
 

VERSLAG   

Openbare zitting van 15 september 2016 

Aanwezig: Voorzitter: Philippe De Coene. 
Raadsleden: Frederik Benoit, Nic Cattebeke, Lien Claassen, Els Deleu, Katrien Deleu, Yann 
Mertens, Hilde Overbergh, Dominique Vanbossele, Lieve Vansevenant, en David Wemel. 
Waarnemend secretaris: An Spriet. 

Verontschuldigd: Raadsleden: Stéphanie Van Hauwaert en Carine Vercleyen. 

 
 
 

Punt 1 Opvolging en goedkeuring verslag vorige zitting.  
 

 Raadslid David Wemel herinnert aan eerder gemaakte afspraken: 
- Presentatie W13 
- Waarom geen anderstalige boeken in Centrum Overleie. 

Beide opmerkingen worden opgevolgd. 
 
De raad keurt het verslag van de zitting van 25 augustus 2016 goed.  
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 2 Overdracht taken ‘my handicap’ van Stad Kortrijk naar OCMW. Voorstel tot 
goedkeuring. 

Doelstelling In kader van een stad die onderneemt en deelt en ifv een degelijke klantgerichtheid en aanpak 
stellen we overdracht van taken my handicap voor van stad naar OCMW.  

Feitelijke 
aanleiding 

Sinds 1 juli 2016 wijzigde de procedure voor aanvragen 'Inkomensvervangende tegemoetkoming', 
'parkeerkaart', 'Inkomensvervangende tegemoetkoming'. De stad verzorgt al vele jaren een deel 
van de administratie van aanvragen voor hulp aan bejaarden, parkeerkaarten en 
inkomensvervangende tegemoetkoming. Vaak kwam het erop neer om mensen documenten te 
bezorgen die betrokkenen moesten laten invullen door hun arts, een deel zelf invullen, eventueel 
door de mutualiteit,... Sinds 1 juli 2016 wijzigde de FOD Sociale Zekerheid deze procedure.  Meer 
en meer is duidelijk (gezien het soort vragen/verhalen: o.a. over ziektebeeld, beperkingen en 
moeilijkheden die dit met zich meebrengt, …) dat deze taak meer aanleunt bij de kennis en 
kwaliteiten van een maatschappelijk werker (eerder dan van een administratief medewerker).  
Sedert het businessplan van de OC’s waarbij burgerzaken teruggetrokken werd uit de Rand 
namen onze woonzorgverleners reeds voor de minder mobiele groep deze taken op.  

Beoordeling 
 

My handicap en de overdracht van deze taken passen binnen een visie vanuit de directie welzijn  
om rechten maximaal uit te putten.  
Meer en meer is duidelijk (gezien het soort vragen/verhalen: o.a. over ziektebeeld, beperkingen 
en moeilijkheden die dit met zich meebrengt, …) dat deze taak meer aanleunt bij de kennis en 
kwaliteiten van een maatschappelijk werker (eerder dan van een administratief medewerker).  
Een maatschappelijk werker is volgens ons beter geplaatst om deze opdracht te vervullen, 
minstens om 3 redenen: 
� Hij/zij genoot een specifieke opleiding en beschikt over goeie methodes om mensen in 

dergelijke situaties te begeleiden, goeie vragen te stellen,... 
� Hij/zij kan zich beter inleven in de leefwereld en-situatie én de mogelijke opeenvolging van 

problemen waarmee de aanvrager kan te maken krijgen. Op die manier kan hij/zij ook 
beter de vragenlijst samen met betrokkene invullen . 

� Hij/zij kan ook sneller detecteren van welke financiële of andere voordelen de aanvrager 
mogelijks nog kan genieten. Administratieve medewerkers hebben hierop geen zicht. 

 
Zeker gezien de hervorming nu is dit een momentum waar we enkele acties kunnen aan 
koppelen. 
 
� het is belangrijk dat mensen zelf aanvraag kunnen doen, we kunnen dit ondersteunen via 

allemaal digitaal (niet elke burger hoeft naar loket te komen) 
� sociale dienst ziekenhuis en dienst algemeen maatschappelijk werk van ziekenfonds kan 

zelf rechtstreeks  aanvraag opmaken voor haar klanten ipv langs te komen  
 
Workload: gemiddeld 26 mensen per maand , 312 klanten in 2015 (kunnen meermaals langs 
komen om dossier in orde te krijgen)  
 
De manier van werken zal met My Handicap (het nieuwe systeem van de FOD Sociale Zekerheid) 



een andere tijdsbesteding inhouden dan in het verleden.  Het is dus moeilijk in te schatten welke 
tijdsbesteding met de nieuwe procedure zal zijn. We verwachten inzet van 1uur per dossier.   

 
Vanuit de Stad zal er communicatie gebeuren naar de burger en andere actoren dat het OCMW  
vanaf 03/10/2016 deze dienstverlening opneemt. Dit kan centraal bij de intake sociaal huis of 
decentraal bij de woonzorgverlener.  We zullen de impact op de workload bekijken, want 
werkdruk – aantal dossiers- aantal aanvragen stijgt zeer sterk binnen het OCMW zowel bij de 
intake als bij de woonzorgverleners. (cfr kwartaalcijfers) 

Enkele cijfers jaarbasis sociaal huis 2015: stijging met 367 vragen naar 4.789 vragen, 1e 
semester 2016 stijging met 800 vragen en gesprekken naar 3.098 vragen op 30/06. De 
stijging heeft te maken met sterke toeleiding van hulpvragers- toegenomen intakes sociale 
dienst.., maar onze equipe werknemers is niet gestegen en moet toevloed blijvend aan 
kunnen.  
Cijfers woonzorgverleners: 399dossiers eind 2015 , 30/06 2016 reeds 494 dossiers (ook met 
zelfde equipe). 

 
Tevens blijft stad bereid indien mensen het stadhuis binnenkomen voor verlenging of vraag om 
toch nog op te nemen, ipv strak te verwijzen naar sociaal huis of woonzorgverlener. 
 
Meer en meer is duidelijk (gezien het soort vragen/verhalen: o.a. over ziektebeeld, beperkingen 
en moeilijkheden die dit met zich meebrengt, …) dat deze taak meer aanleunt bij de kennis en 
kwaliteiten van een maatschappelijk werker (eerder dan van een administratief medewerker).  
 
Waregem en Menen nemen eenzelfde beslissing (overdracht van de taak van stad naar OCMW) 
nav de wijziging sinds 1/07/2016. 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing mits aanvragen kunnen met huidig personeelseffectief. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

Besluitvormings-
proces 

� CBS ging op 29/08/2016 akkoord met deze overdracht mits evaluatie na 6 maanden rond 
impact op werkdruk.  

Tussenkomst ter 
zitting 

Raadslid David Wemel stelt voor om bij de evaluatie na zes maanden te bekijken of er extra 
middelen nodig zijn. 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De Raad gaat akkoord met deze overdracht van bevoegdheden: aanvragen voor integratie  
tegemoetkoming, inkomens vervangende tegemoetkoming, tegemoetkoming hulp aan bejaarden 
en parkeerkaarten.  
 
De Raad gaat akkoord dat opdracht na 6 maanden wordt geëvalueerd gezien we duidelijke impact 
verwachten op werkdruk in intake sociaal huis en bij woonzorgverleners. Indien gunstige 
evaluatie wordt bekeken of een beheersovereenkomst gemaakt dient te worden tussen Stad en 
OCMW.   
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 3 Kosten openbare verlichting van het project de Weister: goedkeuring tot betaling van 
het OCMW-aandeel aan de huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Haard is Goud Waard’. 

Feitelijke 
aanleiding 

Het project DE WEISTER – Moeskroensesteenweg maakt deel uit van een totaalproject bestaande 
uit WZC de Weister (van OCMW Kortrijk) en 13 aanleunwoningen (van Eigen Haard is Goud 
Waard). Dit project wordt ontsloten via de Kapelhoekstraat. Gezien de aanleg van een weg ook de 
ontsluiting van de sociale woningen omvat en het geheel na aanleg openbaar domein wordt,  
Heeft de VMSW dit kunnen subsidiëren. 
VMSW maakte in overleg met de stadsdiensten, Eigen Haard is Goud Waard en het OCMW het 
dossier wegenis op. Als subsidiërende overheid nam V.M.S.W. de organisatie van de aanbesteding 
van de wegeniswerken op zich. 
De werken voor de toegangsweg zijn gesubsidieerd volgens de verdeelsleutel van VMSW. Deze 
verdeelsleutel is bepaald aan de hand van het aantal sociale woningen (In dit geval 13 woningen) 
die bereikbaar zijn via deze weg met een maximum bedrag per woning aan wegenis. De wegen- 
en omgevingswerken zijn gegund bij Raadsbeslissing van 20 december 2012. In deze beslissing 
was de openbare verlichting niet opgenomen, vandaar deze bijkomende nota. 

Beoordeling Bij brief van 10 januari 2011 heeft VMSW aan Eigen Haard is Goud Waard de subsidie toegezegd 
voor de openbare verlichting bij realisatie door Gaselwest. In deze brief is het verlichtingsproject 
in zijn totaliteit geraamd op 34.655,94 euro, het OCMW-aandeel is vastgelegd op 29,47%. 
 
Eigen Haard is Goud Waard heeft de factuur van Gaselwest (37.069,17 incl. BTW) integraal 
betaald en vraagt dat het OCMW het vastgelegd procentueel aandeel van 29,47% zou betalen. 



Het OCMW-aandeel van 29,47% bedraagt 10.924,28 euro. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd.  

Eerdere 
beslissingen 

� Raad 20 december 2012 

Stemmen Unanimiteit. 

Besluit De Raad beslist om aan de huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Haard is Goud Waard’ het bedrag van 
10.924,28 euro te betalen als aandeel in de openbare verlichting omheen De Weister. Eigen Haard 
is Goud Waard heeft de factuur van Gaselwest geprefinancierd en het OCMW-aandeel is berekend 
met de VMSW-verdeelsleutel. 
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 4 Aankoop cilindercombinatie en sloten voor serviceflats Ten Olme. Voorstel tot gunning. 
 

Feitelijke 
aanleiding 

De bestaande cilindercombinatie in Ten Olme is verouderd. Ze beantwoordt niet meer aan de 
huidige veiligheidsvereisten. Veilige sloten zijn voorzien van een boorbelemmering, een 
aftastbeveiliging en een conische rosas. 
Op de begroting is een budget van €10.000 voorzien voor het vervangen van de cilindersloten van 
service flat Ten Olme. Dit kadert in een project om het sleutelbeheer van ons patrimonium 
volledig na te zien zodat het goed beheerd wordt. Eerder werden in dit kader al de cilindersloten 
van de woningen van Hoog Mosscher en Mortagnelaan vernieuwd. 

Beoordeling 
 

In het kader van de opdracht “Aankoop cilindercombinatie en sloten” werd op 20 juni 2016 een 
bestek met nr. 20160819/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht werd geraamd op € 13.135,00 exclusief BTW of € 15.893,35 
inclusief 21% BTW. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 7 juli 2016 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
� LECOT NV, Vier Linden  7 te 8501 Heule; 
� SLEUTELS DECABOOTER BVBA, Loodwitstraat 16 te 8500 Kortrijk; 
� THERY BVBA, Guido Gezellelaan 126 te 8501 Heule; 
� Metaalwaren Vancanneyt nv, Spoelewielenlaan 8 te 8860 Lendelede. 
 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 19 augustus 2016 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 240 kalenderdagen eindigt op 16 april 2017. 
Er werden 4 offertes ontvangen: 
� SLEUTELS DECABOOTER BVBA, Loodwitstraat 16 te 8500 Kortrijk (€ 8.602,83 exclusief BTW 

of € 10.409,42 inclusief 21% BTW); 
� Metaalwaren Vancanneyt nv, Spoelewielenlaan 8 te 8860 Lendelede (€ 9.636,40 exclusief 

BTW of € 11.660,04 inclusief 21% BTW); 
� LECOT NV, Vier Linden  7 te 8501 Heule (€ 9.294,62 exclusief BTW of € 11.246,49 inclusief 

21% BTW); 
� THERY BVBA, Guido Gezellelaan 126 te 8501 Heule (€ 11.975,42 exclusief BTW of 

€ 14.490,26 inclusief 21% BTW); 
 
Op 29 augustus 2016 voor Aankoop cilindercombinatie en sloten stelde de dienst Facility het 
verslag van nazicht van de offertes op. 
De dienst Facility stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde SLEUTELS DECABOOTER BVBA, 
Loodwitstraat 16 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 
€ 8.601,92 exclusief BTW of € 10.408,32 inclusief 21% BTW. 

Financiële 
toetsing 

Budget Ok. 

Visum ontvanger Goedgekeurd.  

Wetten en 
reglementen 

� Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 

� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden). 

� De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 



inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
� Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105. 
� Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 3. 

Eerdere 
beslissingen 

In het kader van de opdracht “Aankoop cilindercombinatie en sloten” werd op 20 juni 2016 een 
bestek met nr. 20160819/RL/OPZB opgesteld door de dienst Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 13.135,00 exclusief BTW of € 15.893,35 
inclusief 21% BTW. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 7 juli 2016 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Volgende firma’s werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 
� LECOT NV, Vier Linden  7 te 8501 Heule; 
� SLEUTELS DECABOOTER BVBA, Loodwitstraat 16 te 8500 Kortrijk; 
� THERY BVBA, Guido Gezellelaan 126 te 8501 Heule; 
� Metaalwaren Vancanneyt nv, Spoelewielenlaan 8 te 8860 Lendelede. 

Bijlagen � 4 offertes 
� Verslag van nazicht  

Stemmen Unanimiteit. 

Besluit Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 augustus 2016 
voor Aankoop cilindercombinatie en sloten, opgesteld door de dienst Facility. 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
De opdracht “Aankoop cilindercombinatie en sloten” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde SLEUTELS DECABOOTER BVBA, Loodwitstraat 16 te 8500 Kortrijk, tegen 
het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van € 8.601,92 exclusief BTW of € 10.408,32 
inclusief 21% BTW. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. 20160819/RL/OPZB van 20 juni 2016. 
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 5 Indienen voor preadvies bij Onroerend Erfgoed van dossier ‘restauratie Begijnhof Fase 
10’, Buitenaanleg. Voorstel tot goedkeuring. 

Feitelijke 
aanleiding 

De restauratie van de geklasseerde woningen in het Begijnhof wordt door de Vlaamse Overheid 
voor 80% gesubsidieerd, nl. 60% door de Vlaamse Overheid en 20% door de Provincie, voor 
zover dit gaat om subsidieerbare posten. Dit restauratiedossier maakt deel uit van het op 20 
september 2012 goedgekeurde Meerjarig subsidiedossierdossier voor de fasen 6 t/m 10 van het 
Begijnhof. 
Elk jaar dient één restauratiedossier te worden ingediend, dat voldoet aan de wet op de 
overheidsopdrachten en de Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en 
Dorpsgezichten, Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed. Voor 2016 is dit het indienen van 
het laatste dossier, Fase 10, buitenaanleg van het volledige Begijnhof. 
Een eerste fase van elk dossier is het opvragen van een pre-advies bij de dienst Onroerend 
Erfgoed, wat na de aanpassingen aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed in de vorm van een 
definitief dossier moet ingediend worden binnen datzelfde jaar. 

Beoordeling Pre-advies fase 10 
Bij de goedkeuring van instap in de meerjarige subsidieovereenkomst voor de restauratiewerken 
aan het Begijnhof te Kortrijk is, volgens de daaraan gekoppelde timing, het dossier van fase 10 in 
te dienen als pre-advies half 2016. 
 
Op 31 augustus 2016 ontvingen we van de ontwerpers het restauratiedossier om in prelectuur bij 
Onroerend Erfgoed in te dienen. Het dossier omvat volgende documenten: 

o Brieven en verslagen 
o Bouwhistorische nota 
o Inventaris 
o diagnosenota 
o Bestemmingsnota 
o Verantwoordingsnota 
o Restauratienota 
o Bestek 
o Meetstaat en raming 
o Plannen bestaand en nieuw 

 



De werken worden geraamd op € 725.650,92 excl. BTW of €878.037,61 incl. 21% BTW. 
 
Voor deze werken willen we een restauratiepremie ten bedrage van 80% van de subsidieerbare 
posten (= 80% van € 485.620,42 excl. BTW met een maximum €483.143,27 als plafond 
goedgekeurd in het meerjarig subsidiedossier van 2012) aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. 
De Vlaamse Gemeenschap neemt namelijk naast de door hen voorziene premie van 60% in de 
toekomst de premie van 20% van De Provincie over. 
 
Omwille van de strikte timing gekoppeld aan het Meerjarig subsidiedossier dienen we bij de 
provinciale dienst Onroerend Erfgoed een aanvraag in tot preadvies. Dit gebeurt met een dossier 
dat digitaal en op papier wordt toegestuurd. 
 
Dit dossier dient dan te worden aangepast zoals vermeld in het pre-advies dat ons door 
Onroerend Erfgoed zal worden toegestuurd. Na overleg met het bestuur zal dit aangepaste 
dossier in zijn definitieve vorm eind 2016 dienen te worden ingeleid. 
We stellen voor om voor deze opdracht ‘open aanbesteding ’ te kiezen als gunningswijze, met 
Europese bekendmaking zoals geëist in de meerjarige subsidieovereenkomst. 

Financiële 
toetsing 

Budget In meerjarenplan is voor 2019 een budget van 685.770EUR. 

Visum ontvanger  Goedgekeurd mits het budget bij het volgend meerjarenplan verhoogd wordt 
met 200.000EUR. 

Wetten en 
reglementen 

� Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 

� De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald art. 24. 

� De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

� Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

� Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 

� De Wet-, Decreet- en Regelgeving voor Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten, 
Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raad van 20 september 2012 : Goedkeuring meerjarige subsidieovereenkomst Begijnhof 
� Raad van 13 november 2012 : Goedkeuring budget meerjarige subsidieovereenkomst 

Bijlagen � Restauratiedossier opgesteld door de ontwerpers Architecten Stoop Monique en Philippe 
Pauwels. 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De raad keurt het dossier pre-advies ‘restauratie Begijnhof fase 10’, opgesteld door de 
Architecten Stoop Monique en Philippe Pauwels, goed. 
De raad beslist open aanbesteding met Europese bekendmaking te kiezen als wijze van gunning. 
De raad acteert dat dit dossier voor preadvies wordt ingediend bij de provinciale dienst onroerend 
erfgoed. 
De raad beslist dat na aanpassing aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed, het dossier ter 
subsidiëring mag ingeleid worden bij de Vlaamse Overheid, voor zover dit de huidige raming, 
namelijk € 725.650,92 excl. 21% BTW niet overschrijdt. 
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 6 Verkoop hoeve met omliggende gronden te Deerlijk. Voorstel tot goedkeuring. 
 

Feitelijke 
aanleiding 

Het bestuur is eigenaar van een hoeve met 4,5 hectare landbouwgrond, in de Groenstraat 42 te 
Deerlijk. De pacht werd aangegaan op 1 oktober 1946 door de heer Alois Buysschaert die 
overleed op 9 februari 1971. Zijn zoon, de heer Albert Buysschaert zette de pacht verder. Albert 
Buysschaert overleed op negentigjarige leeftijd op 18 december 2013.  
 
Op 20 januari 2014 stelde zijn echtgenote, mevrouw Vandendriessche de schriftelijke vraag om 
de pacht over te nemen. Mevrouw Vandendriessche heeft vier kinderen maar deze zijn niet actief 
in de landbouwsector. De heer en mevrouw Buysschaert hebben gedurende vele jaren de hoeve 
goed onderhouden en hun bedrijf uitgebaat in een goeie verstandhouding met het OCMW.   
 
Gezien de leeftijd van de weduwe en het ontbreken van overnemers van de landbouwactiviteit is 
het voor het OCMW opportuun om de hoeve en de gronden te verkopen.  



 
Er zijn enkele landbouwers actief in de buurt die vermoedelijk interesse zullen hebben in de 
aankoop van de landbouwgronden. Het is algemeen bekend dat veel landbouwers vandaag op 
zoek zijn naar gronden. De landbouwgronden kunnen afzonderlijk verkocht worden.  
 
De hoeve is niet aangepast aan de hedendaagse normen voor exploitatie van een modern 
landbouwbedrijf. Vermoedelijk zullen eerder particulieren die op het platteland willen wonen 
interesse hebben om deze hoeve te kopen om te renoveren of her op te bouwen.  

Beoordeling In de zitting van 15 mei 2014 ging de raad akkoord met de eindepachtregeling en stelde notaris 
Taelman uit Deerlijk aan om authentieke akte van pachtverbreking te verlijden en de verkoop 
voor te bereiden.  
 
Volgens de eindepachtregeling zullen de hoeve en de gronden vrij zijn op 1 oktober 2016. De 
openbare verkoop kan dus georganiseerd worden.  
 
Omschrijving van de loten met instelprijs:  
 
Lot 1: Hoeve op 1,02 ha.  
 
Hoeve bestaande uit de woning met bijgebouwen: schuur, stal, veldschuur en oude varkensstal.  
Percelen: sectie E, nummers 315/K, 315/H en 314/A.  
Oppervlakte: 1ha 02a 14ca. 
Instelprijs: € 300.000. 
 
Lot 2: Akkerland aansluitend op de hoeve. 
 
Akkerland gelegen langs de Groenstraat, aansluitend op de hoeve.  
Perceel: sectie E, nummer 309. 
Oppervlakte: 58a 80ca. 
Instelprijs: € 35.300. 
 
Lot 3: Akkerland.  
 
Akkerland gelegen langs de Bouckaertstraat. 
Percelen: sectie E, nummers 310 en 312/D.  
Oppervlakte: 82a 46ca. 
Instelprijs: 49.500. 
 
Lot 4: Akkerland en weiland tegenover de hoeve.  
 
Akkerland en weiland tegenover de hoeve, gelegen deels langs de Groenstraat met aansluitende 
percelen achtergrond.  
Percelen:  

-weiland: sectie E, nummer 277. 
-akkerland: sectie E, nummers 208/E, 209/A, 209/D, 201, 213 en 279. 
 

Oppervlakte: 
-weiland: 36a 60ca 
-akkerland: 1ha 74a 07ca 

Instelprijs: € 91.100 

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Besluitvormings-
proces 

� Raadsbesluit van 15 mei 2014: goedkeuring eindepachtregeling en aanstellen notaris.  

Bijlagen � Schattingsverslag met situeringsplan 

Tussenkomst ter 
zitting 

Raadslid Nic Cattebeke stelt dat de gronden dicht bij de bebouwde kom liggen.  Hij denkt dat deze 
gronden misschien een meerwaarde kunnen opleveren indien deze een bestemmingswijze naar 
woongebied zouden krijgen.  Hij refereert naar ons beleid inzake beheer patrimonium: we 
verkopen pas als er een opportuniteit voor meerwaarde is. 
 
Raadslid David Wemel sluit zich daarbij aan.  Liever deze gronden verpachten dan ze te verkopen. 
 
Raadslid Frederik Benoit betwijfelt dat deze gronden een bestemmingswijziging zullen ondergaan.  
Deze gronden liggen in agrarisch gebied, er is geen intentie om deze bestemming te wijzigen. 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De raad gaat akkoord met de openbare verkoop van de hoeve (perceel 1) te Deerlijk, Groenstraat 



42 met de instelprijs van € 300.000. 
 
De raad stelt de beslissing over de gronden (percelen 2,3 en 4) uit naar een volgende zitting 
zodat de piste van openbare verpachting kan onderzocht worden.   
 
De raad stelt notaris Wim Taelman uit Deerlijk aan om de openbare verkoop van de hoeve (en 
eventueel de gronden) te organiseren en de akte te verlijden.  
 
De raad machtigt de voorzitter en secretaris om het OCMW te vertegenwoordigen bij het verlijden 
van de akte.  
 
De raad beslist om de opbrengst van de verkoop aan te wenden voor de aan gang zijnde sociale 
bouwwerken. 
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 7 Stopzetting activasubsidiëring: overgangsperiode en tewerkstelling na activa. 
 

Doelstelling Behoud van de tewerkstelling vanaf 01.01.2019 ten belope van het huidig activabudget. 

Feitelijke 
aanleiding 

Huidig systeem werkervaringsjobs dienstenbanen activa 
 

• 2002: invoering van een eigen systeem dienstenbanen, gebaseerd op het activastelsel 
Vanaf 01.01.2002 werd het ‘activaplan’ ingevoerd, tot bevordering van de tewerkstelling van 
langdurige werkzoekenden en werd het stelsel van de smetbanen afgeschaft. 
De doelstelling was: het herinschakelen van werklozen in het normale arbeidscircuit via 
activering. De financiële ondersteuning bij de aanwerving van activagerechtigden is:  

 
• een activeringsuitkering van € 500/maand/VTE 
• vrijstelling van de patronale lasten gedurende een periode, afhankelijk van de duur van 

de werkloosheid in de periode vóór de aanwerving 
          

• het raadsbesluit van 28.02.2002 voorziet in de invoering van een eigen nieuw systeem 
dienstenbanen, ten laste van het budget sociale tewerkstelling.  Er werd toen een contingent 
van 23 VTE vastgesteld: 18 leefgroepondersteuners bij de vzw Zusters Augustinessen en 5 
logistieke hulpen bij het OCMW.  Het contingent werd door de jaren heen opgetrokken naar 26 
VTE, waarbij er 8 voorzien werden voor het OCMW.  Een paar jaar geleden werd, uit 
besparingsoverwegingen intern beslist om het volledig contingent activa-medewerkers niet 
meer op te vullen, en waar mogelijk te vervangen door leerwerknemers.  Door het lagere 
profiel van de leerwerknemers op vandaag is het niet altijd meer mogelijk deze mensen in te 
schakelen in de activajobs.  In het contingent dat nog altijd op 26 VTE staat werken momenteel 
volgende VTE: 

 
• OCMW: 5,50 VTE 
• vzw Zusters Augustinessen: 17 VTE 

 
• dienstenbanen: functies die rechtstreeks ten goede komen aan de kwaliteit van de 

dienstverlening aan onze klanten, gebruikers of bewoners: 
 

• in de woonzorgcentra: leefgroepondersteuners, voor een kwaliteitsverbetering van het 
dagelijks leven van de bewoners op de afdelingen 

• in de wijkteams en thuiszorg: logistieke hulpen/polyvalent medewerkers administratie, 
jobs die de dienstverlening faciliteren om een optimale service aan de gebruikers te 
garanderen 

 
• de doelgroep en criteria voor aanwerving: we opteren voor de groep met de langste 

werkloosheidsperiode (of gelijkgesteld) die recht geeft op maximale financiële tussenkomst.  
Alleen uitzonderlijk kunnen werkkaarten met lagere voordelen aanvaard worden: als er geen 
andere kandidaten beschikbaar zijn.  We opteren zoveel mogelijk voor inwoners uit Kortrijk.  Er 
is trajectbegeleiding met het oog op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt.  De 
maximale tussenkomst per VTE per jaar is: 

 
activeringsuitkering € 6.000 

patronale vrijstelling € 4.000 
totaal € 10.000 

 
• de maximumduur van de tewerkstelling is 2 jaar 

 
• aantal activa’s die bij het OCMW Kortrijk werkten gedurende de periode 2002-2016:289 

 
 



Nieuw systeem: 
 

• in het kader van de 6de staatshervorming en de overheveling van bevoegdheden tussen de 
verschillende overheden zal het activastelsel afgeschaft worden: 

• 2016 wordt een overgangsjaar: tot het einde van dit jaar kunnen nog activamedewerkers 
in dienst genomen worden 

• de activasubsidiëring loopt nog tot 31.12.2018 en is daarna onvermijdelijk ten einde. 

Beoordeling 
 

De activafuncties werden ondertussen door de jaren heen ingeschakeld in de reguliere werking van de 
diensten en teams, waarbij om de 2 jaar nieuwe medewerkers werden opgeleid: 
 

• wijkteams: 5 VTE logistiek medewerkers of polyvalent medewerker administratie 
• maaltijdbedeling-thuiszorg: 0,5 VTE als logistiek medewerker 
• woonzorgcentra: 17 VTE leefgroepondersteuners, verdeeld over de verschillende instellingen 

 
Als de afschaffing van de subsidie ook voor de afschaffing van de tewerkstellingen zou zorgen, zou dit 
een probleem vormen in de voorziene dienstverlening.  We stellen volgende regeling voor: 
 
 
1. overgangsperiode 2016-2018:  
 

• we voorzien in de periode 2016-2018 verdere activatewerkstellingen, met alle mogelijke 
activavoordelen en met een zo groot mogelijk behoud van de huidige VTE 

• in de genoemde periode werken de activamedewerkers zoveel mogelijk tot 31.12.2018: méér 
dan 2 jaar als laatste activatewerkstellingen  

• voor de activamedewerkers van wie het contract eindigt in het 1ste semester 2017, kunnen we 
reeds vervangers in dienst nemen vanaf 15.12.2016 (nog met activasubsidie gedurende 2 
jaar), van wie het contract loopt tot  eind 2018.  Ze lopen dan een tijd dubbel met de huidige 
activamedewerkers, maar dit betekent nog een winst tegenover het in dienst nemen van 
reguliere medewerkers.  

 
      De meerkost bij het dubbel lopen met de medewerkers van wie het contract eindigt in het eerste 

semester 2017 bedraagt € 56.600.  Tegenover reguliere medewerkers is er gedurende 2017-2018 
een voordeel van € 102.200.  Dit genereert in een nettovoordeel van € 45.600. 

  
 
2. start tewerkstellingen na activa – vanaf 01.01.2019  
     

• We stellen voor om de eigen bijdrage in de loonkost, zoals die nu loopt voor de 
activatewerkstellingen, verder te benutten voor tewerkstelling. 
Kostprijs huidige activa-contingent: € 828.469,71 
Subsidie: € 225.000 
Eigen inbreng: € 603.469,71 

 
• mogelijke tewerkstelling, uitgedrukt in VTE bij behoud van de huidige loonkost: 

4 VTE logistieke hulpen  
12,50 VTE leefgroepondersteuners 
 
De leefgroepondersteuners blijven tijdelijke jobs in het kader van een leertraject naar 
zorgkundige voor 2,5 jaar.  Na het behalen van het diploma kunnen de afgestudeerden in de 
eigen organisatie blijven werken ingeval van vacature, of elders solliciteren. 

 
 
3. begroting, meerjarenplanning en kostenplaats 
 
• De huidige loonkost voor de activamedewerkers in het contingent wordt geboekt onder sociale 

tewerkstellingen. 
• We stellen voor om de loonkost vanaf 01.01.2019 te budgetteren en op te nemen in de betreffende 

diensten van het OCMW en de woonzorgcentra.  De loonkost wordt verantwoord vanuit de vroegere 
activatewerkstelling en mag niet leiden tot een groter verlies voor die diensten zonder 
verantwoording. 

• Voor gans het OCMW (incl. IVA) is de oefening budgetneutraal. Er is wel een verschuiving tussen de 
kostenplaatsen, i.c. van de sociale dienst (OCMW) naar enerzijds de wijkteams (OCMW) en 
anderzijds de thuiszorg en de woonzorgcentra (zorgbedrijf). 

• In het huidig meerjarenplan is het nodig voor 2017 een meerkost te ramen van ± € 40.000 
ingevolge de overlapping van contracten in het eerste semester van 2017. 

• Bij de woonzorgcentra is er vanaf 2018 een geleidelijke vermindering van de RIZIV-opbrengsten.  
Deze wordt maximaal in 2019 voor een bedrag van + 45.000 euro. 

• Bij de logistieke hulpen in dienst bij het OCMW zullen de toekenning van anciënniteit en functionele 
loopbaan ervoor zorgen dat de lonen met de jaren stijgen. 
 

Financiële 
toetsing 

• Budget: Het voorstel beoogt om na stopzetting van de activa’s de huidige activa-enveloppes 
te bestendigen en verder aan te wenden voor regulier personeel. Er zijn evenwel 2 meerkosten 



die niet opgenomen zijn in het huidig meerjarenplan: 
o Overlappingskost in 2017 van 56.604EUR (= 20.625+35.979) verminderd met 17.000 

extra-Riziv financiering voor het bijkomend personeel; dat is netto-meerkost 39.604 of 
afgerond 40.000EUR 

o Vanaf 2019 jaarlijks daling van de RIZIV-subsidie met 45.274,50EUR of afgerond 
45.000EUR 

• Visum goedgekeurd mits in het nieuw meerjarenplan: 
o Het uitgavenbudget 2017 met 40.000EUR verhoogd wordt 
o Vanaf 2019 de RIZIV-opbrengsten jaarlijks met 45.000EUR verminderd worden 

Wetgeving • Decreet 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid 
• BVR 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse 

doelgroepenbeleid 

Besluitvor-
mingsproces 

• bespreking stuurgroep activering 22 juni 2016 
• bespreking MAT 30 juni 2016 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit De Raad beslist: 
 
1. Akkoord te gaan met de verdere activatewerkstelling gedurende de periode 2016-2018, met een zo  
    groot mogelijk behoud van de huidige VTE. 
 
2. Akkoord te gaan met een tewerkstelling van méér dan 2 jaar in de overgangsperiode, met name voor 
    een periode waarin de activasubsidies (activeringssubsidie en/of patronale vermindering RSZ) lopen 
    en maximaal tot 31.12.2018. 
 
3. Akkoord te gaan met de vervanging vanaf 15.12.2016 van de medewerkers van wie het contract  
    eindigt in het eerste semester van 2017.   
 
4. Akkoord te gaan om het huidig activabudget vanaf 01.01.2019 verder te benutten voor tewerkstelling. 
 
5. Akkoord te gaan met het budgetteren van de loonkost vanaf 01.01.2019 en deze op te nemen in de 
    betreffende diensten.   
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 8 Toelichting risicoanalyse.  
 

 Waarnemend personeelsverantwoordelijke Carine Callemin licht de resultaten en de acties toe van 
de risicoanalyse psycho-sociale belasting van de medewerkers, uitgevoerd door IDEWE.  De 
raadsleden  kregen eerder reeds de nodige documenten. 
 
Raadslid Nic Cattebeke brengt in, in het kader van het item communicatie, dat personeelsleden 
geïnteresseerd zijn in de agenda en beslissingen van de raad en vraagt of dit aan de 
personeelsleden kan bezorgd worden. 
De voorzitter antwoordt dat de agenda en de memorie een week voor de raadzitting op de 
website staan. 
 
Raadslid David Wemel vindt het belangrijk dat er een preventiebeleid van burn-out wordt 
ontwikkeld en dat personeelsleden leren omgaan met emotionaliteit van het werk, vooral in een 
hulpverleningscontext. 
Carine Callemin antwoordt dat er een vormingsprogramma ontwikkeld is voor leidinggevenden en 
medewerkers over burn-out.  Dit programma wordt jaarlijks herhaald. 
Raadslid David Wemel vraagt of er ook extra aandacht gaat naar de leidinggevenden. 
Carine Callemin antwoordt dat er een traject voor leidinggevenden is opgestart met intervisie drie 
maal per jaar. 
 
Raadslid Lieve Vansevenant feliciteert de personeelsverantwoordelijke voor de duidelijke 
presentatie en documenten. 
[15 september 2016] 

 
 
 

Punt 9 Varia.  
Mission: goedgekeurd Europees project binnen het structuurfonds EaSI  

Doelstelling Goedkeuring opstart Europees project MISSION. 
Vacantverklaring functie ‘casemanager’ (5 VTE) voor de uitvoering van het Europees project 



MISSION. 

Feitelijke 
aanleiding 

In november 2015 dienden we het project MISSION in op de call van het Europees 
structuurfonds EaSI.  We kregen intussen van de Europese Commissie  
de formele bevestiging dat het project goedgekeurd is en start op 1 september 2016.  
 
1/Inhoudelijk 
 
Via MISSION willen we de toegankelijkheid van sociale dienstverlening verhogen  
om gezinnen in armoede efficiënter en integraler te kunnen ondersteunen in het  
verbeteren van hun levensomstandigheden.  
 
We zullen dit doen via de methodiek ‘casemanagement’ bij 254 gezinnen die door  
Kind en Gezin geregistreerd worden als kansarm. Via de verpleegkundigen van Kind en  
Gezin zal een casemanager in deze gezinnen geïntroduceerd worden. Deze  
gaat bij de gezinnen thuis op de 6 indicatoren uit de Kind en Gezin armoederegistratie  
(inkomen, werk, opleiding, huisvesting, gezondheid, kinderen) een casemanagement  
ontplooien (multi-dimensionele aanpak van armoede).  
 
Deze casemanager zal de coördinatie opnemen van alle voor het gezin van toepassing  
zijnde federale, Vlaamse, en lokale rechten, maatregelen en voorzieningen die hen  
kunnen helpen om hun situatie op de 6 levensdomeinen te verbeteren. De casemanager  
zal optreden als vast aanspreekpunt voor het gezin en de diensten errond, en zowel een  
coördinerende als ondersteunende functie uitoefenen met het oog op vooruitgang op de  
6 kansarmoede indicatoren. 
 
Activiteiten: 
 
1/Oprichting lokaal actorennetwerk 
Alle lokale actoren actief in Kortrijk op het terrein van de lokale sociale dienstverlening  
(OCMW, VDAB, CAW, werkwinkel, mutualiteit, …) worden samengebracht in een  
lokaal netwerk om mee vorm te geven aan een integrale dienstverlening en verbeterde  
samenwerking tussen organisaties ifv het optimaliseren van de toegang voor mensen in  
armoede. Ze zullen drempels, overlap en hiaten in de samenwerking tussen  
dienstverleners identificeren, en bekijken hoe deze samenwerking kan verbeterd worden  
ifv betere resultaten voor de gezinnen.  
   
2/Digitale tool  
De opleiding NMCT (new media & communication technololgy) van Howest heeft ter 
voorbereiding een digitale tool ontwikkeld op basis van de armoede indicatoren van Kind 
en Gezin. Deze maakt het mogelijk om de profielen van kansarme gezinnen te linken aan 
alle voor het gezin relevante diensten, rechten en voorzieningen. De casemanagers  
zullen dit instrument gebruiken om op een eenvoudige en integrale manier in kaart te  
brengen waar gezinnen in armoede allemaal recht op hebben. De tool 
is test-klaar en zal verder worden verfijnd in de eerste fase van het project. 
3/Methodiek outreachend werken 
Vzw Outeach! zal een opleiding/methodiek ontwikkelen voor de casemanagers die in de  
gezinnen zullen werken. De bedoeling is ervoor te zorgen dat de casemanagers binnen  
een vast methodologisch kader gaan werken, zodat de impact van hun werk kan gemeten  
worden (zie ‘onderzoeken van impact’) en van daaruit kan geïdentificeerd worden wat  
precies de succesfactoren zijn voor deze manier van werken. Op basis daarvan zal  
afgeleid worden hoe de huidige manier van werken kan geoptimaliseerd worden. 
 
4/Casemanagement ism Kind en Gezin  
5 casemanagers zullen ism Kind en Gezin binnen gebracht worden bij in totaal 254 gezinnen die 
volgens de armoedeindex van Kind en Gezin kansarm zijn. Ze zullen op basis van de indicatoren 
huisvesting, inkomen, werksituatie, opleidingsnoden, gezondheid en  
stimulatieniveau van de  kinderen bekijken welke de noden zijn in het gezin, en de  
coördinatie opnemen van alle voor het gezin van toepassing zijnde federale, Vlaamse, en  
lokale rechten, maatregelen en voorzieningen die hen kunnen helpen om hun situatie op  
de 6 levensdomeinen te verbeteren. 
 
5/Onderzoeken van impact  
Aan het project is tevens een onderzoeksluik verbonden onder coördinatie van Wim 
Van Lancker van het Centrum voor Sociaal beleid H. De Leeck. Hij zal, ism onze lokale 
hogescholen Vives en Howest, zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van 
het project onderzoeken:  
 

- In eerste orde: kwantitatief => wat is het effect van de casemanager op het gebruik van 
maatregelen/rechten/diensten (toegang, take-up)? 

- In tweede orde: kwalitatief => zijn de maatregelen/rechten/diensten doeltreffend om de 
leefomstandigheden van de gezinnen te verbeteren?  

- In derde orde: hoe kunnen we via deze aanpak organisatie-en beleidskeuzes 
beïnvloeden/wijzigen? 



Op basis van de resultaten van het project zullen aanbevelingen en acties geformuleerd  
worden om een nieuwe manier van werken, ism partners, beleidsmatig te verankeren.  
 
2/Samenwerking / partnerschappen 
Voor de uitvoering van MISSION werden volgende partnerschappen afgesloten:  
 
BE: 

• OCMW Kortrijk 
• Kind en Gezin 
• Vives 
• Howest 
• Universiteit Antwerpen: Centrum voor sociaal beleid H. De Leeck.  

 
EU: 
Voor het project werd tevens een adviesraad opgericht die het project inhoudelijk en  
beleidsmatig mee zal opvolgen en ondersteunen. De adviesraad zal worden voorgezeten  
door prof. Frank Vandenbroucke (EU expert mbt sociale innovatie) en zal bestaan uit  
vertegenwoordigers van 2 steden die geconfronteerd worden met gelijkaardige  
uitdagingen, en 3 Europese netwerken actief rond armoedebestrijding en sociale  
dienstverlening: 

• Stad Rotterdam 
• Stad Barcelona 
• EAPN: Europees anti-armoede netwerk  
• ESN: Europees netwerk sociale diensten  
• ENSA: Europees netwerk lokale sociale autoriteiten  

  
Deze adviesraad zal  2 keer per jaar samenkomen in Brussel. Voor het OCMW zijn aan het  
EU luik dus geen buitenlandse verplaatsingen verbonden. 
3/ Budget: 
Totaal projectbudget: € 1 888 219,37 
Totaal subsidie: € 1 510 367,28  
Totaal cofinanciering: € 337 852.09 
 
� Het budget heeft betrekking op een projectperiode van 3 jaar. 
 
Verdeling & elementen van de subsidie over partners: 
OCMW Kortrijk: € 1 001 968,32 subsidie 

- financiering loonkost 5 extra casemanagers  
- financiering 10% ondersteuning door personeelsdienst 
- financiering 20% ondersteuning door financiële dienst 
- financiering opleiding casemanagers  
- financiering Europese stuurgroepen 
- financiering indirecte kosten (forfait van 7%)  

 
CSB H. De Leeck: € 220 739,93 subsidie 

- coördinatie onderzoeksluik  
 
Kind en Gezin: € 5 664 subsidie  

- introductie doelgroep bij doelgroep  
 
Howest: € 135 825,25 subsidie  

- medewerking onderzoeksluik  
 
Vives: € 146 466,78 subsidie 

- medewerking onderzoeksluik  
 
 

Verdeling & elementen van de  cofinanciering over partners: 
OCMW Kortrijk: € 286 623.09 cofinanciering 

- 80% reguliere loonkost Hanne Denoo (projectmanagement) 
- 80% loonkost Maarten François (implementatie projectactiviteiten) 

 
Howest: € 42 921 cofinanciering 

- bestaande onderzoekscapaciteit 
 
Vives: € 48 308 cofinanciering  

- bestaande onderzoekscapaciteit 
 
 

4/ Personeel 
Bestaand personeel  
Voor de uitvoering van het project MISSION wordt in OCMW Kortrijk volgend bestaand personeel 
ingeschakeld: 



Projectcel - Hanne Denoo – 0.8 VTE       
- Projectmanagement 
- Monitoring 

o Inhoudelijk 
o Financieel 
o Administratief  

- Aansturing & opvolging overlegplatformen  
o Projectstuurgroep 
o EU stuurgroep  

 
Armoedebeleid – Maarten François – 0.8 VTE         

- Aansturing implementatieteam 
o Dagdagelijkse aansturing & opvolging 5 casemanagers 
o Afstemming/wisselwerking met onderzoeksluik  

- Aansturing & opvolging lokaal actorennetwerk 
 
Financiële dienst – Johan Dejonckheere – 0.2 VTE      

- Opvolging budget en financiële rapportages (10%) 
- Evaluatie binnen BBC (10%)      

 
Personeelsdienst – Nathalie Braekeveldt – 0.1 VTE      

- Aanleveren en verwerken loongegevens projectmedewerkers 
  
Nieuw personeel  
Daarnaast zullen 5 VTE casemanagers worden aangeworven die zullen instaan voor  
het integraal casemanagement bij 254 gezinnen. Hun opdracht zal bestaan uit enerzijds de 
coördinatie van de sociale dienst- en hulpverlening rond de gezinnen en anderzijds de individuele 
begeleiding van de gezinnen.   
 
5/ Projectduur 
Start: 1/09/2016   
Einde: 31/08/2019  
-> 3 jaar 

Beoordeling Het project werd goedgekeurd door het Europees Fonds voor tewerkstelling en sociale  
Innovatie (EaSI). Dit fonds riep op om projecten op te zetten rond geïntegreerde sociale  
dienstverlening, zodat mensen in armoede op een efficiënte manier geholpen kunnen  
worden, zonder verschillende keren opnieuw verschillende aanvragen en intakes te  
moeten doen bij verschillende organisatie die hen vaak slechts met één specifiek  
deelaspect  van hun probleem kunnen helpen. Ze moeten daarvoor vaak verschillende keren 
hetzelfde verhaal vertellen, dezelfde documennten aanleveren, en hebben vaak verschillende 
sociaal werkers van verschillende diensten; dit vertraagt het proces van hulpverlening aanzienlijk, 
zowel voor de hulpvrager als voor de hulpverlener,   
en geeft mensen het gevoel dat ze van het kastje naar de muur gestuurd worden.     
Beleidsmatig – zowel federaal, Vlaams als lokaal – wordt meer en meer aangestuurd op  
een integrale dienstverlening en multi-dimensionale benadering van armoede, door meer  
en betere samenwerking tussen verschillende voorzieningen en diensten.  
 
Ook maatschappelijk, en zeker vanuit de praktijk, gaan steeds meer stemmen op om te evolueren 
naar een generalistische manier van werken, waarbij mensen in armoede 1 vast aanspreekpunt 
hebben voor alle hun problemen – ook al situeren die zich op verschillende levensdomeinen. Zo’n 
aanspreekpunt, een casemanager, vervult dan een scharnierfunctie tov de meer gespecialiseerde 
hulpverlening, en kan sectoroverschrijdend werken in het belang van zijn of haar cliënt. 
 
Aangezien projecten zoals MISSION opgezet moeten worden als ‘sociaal experiment’ - om het 
effect ervan te meten en te beoordelen - biedt dit kansen om lokaal een nieuwe manier van 
werken te implementeren en te evalueren, die in lijn is met de maatschappelijke tendenzen en het 
te voeren beleid rond geïntegreerde sociale dienstverlening.   
 
Gezien ook de reeds lopende doelstellingen in de SMJP en armoedeplan biedt dit project  
zowel inhoudelijk als financieel een meerwaarde voor het OCMW.   
 
Van bij de start van het project bekijken we structurele inbedding. 
 
 
Linken met het beleid: 

 
Federaal: algemene beleidsnota staatssecretaris voor armoedebestrijding Federaal Minister Elke 
Sleurs:  
inzetten op acties die beter zijn aangepast aan multidimensionaal aspect van armoede.  
 
Vlaams: Vlaams Actieplan Armoede Vlaams Minister Liesbeth Homans: vanuit de vaststelling dat  
verschillende lokale actoren verschillende rollen hebben in de strijd tegen armoede en  
onderbescherming: nood aan een lokale coördinatie en regie van armoedebeleid, en  



ontschotting tussen en binnen organisaties en sectoren ifv een geïntegreerde en  
inclusieve aanpak op verschillende domeinen, om de toegang tot het brede scala van  
hulp- en dienstverlening voor mensen in nood te verhogen. 
 
PNK en armoedeplan: structurele aanpak kinderarmoede – toegankelijkheid verhogen  
van sociale dienstverlening.  

Financiële 
toetsing 

Budget Niet van toepassing. 

Visum ontvanger  Niet van toepassing. 

Eerdere 
beslissingen 

� Raadsbesluit 15 oktober 2015 principieel akkoord met projectvoorstel binnen de Europese call 
in het programma EASI. 

Stemmen Unanimiteit.  

Besluit � De raad neemt kennis van de formele goedkeuring door de Europese Commissie van het 
project “MISSION” binnen het Europees programma EASI en gaat akkoord met de opstart en 
uitvoering van het project. 

� De raad gaat akkoord met de vacant verklaring van 5 VTE casemanagers, en geeft mandaat 
aan de personeelsdienst om de selectieprocedure te voeren. 

[15 september 2016] 

 
 


