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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluitenlijst Zitting van 1 juli 2019

MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

Philippe De Coene

Bestuurszaken

1 2019_OR_00051 OCMW-verenigingen.  - Vereniging voor sociale dienstverlening 
Mentor vzw.  Algemene vergadering van vrijdag 5 juli 2019. - 
Goedkeuren

Sociale dienst

2 2019_OR_00052 Welzijn - Vereenvoudiging Sociale Tarieven binnen wijkteams en 
sociale dienst - Goedkeuren

Beschut en sociaal omkaderd wonen

3 2019_OR_00050 Verhuren van sociale woningen vallend onder Sociaal Huurbesluit  - 
Opmaak overeenkomsten en reglementen naar aanleiding van 
nieuwe sociale flats te Bellegem en afstemmen bestaande 
reglementen - Goedkeuren

Aanvullende punten

Vragen en interpellaties

IR 1 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Beperkte Interpellatie: Sociaal 
beleid.
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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

Philippe De Coene

Bestuurszaken

1 2019_OR_00051 OCMW-verenigingen.  - Vereniging voor sociale dienstverlening 
Mentor vzw.  Algemene vergadering van vrijdag 5 juli 2019. - 
Goedkeuren

Beknopte samenvatting

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 
Mentor vzw. De goedkeuring van de jaarrekening en balans 2018 en de goedkeuring van de 
begroting 2019 worden voorafgaandelijk aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd. 

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Advies

Financiën algemeen

Geen advies ontvangen

Besluit

Punt 1
de balans en jaarrekening 2018 van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw goed te 
keuren.

Punt 2
de begroting 2019 van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw goed te keuren.

Punt 3
de 13 aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering waarvoor een beslissing moet worden genomen goed te keuren.

Bijlagen

- UitnodAVMentor05072019.pdf
- Mentor vzw _ interne JR 2018.pdf
- resultaat 2018 en begroting 2019.pdf
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Sociale dienst

2 2019_OR_00052 Welzijn - Vereenvoudiging Sociale Tarieven binnen wijkteams en 
sociale dienst - Goedkeuren

Beknopte samenvatting

In het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen zetten we in op een gerichte en efficiënte 
bestrijding van armoede en op sociale vooruitgang voor de steeds kwetsbaardere lagere 
middenklasse. Daarom willen we de voorwaarden voor toekenning van rechten binnen onze diensten 
en producten vereenvoudigen en ruimer gaan toepassen. Daarbij wordt niet langer gekeken naar 
iemands statuut maar naar zijn of haar reëel beschikbaar inkomen.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit

Punt 1
om de toekenningsvoorwaarden als volgt goed te keuren

Standaardtarief voor elke inwoner van Kortrijk*
    •Geen voorwaarden

Sociaal Tarief voor inwoners van Kortrijk met een laag inkomen

    •Standaardvoorwaarde: verhoogde tegemoetkoming (VT), aan te tonen met een    
      klever van de mutualiteit

    •Indien geen verhoogde tegemoetkoming: inkomen lager dan bedrag    
      leefloon +40%, op basis van inkomensonderzoek EN geen huurder sociale    
      woning.
         !!!!  Indien wel sociale woning => standaardtarief

Extra Sociaal Tarief voor inwoners van Kortrijk die feitelijk in armoede leven
     •Standaardvoorwaarden (OF):
             - Leefloon of equivalent leefloon
             - Interne of externe collectieve schuldenregeling
             - Interne Schuldbemiddeling
             - Lokaal Opvanginitiatief

      •Indien geen standaardvoorwaarde: inkomen lager dan bedrag leefloon +20%,       
       op basis van een inkomensonderzoek EN geen huurder sociale woning

          !!!! Indien wel sociale woning => sociaal tarief

DUURTIJD

•Het sociaal tarief en het extra sociaal tarief wordt toegekend voor 1 jaar.

 *inwoner van Kortrijk = domicilie



4/49 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Bijlagen

- 190519 Flow sociale tarieven Powerpoint.pdf

Beschut en sociaal omkaderd wonen

3 2019_OR_00050 Verhuren van sociale woningen vallend onder Sociaal 
Huurbesluit  - Opmaak overeenkomsten en reglementen naar 
aanleiding van nieuwe sociale flats te Bellegem en afstemmen 
bestaande reglementen - Goedkeuren

Beknopte samenvatting

Het OCMW bouwde, aanpalend aan het woonzorgcentrum, 24 sociale flats. Deze flats vallen onder 
de regelgeving van het Sociaal Huurbesluit. De minister keurde het voorstel mbt het lokaal 
toewijzingsreglement goed, waardoor de voorrangsgroepen bepaald zijn. 

 

De basisdocumenten- en reglementen voor de verhuring van de flats werden opgemaakt en worden 
ter goedkeuring voorgelegd. We beschikken naast deze flats over sociale flats in Overleie, Dam en De 
Nieuwe Lente. Om de uniformiteit in werken te behouden, worden deze reglementen mee 
aangepast. We stellen voor deze overeenkomsten en reglementen goed te keuren. 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

De overeenkomsten en reglementen van het sociaal wonen vallend onder het Sociaal Huurbesluit en 
de beslissing van de minister rond het toewijzingsreglement dienen ter goedkeuring voorgelegd te 
worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vanuit regelgeving Kaderbesluit sociaal wonen. 

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit

Punt 1
akkoord te gaan met het in gebruik nemen van de huurovereenkomst, het intern reglement en het 
reglement van inwendige orde voor de sociale woningen te Bellegem, Zomerplein 2 en 3, en dit met 
onmiddellijke ingang. 

Punt 2
akkoord te gaan met de gewijzigde huurovereenkomst en intern reglement voor de sociale woningen 
in Dam, Overleie en De Nieuwe Lente te gebruiken met onmiddellijke ingang, om de uniformiteit 
tussen de sociale woningcomplexen te waarborgen. 

Punt 3
akkoord te gaan om de clausule rond het houden van dieren in de bestaande reglementen van 
inwendige orde voor Dam, Overleie en De Nieuwe Lente op te nemen, met onmiddellijke ingang.
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Punt 4
acte te nemen van de goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement waarin de voorrangsgroepen 
bepaald werden.

Bijlagen

- Sociale Huurovereenkomst.pdf
- Intern huurreglement sociaal wonen.pdf
- Bijlage 1 IHR.pdf
- Bijlage 2 IHR.pdf
- Bijlage 3 IHR.pdf
- Reglement inwendige orde sociaal wonen.pdf
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Aanvullende punten
Vragen en interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Beperkte Interpellatie: 

Sociaal beleid.
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
26 juni 2019 19:09
Toelichting:
Hoe krijgen we het sociaal beleid hoog op de agenda voor de Raad van maatschappelijk Welzijn?

 6 maand geleden werden Stad en OCMW 1 organisatie, met 1 groot aansturingsmodel. 
Dat heeft nogal wat impact op het inspraakmodel. Ook de gemeenteraad en de 
OCMW-raad werden 1, weliswaar met 2 agenda"s.

 Vorige legislatuur werden de OCMW-raden flink gespekt en werd er regelmatig 
gediscussieerd overde grondslag van het sociaal beleid. Alle fracties werkten, in de 
luwte (zonder pers) goed samen en de dingen gingen vooruit.

 Nu gaan de dingen wellicht nog vooruit, maar als lid van de Raad voor 
maatschappelijk welzijn horen we dit niet meer.

 In het bijzonder comité gaat het over de concrete dossiers, logisch ook. Maar er was 
ook daar visiebepaling en adviesvraag aangekondigd. Dit is daar nog maar zelden aan 
bod gekomen.

 Bij het begin van de legislatuur drukten we als CD&V 4.0 nog uit dat we veel belang 
hechtten aan het sociaal beleid. We stelden zelfs voor om de raden alternerend te 
organiseren. 

 Na 6 maand zien we geen inhoud en ook geen alternerend vergadersysteem en dat 
willen we graag anders.

Kunnen we tweemaandelijks minstens 1 thema ten gronde bespreken dat aansluit bij het 
sociaal beleid? Het eerste thema willen wij alvast op tafel leggen; Kortrijk is projectleider in 
Mission, begeleid door professor Van Lancker. Hoever staat het daarmee, wat zijn de 
bevindingen, ...

Kunnen we alternerend de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk Welzijn laten 
doorgaan.? Als we de laatste meer aandacht en body willen geven, dan zullen we immers 
lange avonden maken en zal e aandacht verslappen tegen de tijd dat we ons bekommeren om 
de meest kwetsbaren van de Stad.

Dank voor uw antwoord.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker en het bijhorend antwoord van 
De Coene Philippe, lid van het vast bureau, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk.
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