegeleiding 29 35 33 37 4 12,1%

Sociale dienst & activering: VTE gewerkte uren 77,13 77,29 0,16 0,2%

Evolutie 2013 - 2014

Sociale dienst & activering
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BEKNOPTE TOELICHTING:

* Het aantal vragen sociaal huis blijft jaar na jaar toenemen. De daling van het aantal individuele dossiers (gedefinieerd als dossiers met een comité-beslissing) 

wordt verklaard door het niet langer ingeven van dossiers budgetbegeleiding + de aanhoudende daling in de Wet65.  

* In 2014 waren er 1.061 leefloondossiers, +/- hetzelfde als vorig jaar. In EUR is er sprake van een lichte daling. Belangrijk om mee te geven is de toename van de 

uitgaven leefloon in de loop van 2014 (cf. evolutie kwartaalcijfers in bijlage 2). Het eerste effect van de verstrenging van het arbeidsmarktbeleid? Om op te volgen 

in 2015!

* De steun Wet 65 blijft spectaculair dalen. Het betreft een combinatie van dalende aantallen equiv. leefloon en medische kosten. Dat laatste wordt o.a. 

veroorzaakt door MEDIPRIMA, een systeem waarbij de (pre)financiering van ziekenhuisfacturen niet langer door het OCMW gebeurt. 

* De overige steun is met 5% toegenomen in 2014. De daling van sommige specifieke steuntypes is te verklaren door de invoering van REMI.

* De totaliteit van de steunuitgaven daalt fors in 2014. De daling wordt vooral verklaard door de Wet 65 die in principe integraal wordt terugbetaald. De daling in de 

netto-steun is dan ook veel kleiner dan in de bruto-uitgaven. De overschrijding van het budget wordt verklaard door de onverwachte toename van vooral het 

leefloon in het 4de kwartaal.

* Inzake activering valt vooral de forse toename van het aantal leerwerknemers op (+18,8%). Gerelateerd t.o.v. een dalende potentiële doelgroep - alle 

(equivalent) leefloners - zorgt dit voor een spectaculaire toename van de activeringsgraad via Art. 60 i.c. tot 24,5%. Wanneer ook de 'gewone' dossiers 

trajectbegeleiding worden meegeteld, zit bijna drie kwart van de doelgroep in een activeringstraject.  

* De daling van het aantal dossiers budgetbeheer wordt verklaard door een reorganisatie waarbij meer ingezet wordt op screening, voortrajecten, actieve 

verwijzing en uitstroom. Het totaal aantal dossiers van het team is verder toegenomen.  

* Na de daling van het aantal plaatsen, is de bezettingsgraad van LOI opnieuw toegenomen.  

* De VTE's sociale dienst & activering zijn amper gewijzigd in 2014. De lichte toename in de sociale bijstand werd gecompenseerd door een afbouw in LOI (zie 

uitsplitsing per beleidsitem in bijlage 1). 
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2011 2012 2013 2014

# %

# nieuwe hulpvragen 831 1.048 1.047 1.072 25 2,4%

# nieuwe multiproblem situaties 31 32 40 33 -7 -17,5%

# langlopende multiprobl. situaties 37 31 39 46 7 17,9%

# consultaties sociaal verpleegkundigen 2.435 2.210 2.280 2.151 -129 -5,7%

# maaltijden in dienstencentra 30.156 30.605 28.885 34.789 5.904 20,4%

   Zonnewijzer 10.810 9.337 10.255 918 9,8%
   Condé 2.064 2.399 3.396 997 41,6%
   Cirkant 3.481 3.727 4.187 460 12,3%
   Vlaskapelle 5.111 5.433 5.952 519 9,6%
   Zevenkamer 7.229 6.591 9.406 2.815 42,7%
   Zuid. Rand 1.910 1.398 1.593 195 13,9%

% sociaal tarief maaltijden DC 39,1% 37,6% 34,0% 41,2% 7,2% 21,1%

 % voorkeurtarief maaltijden DC nvt nvt nvt 1,0%

# pedicure in dienstencentra 3.242 3.084 3.245 3.421 176 5,4%

% sociaal tarief pedicure DC 33,1% 32,3% 30,2% 29,2% -1,0% -3,3%

% voorkeurtarief pedicure DC nvt nvt nvt 0,2% nvt nvt

# Bad- en/of douche 1.315 1.125 1.287 1.936 649 50,4%

# Haarverzorging 718 812 883 962 79 8,9%

# Gezichtsverzorging 208 173 172 192 20 11,6%

# Wassalon wasmachine 2.082 1.884 2.080 2.431 351 16,9%

# Wassalon droogkast 1.974 1.686 2.055 2.278 223 10,9%

# Unieke gasten straathoekwerk 336 257 182 283 101 55,5%

Wijk- & dienstencentra: VTE gewerkte uren 33,59 34,45 0,9 2,6%

BEKNOPTE TOELICHTING:

* De aantallen in het luik hulpverlening blijven +/- status quo. De daling van het aantal gezondheidsconsultaties is het gevolg van het niet (volledig) vervangen van  

woonzorgverleners met zwangerschapsverlof. 

* Er werden 1 op 5 maaltijden meer geserveerd in de dienstencentra. Overal is er een stijging, vooral door de stijgende kwaliteit en gerichte actie. De Zonnewijzer 

is er in geslaagd om na jaren van achteruitgang het tij te doen keren. De explosie in de Zevenkamer is integraal toe te schrijven aan de verhuis van Ter Melle naar 

de campus De Nieuwe Lente. De opvallende stijging in de Condé komt omdat we in 2014 de dagelijkse eters toegelaten hebben om ook tijdens het weekend te 

komen. 't Cirkant en de Zevenkamer zitten zelfs op de limiet van hun capaciteit.

* Alle vormen van hygiënische dienstverlening stijgen significant. Meest spectaculair is de stijging van het aantal baden/douches (+50%!). Het gaat vooral om 

douches bij koploper Centrum Overleie (1.171 beurten) en de Zonnewijzer. De gebruikers zijn vooral daklozen en enkele personen die niet over een douche thuis 

beschikken of het bad niet meer durven gebruiken. In de Zevenkamer is in 2014 een nieuw wassalon geopend. In de Zonnewijzer waren er aanslepende 

problemen met de wasmachines; zoniet zouden de cijfers een stuk hoger liggen. De vraag naar betaalbaar wassen is heel groot. 

* De schommeling bij de gasten straathoekwerk hebben te maken met personeelsverloop (tijd om contacten op te bouwen). 

* Het aantal VTE's  neemt licht toe als gevolg van de aanwerving van een eigen centrumleider op Overleie (functie zat vroeger bij de Stad) en de 

projectmedewerker VISITE (budgetneutraal). Die toename werd getemperd door het niet (volledig) vervangen van afwezigen.

Evolutie 2013 - 2014

Wijk- en dienstencentra, 2014
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2011 2012 2013 2014

# %

# nieuwe thuiszorgdossiers 175 188 185 211 26 14,1%

# gebruikers maaltijden aan huis 217 390 400 427 27 6,8%

# thuis geleverde maaltijden 52.865 60.500 61.324 57.799 -3.525 -5,7%

 % sociaal tarief maaltijden aan huis 52,6% 54,3% 53,3% -1,0% -1,8%

 % voorkeurtarief maaltijden aan huis nvt nvt nvt 3,3%

% dieet maaltijden 19% 24% 21% 26% 5% 23,8%

# gebruikers poetsdienst 366 351 324 298 -26 -8,0%

# uur hulp met dienstencheques 29.460 29.046 28.023 25.716 -2.307 -8,2%

# gebruikers alarmoproepsysteem 95 95 95 95 0 0,0%

# onthaalouders 29 26 29 31 2 6,9%

# kinderen voorschools nvt nvt nvt 384

% kansengroepen voorschools nvt nvt nvt 21,7%

bezettings% blokkenhuis en DVO nvt nvt nvt 77,4%

# kinderen buitenschools nvt nvt nvt 726

# individuele dossiers team wonen 133 154 178 162 -16 -9,0%

# opnames crisis- & doorg.won. 59 60 42 33 -9 -21,4%

# opnames logementswonen 2 2 3 8 5 166,7%

# opnames sociale woningen 7 5 13 39 26 200,0%

# opnames serviceflats 15 13 13 14 1 7,7%

Wonen & zorg: VTE gewerkte uren 31,88 55,46 23,58 74,0%

BEKNOPTE TOELICHTING:

Evolutie 2013 - 2014

Wonen & zorg

* In de maaltijddienst is er een diffuus beeld: het aantal unieke gebruikers neemt toe (+ 6,7%), maar toch daalt het aantal maaltijden (- 5,7%). Het betreft een 

combinatie van klanten die minder maaltijden bestellen (niet meer elke dag) met een groter verloop bij klanten en meer kortstondig gebruik  (bv. na 

ziekenhuisopname). Het % dieetmaaltijden neemt toe. Iets meer dan de helft van de maaltijden wordt verkocht aan sociaal tarief. Het gebruik van het 

voorkeurtarief is te vroeg om te evalueren. 

* Het aantal dienstencheques neemt de afgelopen jaren stelselmatig af, gerelateerd aan de afbouw van comfortklanten. De 'bodem' lijkt bereikt. Het verplicht 

aanbieden van poetsuren in de eigen sociale woningen zorgt voor permanente druk op de wachtlijsten. 

* Het aantal onthaalouders neemt licht toe. Aangezien de overige kinderopvang pas overgenomen is van de Stad hebben we geen referentiecijfers uit het 

verleden. 

* In het team wonen daalt het aantal opnames crisis- en doorgangswoningen; het aantal opnames in logementswoningen daarentegen neem toe. De forse 

toename aan opnames sociale woningen in 2014 (en ook al stukje in 2013) wordt verklaard door de opening van de flats Nieuwe Lente.

* De forse toename van het VTE-cijfer wordt integraal verklaard door de overgenomen kinderopvang. In de thuiszorg is er een lichte daling (zie uitsplitsing per 

beleidsitem in bijlage 1).

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2011 2012 2013 2014

# thuis geleverde maaltijden

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2011 2012 2013 2014

# uur hulp met dienstencheques

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011 2012 2013 2014

# gebruikers maaltijden aan huis

# gebruikers poetsdienst

blz. 5



2011 2012 2013 2014

# %

# erkende bedden ROB (op 31/12) 143 141 141 141 0 0,0%

# erkende bedden RVT (op 31/12) 317 319 322 322 0 0,0%

# opnames kortverblijf 35 54 44 43 -1 -2,3%

# opnamedagen kortverblijf 1.776 1.866 1.698 1.646 -52 -3,1%

# opnames woonzorgcentra 109 123 147 102 -45 -30,6%

totale wachtlijst op 31/12 (som WZC) 800 803 810 933 123 15,2%

gem. wachttijd bij opname (in dagen) 195 179 162 138 -25 -15,1%

% B,C,D bewoners WZC (laatste dag) 77,3% 78,4% 82,8% 84,6% 1,8% 2,1%

   Sint-Jozef 67,8% 67,4% 71,1% 73,5% 2,4% 3,3%

   Ter Melle 64,5% 74,2% 84,7% 86,6% 1,9% 2,3%

   Lichtendal 93,9% 98,0% 96,0% 98,0% 2,0% 2,0%

   Biezenheem 91,2% 88,3% 94,6% 92,5% -2,1% -2,2%

   De Weister 91,1% 88,9% 91,7% 93,5% 1,8% 2,0%

Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR) 51,54 53,68 54,97 57,65 2,68 4,9%

Bezettingsgraad WZC 100,2% 100,2% 100,4% 100,6% 0,2% 0,1%

# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste dag) 42 31 26 24 -2 -7,7%

# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem) 15 10 11 10 -1 -9,1%

Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag 14,9 18,9 20,4 17,7 -3 -13,4%

Dagcentr. gem. F-forfait bezetting/dag 8,8 11,5 12,8 11,6 -1,2 -9,4%

Totaal # gebruikers dagcentrum 60 67 64 58 -6,0 -9,4%

WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren 308,09 311,32 314,49 314,99 0,50 0,2%

BEKNKOPTE TOELICHTING:

* De gemiddelde bezetting en het aantal gebruikers van het dagcentrum zijn gedaald met ca. 10%. Verklaring is de grote uitstroom van klanten naar 

woonzorgcentra. Intussen zijn acties ondernomen om nieuwe instroom te bereiken en zo de bezetting weer op peil te brengen. 

* De personeelsbezetting bleeft nagenoeg constant in 2014 in vergelijking met 2013. De opsplitsing per WZC is te vinden in bijlage 1. 

Evolutie 2013 - 2014

Woonzorgcentra

* Eerste opvallende vaststelling is de forse daling van het aantal opnames in de WZC. Een sluitende verklaring voor de lagere mortaliteit bij de bewoners is er niet. 

De totale wachtlijst is verder toegenomen (maar bevat wel een groot aandeel passieve dossiers); de gemiddelde wachttijd bij opname is gedaald.  

* Het zorgprofiel van het bewonersbestand blijft geleidelijk toenemen tot 84,6% in 2014. Tussen de woonzorgcentra onderling zijn wel grote verschillen, met de 

laagste zorggraad in Sint-Jozef, en de hoogste in Lichtendal. 

* Het RIZIV-forfait is significant toegenomen in 2014, de bezettingsgraad blijft optimaal. In combinatie met de stagnatie van het personeelsbestand (zie VTE's) zijn 

dat de belangrijkste verklarende elementen voor de resultaatsverbetering in de WZC in 2014.  

* Het aantal financieel behoeftige rusthuisbewoners neemt jaar na jaar af, o.a. ten gevolge van nieuwe en verbeterde verzekeringssystemen (zorgkas, 

tegemoetkoming hulp aan bejaarden e.a.). 
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2012 2013 2014

# %

Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren 76,42 76,09 -0,33 -0,4%

# vrijwilligers 595 625 665 40 6,4%

Thesaurietoestand op laatste dag 3.277.376 1.723.208 1.644.811 -78.398 -4,5%

OCMW (excl.soc.twst): indienst voltijds (laatste 

dag)
135 151 141 -10 -6,6%

OCMW (excl.soc.twst): indienst deeltijds (idem) 144 100 154 54 54,0%

OCMW (excl soc. twst.): personeel IN 24 19 90 71 373,7%

OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT 19 25 43 18 72,0%

OCMW (idem): # betaalde ziektedagen 3.563 2.613 2.010 -603 -23,1%

OCMW (idem): % betaalde ziektedagen 4,8% 3,5% 2,7% -0,8% -22,9%

OCMW (idem): # arbeidsongevallen 7 11 11 0 0,0%

OCMW (idem): # d. arbeidsongeschiktheid 172 97 78 -19 -19,6%

Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.) 10.525.814 10.910.091 11.831.269 921.178 8,4%

Loonbudget OCMW (excl soc. twst.) 11.118.679 10.885.620 11.972.341 1.086.721 10,0%

Bestedings% loonbudget OCMW (idem) 94,7% 100,2% 98,8% -1,4% -1,4%

vzw: indienst voltijds (laatste dag) 215 203 210 7 3,4%

vzw: indienst deeltijds (laatste dag) 317 321 327 6 1,9%

vzw: personeel IN 74 60 75 15 25,0%

vzw: personeel UIT 71 61 63 2 3,3%

vzw:  # betaalde ziektedagen 4.354 4.246 4.371 125 2,9%

vzw: % betaalde ziektedagen 3,3% 3,2% 3,3% 0,1% 2,7%

vzw: # arbeidsongevallen 19 28 22 -6 -21,4%

vzw: # d. arbeidsongeschiktheid 320 766 647 -119 -15,5%

Totale loonkost vzw 18.618.119 19.575.740 19.677.214 101.474 0,5%

Loonbudget vzw 19.327.369 19.740.199 19.724.699 -15.500 -0,1%

Bestedings% loonbudget vzw 96,3% 99,2% 99,8% 0,6% 0,6%

# bezoekers Begijnhof 15.233 17.287

# verhuurde audioguides Begijnhof 421

# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh. 1.367

# bezoekers Baggaertshof 9.559 10.385 12.835 2.450 23,6%

# registraties (via klachtenmeldpunt) 32 27 31 4 14,8%

# klachten 26 21 22 1 4,8%

# gegronde klachten 19 16 15 -1 -6,3%

# unieke bezoekers website 21.353 26.738 40.423 13.685 51,2%

# sessies website 29.998 43.138 58.045 14.907 34,6%

# persberichten 22 36 43 7 19,4%

Bedrijfsvoering + algemeen

Evolutie 2013 - 2014
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BEKNKOPTE TOELICHTING:

* Het % betaalde ziektedagen blijft in de vzw al enkele jaren constant op ca. 3,3% op jaarbasis. In het OCMW is er een daling van 4,8% in 2012 tot 2,7% in 2014. 

Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid t.g.v. ongevallen schommelt sterk en wordt beïnvloed door individuele cases. 

* In 2014 waren er 15 gegronde klachten. De jaarcijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal unieke website-bezoekers is fors toegenomen.

* Het aantal bezoekers aan het Begijn- en Baggaertshof blijft toenemen. In samenspraak met de Stad is de registratie m.b.t. het Begijnhof gewijzigd. Hierdoor 

wordt de tijdreeks verstoord.

* De VTE's bedrijfsvoering wijzigden amper in 2014 (opsplitsing per beleidsitem: zie bijlage 1); het aantal vrijwilligers actief in het OCMW & vzw blijft toenemen. 

* De forse instroom van personeel in het OCMW in 2014 wordt grotendeels verklaard door de overgenomen kinderopvang. De uitstroom nam ook beduidend toe 

(combinatie van pensioneringen, einde contract, vrijwilllig en gedwongen ontslag…) wat op zjin beurt tot nieuwe instroom leidde. 

* Het loonbudget in OCMW en vzw werden aangepast n.a.v. de budgetwijziging. Ook op de loonkost werden enkele correcties uitgevoerd n.a.v. de afsluiting van 

het jaar. De besteding blijft zowel  in OCMW als in de vzw iets onder het bedrag van de budgetwijziging.  
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DEFINITIE

# vragen sociaal huis
Alle vragen van burgers die geen actief dossier binnen de sociale dienst lopende hebben, worden door 

de permanentie in de Budastraat en op de zitdagen die doorgaan in de deelgemeenten geregistreerd.

# intakes sociale dienst 
Alle nieuwe aanvragen en alle aanvragen van dossiers die meer dan zes maanden geen financiele 

steun of begeleiding meer lopende hebben.  

# individuele dossiers

Aantal individuele dossiers met een voorstel tot tussenkomst

Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen. 

# dossiers RMI - leefloon

Aantal dossiers RMI met inbegrip van de terugvorderingsdossiers over die gekozen periode. 

Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen.

Bedrag RMI (EUR)
Totaal bedrag aan uitgaven in het kader van de RMI - wet 

(excl. aandeel steun voor leerwerknemers).

# dossiers Wet 65 - equivalent leefloon

Aantal dossiers steun equivalent leefloon inclusief de terugvorderingsdossiers over de gekozen periode 

- uitsluitend dossiers wet 65 (exclusief overbruggingstussenkomsten)

Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen. 

Bedrag Wet 65 - equivalent leefloon
Het totaal bedrag aan uitgaven equivalent leefloon dat op basis van de Wet van 2 april 1995 kan 

teruggevorderd worden op de staat.

# dossiers Wet 65 - medische kosten 

Aantal dossiers medische kosten (medische, pharmaceutische en hospitalisatiekosten) terugbetaalbaar 

door de Staat in het kader van de wet 65

Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen.

# dossiers Wet 65 - mediprima

Aantal personen hospitalisatiekosten dit zowel voor een opname als voor ambulante verzorging: deze 

dossiers worden niet meer geprefinancieerd door OCMW maar rechtsstreeks door de HZIV aan de 

ziekenhuizen

Bedrag steun Wet65  (EUR) Totaal bedrag aan geboekte steun Wet65 (excl. aandeel steun voor leerwerknemers).

# dossiers steun huur en/of 

huurwaarborgen

Aantal dossiers die hetzij een tussenkomst in de huur/commissieloon of huurwaarborg ontvingen met 

inbegrip van de schriftelijke huurwaarborgen

# dossies aanvullende steun en 

steunbarema

Aantal dossiers die hetzij aanvullende steun op RMI of Eq leefloon, hetzij steunbarema op een andere 

inkomst (sociale uitkering of loon) ontvingen

# dossiers REMI (referentiebudget)
Aantal dossiers die na berekening van het referentiebudget een tussenkomst ontvingen aanvullend op 

RMI of Eq leefloon of op een andere inkomst (sociale uitkering of loon) 

# dossiers gezondheidszorgen
Alle dossiers (wet 65, mediprima en niet-wet 65) die een tussenkomst inzake medische kosten (= 

tussenkomst geneesmiddelen, dokterskosten en klinieksrekeningen) ontvingen  

# dossiers andere steun
Alle dossiers die een financiële steun met uitzondering van alle andere steunen die hier specifief in het 

jaarverslag werden vermeld, ontvingen

# toekenningen thuiszorgtoelage Aantal dossiers die een thuiszorgtoelage ontvingen 

# toekenningen verwarmingstoelage Aantal toekenningen verwarmingstoelage 

# dossiers socio-culturele participatie Aantal personen participatiefonds (inclusief derde luik)

Bedrag overige steun (EUR)

Totaal bedrag aan geboekte overige steun.

Opm. o.w.v. vergelijkbaarheid met 2014 ev. werden de convenanten uit de Overige steun 2013 

gehaald.

Totaal steun (RMI + Wet65 + overige) Som van Bedrag steun RMI, bedrag steun Wet65 en bedrag overige steun.

Gebudgetteerde steunuitgaven

Totaal gebudgetteerd bedrag aan steun (excl. aandeel steun voor leerwerknemers en LOI). Het budget 

werd procentueel verdeeld over de kwartalen o.b.v. de effectieve besteding van de betreffende periode 

in het voorgaande jaar.

Opm. o.w.v. de vergelijkbaarheid met de BBC-cijfers vanaf 2014, zijn de convenanten uit de cijfers 

2013 en vorige gehaald).

Bestedings% steunbudget Totaal steun (RMI + Wet65 + overige) als percentage van de gebudgetteerde steunuitgaven

Toelichting kengetallen reguliere werking

INDICATOR
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totaal # dossiers team budget- en 

schuldhulpverlening

Totaal aantal dossiers behandeld door het team budget- en schuldhulpverlening in de betreffende 

periode. 

Opm. Het cijfer ligt hoger dan het aantal dossiers budgetbeheer. Verklaring van het verschil zijn 

mensen in voortrajecten, screening, andere begeleiding dan budgetbeheer...

# GPMI-begeleiding Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn 

# GPMI-opleiding Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn 

# GPMI-studies Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn 

Totaal # GPMI Aantal integratiecontracten - er kunnen meerdere contracten per persoon zijn 

# intakes werkpunt Alle nieuwe aanvragen tot trajectbegeleiding van nieuwe of afgesloten dossiers. 

# actieve dossiers werkpunt

Alle dossiers trajectbegeleiding met uitzondering van de leerwerknemers .

Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen. 

# Art. 60's / leerwerknemers

Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 (gewoon + privé) in de betreffende 

periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen. 

Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen. 

# Art. 60 privé

Aantal verschillende personen met een arbeidscontract Art. 60 privé in de betreffende periode, 

ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen. 

Opm. Aangezien een Art. 60 dossier over meerdere kwartalen loopt, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen. 

Activeringsgraad via # art. 60 

Aantal Art 60's  gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de (equivalent) leefloners: # Art. 60 / (# RMI 

+ # Wet 65).

Anders geformuleerd: het aandeel (eq.) leefloners in Art. 60.

Activeringsgraad algemeen

Aantal leerwerknemers én dossiers trajectbegeleiding gedeeld door de potentiële doelgroep, i.c. de 

(equivalent) leefloners: (# Art. 60 + # trajectbegeleiding)/ (# RMI + # Wet 65).

Anders geformuleerd: het aandeel (eq.) leefloners in Art. 60 of trajectbegeleiding of het aandeel (eq.) 

leefloners in een activeringstraject.

totaal # dossiers team budget- en 

schuldhulpverlening

Totaal aantal dossiers behandeld door het team budget- en schuldhulpverlening in de betreffende 

periode. 

Opm. Het cijfer ligt hoger dan het aantal dossiers budgetbeheer. Verklaring van het verschil zijn 

mensen in voortrajecten, screening, andere begeleiding dan budgetbeheer...

# dossiers  budgetbeheer en -begeleiding

Aantal dossiers die in budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen.

Plaatsen LOI Aantal geconventioneerde plaatsen.

Bezettingsgraad LOI Verhouding effectief ingevulde plaatsen t.o. van beschikbare plaatsen.

# uitnodigingen LAC gas & electriciteit Aantal uitnodigingen dat voor de sector gas en elektriciteit werd verstuurd.

# uitnodigingen LAC water Aantal uitnodigingen dat voor de sector water werd verstuurd. 

Totaal # uitnodigingen LAC Aantal uitnodigingen dat voor alle sectoren werd verstuurd

# Adviezen energieleningen FRGE Totaal aantal adviezen dat door onze dienst werd gegeven

# dossiers gezinsbegeleiding Het aantal dossiers waarin het team gezinsbegeleiding begeleid of verwezen heeft.

Sociale dienst & activering: VTE gewerkte 

uren

* VTE gewerkte uren is effectief gepresteerde uren, excl. ziekte en evt. andere afwezigheden. Verlof 

telt wel mee. Iemand die voltijds werkt en een gans jaar geen enkele dag ziek is geweest, heeft VTE 

gewerkte uren = 1.

* Soc. dienst & act.: beleidsitems 9000, 9030, 9050, 9042 & 9043; voor meer detail, zie bijlage 1

# nieuwe hulpvragen Aantal dossiers die werden opgestart of waarin één of meerdere nieuwe aanvragen gebeurden.

# nieuwe multiproblem situaties
Nieuwe dossiers waarin verschillende problemen aan bod komen en waar verschillende 

actoren/partners in samenwerken.

# langlopende multiproblem situaties

Multiproblemdossiers die al meer dan 6 maanden in behandeling zijn of opvolging genieten.

Opm. aangezien een dossier over meerdere kwartalen kan lopen, is het jaarcijfer niet gelijk aan de 

som van de kwartalen.

# consultaties sociaal verpleegkundigen Aantal bezoeken bij de verpleegkundige tijdens de gezondheidsconsultatie

# maaltijden in dienstencentra Totaal aantal verbruikte maaltijden, zowel standaard als sociaal tarief.

% sociaal tarief maaltijden DC Procent maaltijden die verkocht werden aan sociaal tarief.

% voorkeurtarief maaltijden DC Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.

# pedicure in dienstencentra Totaal aantal pedicurebeurten, zowel standaard als sociaal tarief.
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% sociaal tarief pedicure DC Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan sociaal tarief.

% voorkeurtarief pedicure DC Procent pedicurebeurten die verkocht werden aan voorkeurtarief.

# Bad- en/of douche Aantal douchebeurten

# Haarverzorging Aantal beurten haarverzorging

# Gezichtsverzorging Aantal beurten gezichtsverzorging

# Wassalon wasmachine Aantal wasbeurten door de wasmachine

# Wassalon droogkast Aantal droogbeurten door de droogkast

# Unieke gasten straathoekwerk unieke gasten gekend bij straathoekwerk Kortrijk 

Wijk- & dienstencentra: VTE gewerkte 

uren

* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra 

* Wijk- & dienstenc. = beleidsitems 9511 tem. 9519 i.c. de 7 dienstencentra + buurtwerk (excl. 

straathoekwerk); voor meer detail, zie bijlage 1

# nieuwe thuiszorgdossiers
Thuiszorgdossier = poets, maaltijden, PAS en gezinszorg.

Nieuw= opstart bovenstaand product of heropstart met een tssperiode van 3 maanden

# gebruikers maaltijden aan huis Effectief aantal verschillende personen die een maaltijd besteld hebben in de opgegeven periode.

# thuis geleverde maaltijden Effectief aantal geleverde maaltijden aan huis.

sociaal tarief maaltijden aan huis Procent maaltijden die vergekocht werden aan sociaal tarief.

% voorkeurtarief maaltijden aan huis Procent maaltijden die verkocht werden aan voorkeurtarief.

% dieet maaltijden Procent dieetmaaltijden die werden verkocht

# gebruikers poetsdienst

Effectief aantal personen die poetshulp hebben gekregen.

Opm. als jaarcijfer is het gemiddelde van de kwartalen genomen. Dat gemiddelde ligt lager dan het 

aantal verschillende personen die op jaarbasis klant zijn geweest.

# uur hulp met dienstencheques Aantal gepresteerde uren poetshulp waarvoor we dienstencheques hebben ontvangen.

# gebruikers alarmoproepsysteem Verhuurd aantal toestellen op heden

# onthaalouders Aantal actieve onthaalouders 

# kinderen voorschools
Aantal individuele kinderen opgevangen voorschools: zowel Blokkenhuis als Dienst voor 

Opvanggezinnen.

% kansengroepen voorschools
% kansengroepen overheen de verschillende locaties (bepaald vanuit Kind en gezin en moet per 

kwartaal berekend worden).

Bezetttings% Blokkenhuis en DVO
% bezetting van kinderen in het kinderdagverblijf (moet minimaal 70% zijn) en DVO (Dienst Voor 

Onthaalouders).

# kinderen buitenschools Aantal individuele kinderen buitenschools overheen de diverse locaties van de Puzzel.

# individuele dossiers team wonen Aantal dossiers die werden opgestart  waarin meer dan 1 tussenkomst werd uitgevoerd.

# opnames crisiskamers & doorg.won. Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle crisiskamers (8) & doorgangswoningen (18).

# opnames logementswonen
Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle logementskamers (5 kamers in Wandelingstraat  

9) en logementswoningen (24 woningen in Hoog Mosscher nrs 5 tem 28).

# opnames sociale woningen 

Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle sociale woningen (woningen waarbij sociaal 

huurstelsel wordt toegepast): Mortagnelaan, Hoog Mosscher (nrs 29 tem 77), Nieuwe Lente, Dam, 

Overleiestraat 41-43, Breydelhuis. 

# opnames serviceflats
Aantal nieuwe bewoners in bepaalde periode over alle serviceflats (Ten Olme, Rietveld, Elfenberg en 

Akkerwinde).

Wonen & zorg: VTE gewerkte uren

* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra

* Wonen & zorg = beleidsitems 9300 (soc. huisvesting), 952* (serviceflats), 945* (kinderopvang), 

946/9* (thuiszorg); voor meer detail, zie bijlage 1

# erkende bedden ROB Erkenning Vlaamse Gemeenschap

# erkende bedden RVT Erkenning Vlaamse Gemeenschap

# opnames kortverblijf
Aantal nieuwe bewomers in bepaalde periode over alle kortverblijven (3 wooneenheden Biezenheem + 

3 St. Jozef).

# opnamedagen kortverblijf Totaal aantal dagen kortverblijf per periode

# opnames woonzorgcentra

Aantal nieuwe bewomers in bepaalde periode over alle WZC (St. Jozef, Lichtendal, de Weister, 

Biezenheem Ter Melle) samen. Totaal aantal wooneenheden is 460. 

Opm. aparte cijfers per WZC zijn terug te vinden in bijlage 3. 

totale wachtlijst op 31/12 (som WZC)
Het totaal aantal ingeschrevenen op de alle wachtlijsten van de 5 woonzorgcentra (meerdere 

inschrijvingen, meerdere keren meegerekend). 
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gem. wachttijd bij opname (in dagen)

De gemiddelde wachttijd die een kandidaat moet doorlopen van het moment van inschrijving op de 

wachtlijst tot de opnamedatum, rekening houdende met de voorrangsregels: 

- matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad;

- getroffen door dementie;

- gezinshereniging;

- serviceflatbewoners.

% B,C,D bewoners WZC (laatste dag)
Aandeel bewoners met matige (B-score) tot ernstige (C-score) fysische zorggraad of dementie (D-

score) op de laatste dag van de betreffende periode.

Gem.RIZIV-forfait per dag (EUR) Gewogen gemiddelde RIZIF-forfait per dag over de WZC heen o.b.v. aantal bedden.

# fin. behoeftige bew. in eigen WZC (laatste dag) Aantal OCMW-facturen in december voor tussenkomst in de verblijfskosten.

# fin. behoeftige bew. in niet-eigen WZC (idem) Aantal bewoners met oplegfactuur in december.

Bezettingsgraad WZC 
Totaal aantal gefactureerde dagen (aan bewoners) tov. kalenderdagen. Gewogen gemiddelde over de 

WZC heen.

Dagcentrum: gem. totale bezetting/dag Gemiddelde totale aanwezigheid per dag.

Dagcentr.: gem. F-forfait bezetting/dag Gemiddeld aantal aanwezigheden met tussenkomst van de mutualiteit o.b.v. erkenning (15 plaatsen).

Totaal # gebruikers dagcentrum Personen die in het betrokken jaar minstens één keer aanwezig waren

WZC (incl. dagcentr.): VTE gewerkte uren

* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra 

* WZC (incl. dagcentr.) = beleidsitems 9531 tem. 9525 i.c. de 5 woonzorgcentra + 9540 De 

Kolleblomme; voor meer detail, zie bijlage 1

Bedrijfsvoering: VTE gewerkte uren 

* Definitie VTE gewerkte uren: cf. supra

* Bedrijfsvoering = beleidsitems 9511 tem. 9519 i.c. de 7 dienstencentra + buurtwerk (excl. 

straathoekwerk)

# vrijwilligers
Vrijwilligers die op regelmatige basis een bijdrage leveren aan één of meerdere van onze 

diensten/instellingen/projecten. 

Thesaurietoestand op laatste dag

Thesaurietoestand op laatste dag periode, beperkt tot hoofdrekeningen. Concreet gaat het om om de 

som van de saldi op de zichtrekening BE22 0910 0092 3347, de spaarrekening BE09 0910 1718 1557 

en tot 2013 ook nog het effectendossier ING. 

OCMW (excl.soc.twst): indienst voltijds 

(laatste dag)

aantal voltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal

OCMW (excl.soc.twst): indienst deeltijds 

(idem)

aantal deeltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal

OCMW (excl soc. twst.): personeel IN Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring indienst werd ingediend.

OCMW (excl soc. twst.): personeel UIT Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring uitdienst werd ingediend.

OCMW (idem): # betaalde ziektedagen 

Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: doorbetaald loon statutairen, gewaarborgd loon bedienden 

contractueel 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon arbeiders contractueel 14 kalenderdagen (excl 

aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).

OCMW (idem): % betaalde ziektedagen Betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.

OCMW (idem): # arbeidsongevallen Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).

OCMW (idem): # d. arb. ongeschikth. Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.

Totale loonkost OCMW (excl soc. twst.)

Totaal geboekte loonkost van alle OCMW-personeel met uitzondering van het beleidsitem 9041 sociale 

tewerkstelling (Leerwerknemers + Activa-contingent). 

Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget 

mogelijk te maken.

Loonbudget OCMW (excl soc. twst.)

Totaal budget OCMW-personeel excl. soc. twst. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire 

spreiding. 

Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. verzekering arbeidsongevallen, woonwerk-

verkeer…) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 62*.

Bestedings% loonbudget OCMW (idem) Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.

VZW: indienst voltijds (laatste dag) aantal voltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal

VZW: indienst deeltijds (laatste dag) aantal deeltijdse personeelsleden in dienst op de laatste dag van het kwartaal

vzw: personeel IN Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring indienst werd ingediend.

vzw: personeel UIT Aantal werknemers waarvoor een dimonaverklaring uitdienst werd ingediend.

vzw:  # betaalde ziektedagen 
Uitbetaalde dagen tijdens ziekte: gewaarborgd loon bedienden 30 kalenderdagen, gewaarborgd loon 

arbeiders 14 kalenderdagen (excl aanvullend gewaarborgd loon arbeiders).
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vzw:  % betaalde ziektedagen Betaalde ziektedagen uitgedrukt in % van totaal betaalde dagen.

vzw: # arbeidsongevallen Aantal arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen (incl. de ongevallen zonder werkverlet).

vzw: # d. arbeidsongeschiktheid Aantal dagen ongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen met werkverlet.

Totale loonkost vzw

Totaal geboekte loonkost in de vzw (incl. Activa's in de vzw). 

Correctie voor eindejaarspremie & vakantiegeld om betere vergelijking met (lineair) loonbudget 

mogelijk te maken.

Loonbudget vzw

Totaal budget vzw-personeel. Kwartaalbudget = 1/4 jaarbudget -> assumptie lineaire spreiding.

Opm. Enkel budget dat via loonverwerking gaat (d.w.z. excl. brugpensioenen, voorziening 

vakantiegeld…) -> komt niet volledig overeen met budget op rek. 617*.

Bestedings% loonbudget vzw Totale (gecorrigeerde) loonkost als percentage van de gebudgetteerde loonkost.

# bezoekers Begijnhof Het aantal bezoekers die het Begijnhof bezocht hebben (geteld als ze de kap binnenkomen).

# verhuurde audioguides Begijnhof Totaal aantal verhuurderde audiogidsen (voor belevingscentrum en Begijnhof algemeen)

# toeristische vragen bezoekerscentrum Begijnh. Aantal geregistreerde toeristische vragen gesteld in het bezoekerscentrum van het Begijnhof

# bezoekers Baggaertshof Het aantal bezoekers die het Baggaertshof bezocht hebben.

# registraties (via klachtenmeldpunt)
Het registratiesysteem biedt de mogelijkheid om naast klachten ook wensen en meldingen te 

registreren. 

# klachten 

Onder een klacht verstaan we een manifeste uiting van ontevredenheid van een burger / klant over 

onze (niet-) dienstverlening. Klachten moeten betrekking hebben op de concrete handelswijze van het 

OCMW Kortrijk en de vzw Zusters Augustinessen in een bepaalde aangelegenheid of op de concrete 

toepassing van bestaande regelgeving.

# gegronde klachten

Gegronde klachten beantwoorden NIET aan één van volgende criteria:

 -de klacht is anoniem

 -de klacht is kennelijk onredelijk

 -de klacht werd al behandeld

 -de klacht slaat op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht plaatsvonden

 -de klacht gaat over de regelgeving

 -de klacht gaat over het (al dan niet) gevoerde beleid, over beleidsvoornemens of -verklaringen

 -de klacht gaat over feiten of handelingen waarvoor een georganiseerde administratieve 

    beroepsmogelijkheid voorzien is

 -de klacht gaat over feiten of handelingen waarover een rechtszaak loopt

 -de klager kan geen belang of relatie tot de benadeelde aanduiden

 -de klager heeft niet de toestemming om namens de benadeelde op te treden

 -de klacht heeft betrekking op feiten of handelingen waarvoor het OCMW niet bevoegd is

 -de klacht is afkomstig van een personeelslid en handelt over de eigen werksituatie, 

   de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling (=andere procedure)

# unieke bezoekers website

Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer een website heeft 

bezocht. 

Totaal aantal op jaarbasis is niet gelijk aan som van de kwartalen doordat berekeningen in Google 

Analytics anders gebeuren voor verschillende tijdsspannes

# sessies website
Het totale aantal sessies binnen de geselecteerde periode. Een sessie is de periode waarin een 

gebruiker actief is op de website.

# persberichten 
Aantal opgemaakte en uitgestuurde nota's naar pers over beleid, beslissingen, initiatieven, activiteiten, 

enz. 
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OPVOLGING EFFECTIEVEN VOLGENS GEWERKTE UREN bijlage 1

VTE %

500 Privaat patrimonium 5,40 5,74 0,34 6,3%

1000 Politieke organen 1,00 1,00 0,00 0,0%

1101 Administratie & admin. overhead 5,45 5,28 -0,17 -3,1%

1102 Beleidsteam 6,60 6,50 -0,10 -1,5%

1110 Financiële dienst 8,04 7,82 -0,22 -2,8%

1120 Personeelsdienst 11,06 11,56 0,50 4,5%

1150 P&B 0,98 1,00 0,02 1,9%

1191 ICT 4,49 4,32 -0,17 -3,8%

1192 Facility 21,29 21,47 0,18 0,8%

1193 Schoonmaak 4,49 2,88 -1,61 -35,9%

1194 Centrale keuken NL 5,01 5,93 0,92 18,3%

9820 Ziekenhuizen 2,61 2,59 -0,02 -0,6%

Alg. financiering + bedrijfsvoering 76,42 76,09 -0,33 -0,4%

9000 Sociale bijstand 58,03 59,01 0,98 1,7%

9030 LOI 4,02 2,84 -1,18 -29,3%

9050 Juridische dienst 1,43 1,49 0,06 4,0%

9042 Werkpunt 12,50 11,97 -0,53 -4,2%

9043 Leerwerkplaats 1,16 1,96 0,80 68,6%

Sociale dienst & activering 77,13 77,27 0,14 0,2%

9091 Convenanten sociaal beleid 3,98 3,96 -0,02 -0,4%

9092 Straathoekwerk 2,55 2,87 0,32 12,4%

9095 Kinderarmoede & gezinsonderst. 0,87 0,87

Overig sociaal beleid 6,53 7,70 1,17 17,9%

9300 Sociale huisvesting 4,72 5,68 0,96 20,4%

9521 Ten Olme 1,42 1,30 -0,12 -8,4%

9522 Rietveld 0,20 0,20 0,00 0,0%

9523 Elfenberg 0,10 0,10 0,00 0,4%

9524 Akkerwinde 0,10 0,10 0,00 0,4%

Wonen 6,54 7,38 0,84 12,9%

9451 Dienst opvanggezinnen 2,72 2,00 -0,72 -26,4%

9452 Voor- en buitensch. kinderopvang 0 25,10 25,10

Kinderopvang 2,72 27,10 24,38

9460 Thuisbezorgde maaltijden 2,17 2,10 -0,07 -3,3%

9480 Poetsdienst 19,96 18,33 -1,63 -8,2%

9430 Gezinszorg 0,00 0,27 0,27

9492 Noodoproep 0,30 0,08 -0,22 -73,0%

9493 Vervoersdienst 0,19 0,20 0,01 3,0%

Thuiszorg 22,62 20,98 -1,64 -7,3%

9511 De Zonnewijzer 6,70 6,54 -0,16 -2,4%

9512 De Condé 2,48 2,30 -0,18 -7,2%

9513 t Cirkant 2,82 3,64 0,82 29,2%

9514 De Zevenkamer 4,11 3,48 -0,63 -15,4%

9515 De Vlaskapelle 2,63 1,74 -0,89 -33,9%

9516 Overleie 3,12 4,49 1,37 44,1%

9517 Zuidelijke rand 3,81 3,84 0,03 0,8%

9519 Buurtwerk 7,93 8,42 0,49 6,2%

Wijk- & dienstencentra 33,59 34,45 0,86 2,6%

SUBTOTAAL (excl WZC en soc. twst.)       (A) 225,56 250,97 25,41 11,3%

9531 Sint Jozef 114,59 112,72 -1,87 -1,6%

9532 Ter Melle 60,50 63,96 3,46 5,7%

9533 Lichtendal 36,68 36,42 -0,26 -0,7%

9534 Biezenheem 64,31 64,27 -0,04 -0,1%

9535 De Weister 33,73 32,35 -1,38 -4,1%

9540 De Kolleblomme 4,69 5,27 0,58 12,4%

SUBTOTAAL WZC incl. dagcentrum         (B) 314,49 314,99 0,50 0,2%

Activa's 20,11 18,03 -2,08 -10,3%

Leerwerknemers ** 119,47 139,46 19,99 16,7%

9041 SOCIALE TEWERKSTELLING    (C) 139,58 157,49 17,91 12,8%

TOTAAL (A) + (B) + (C) 679,63 723,45 43,82 6,4%

* Ter referentie worden de jaarcijfers 2013 meegegeven. Die cijfers werden aangepast om vergelijkbaar te zijn met de cijfers 2014, 

i.c. conversie NOB -> BBC + retro-actieve toepasssing wijzigingen n.a.v. nieuw organogram.

** Niet te verwarren met het cijfer gegeven in de kwartaalmonitor. Hier betreft het de effectief gepreseerde uren. De kwartaalmonitor geeft aan 

hoeveel verschillende personen een contract Art. 60 hadden per periode, ongeacht de prestatiebreuk of het aantal gewerkte dagen.

BI Omschrijving Beleidsitem 2013 * 2014
2014 - 2013
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SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST (AR 648*), excl. leerwerknemers Bijlage 2 

Leefloon

RMI

(a)

Equiv. leefloon 

Wet 02/04/'65

(b)

Overige steun

(c)

Totaal 

sociale bijstand

(a)+(b)+(c)=(d)

LOI

(e)

Totaal 

specifieke 

kosten SD

(d) + (e)

1.235.014,65 433.892,12 401.552,59 2.070.459,36 45.087,27 2.115.546,63

3de kw 2014 930.053,05 424.883,28 228.124,71 1.583.061,04 40.190,14 1.623.251,18

2de kw 2014 924.657,57 554.264,78 228.127,92 1.707.050,27 44.982,76 1.752.033,03

1ste kw 2014 847.280,90 510.124,62 230.411,34 1.587.816,86 51.730,27 1.639.547,13

2014 3.937.006,17 1.923.164,80 1.088.216,56 6.948.387,53 181.990,44 7.130.377,97

1.053.557,90 846.573,55 368.156,25 2.268.287,70 76.357,40 2.344.645,10

3de kw 2013 966.847,22 750.394,00 199.071,80 1.916.313,02 61.826,30 1.978.139,32

2de kw 2013 1.049.633,72 822.548,50 224.478,05 2.096.660,27 67.832,97 2.164.493,24

1ste kw 2013 988.439,49 667.095,08 242.088,49 1.897.623,06 60.752,85 1.958.375,91

2013 4.058.478,33 3.086.611,13 1.033.794,59 8.178.884,05 266.769,52 8.445.653,57

1.205.437,76 1.293.418,74 423.210,72 2.922.067,22 60.752,85 2.982.820,07

3de kw 2012 1.005.659,26 1.285.365,35 239.807,36 2.530.831,97 67.916,12 2.598.748,09

2de kw 2012 998.554,27 1.209.399,32 256.064,19 2.464.017,78 81.649,61 2.545.667,39

1ste kw 2012 902.671,15 995.691,16 288.333,81 2.186.696,12 79.896,36 2.266.592,48

2012 4.112.322,44 4.783.874,57 1.207.416,08 10.103.613,09 290.214,94 10.393.828,03

0,00 0,00

4de kw 2011 1.120.292,95 1.555.112,34 467.957,30 3.143.362,59 93.103,91 3.236.466,50

3de kw 2011 944.486,32 1.253.679,99 297.481,01 2.495.647,32 85.072,95 2.580.720,27

2de kw 2011 1.005.659,96 1.073.926,45 319.424,47 2.399.010,88 83.465,02 2.482.475,90

1ste kw 2011 964.424,71 1.027.234,33 348.807,92 2.340.466,96 77.174,58 2.417.641,54

4.034.863,94 4.909.953,11 1.433.670,70 10.378.487,75 338.816,46 10.717.304,21

Leefloon

RMI

(a)

Equiv. leefloon 

Wet 02/04/'65

(b)

Overige steun

(c)

Totaal 

sociale bijstand

(a)+(b)+(c)=(d)

LOI

(e)

Totaal 

specifieke 

kosten SD

(d) + (e)

128,06 42,24 115,12 88,46 58,42 87,50

3de kw 2014 96,44 41,36 65,40 67,64 52,08 67,14

2de kw 2014 95,88 53,96 65,40 72,94 58,29 72,47

1ste kw 2014 87,85 49,66 66,06 67,84 67,03 67,82

109,24 82,41 105,55 96,92 98,94 96,98

3de kw 2013 100,25 73,05 57,07 81,88 80,11 81,82

2de kw 2013 108,84 80,07 64,36 89,58 87,90 89,53

1ste kw 2013 102,49 64,94 69,40 81,08 78,72 81,00

124,99 125,91 121,33 124,85 78,72 123,38

3de kw 2012 104,28 125,13 68,75 108,13 88,00 107,49

2de kw 2012 103,54 117,73 73,41 105,28 105,80 105,30

1ste kw 2012 93,60 96,93 82,66 93,43 103,53 93,75

116,16 151,39 134,16 134,30 120,64 133,87

3de kw 2011 97,93 122,04 85,29 106,63 110,23 106,75

2de kw 2011 104,28 104,55 91,58 102,50 108,15 102,68

1ste kw 2011 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4de  kw 2011

4de  kw 2012

2011

Evolutie, 1ste kw 

2011 = 100

4de  kw 2014

4de  kw 2013

4de  kw 2012

Bedragen in euro

4de  kw 2014

4de  kw 2013
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