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Raad voor maatschappelijk welzijn van 19.12.2019 
Notulen 

 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 

Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, 

Stijn Van Hamme 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Verontschuldigd 

Axl Van Boven 

Raadslid 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

28.11.2019. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.11.2019 worden 

goedgekeurd.

2. Goedkeuren van de samenwerking Geïntegreerd Breed Onthaal. 

Bevoegdheid 

 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78. 

Verwijzingsdocumenten 

 Beleidsplan geïntegreerd breed onthaal 2020-2025. 

 Meerjarenplan 2020-2025. 
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Verantwoording 

 Eén van de centrale elementen in het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 is de 
ontwikkeling van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO), een 
samenwerkingsverband tussen minimaal OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van 
de ziekenfondsen (DMW). 

 In het GBO worden de krachten van deze 3 eerstelijns welzijnsvoorzieningen gebundeld om zo de 
toegang tot hulp- en dienstverlening te verhogen, onderbescherming tegen te gaan en de 
complexiteit van de vragen te kunnen aanpakken. Actieve rechtenverkenning en outreachend 
werken zijn belangrijke principes uit het GBO die ertoe bijdragen dat kwetsbare personen en 
gezinnen daadwerkelijk worden bereikt.  

 Welzijnsband Meetjesland werkt voor de kernpartners van eerstelijnszones Oost- en West-
Meetjesland in de periode september – december 2019 het GBO-project uit dat werd goedgekeurd 
door de Vlaamse overheid met het oog op het voorbereiden van het GBO voor de periode 2020–
2025.    

 De prioritaire doelgroep die werd vooropgesteld zijn ‘eenoudergezinnen’. Dit is een doelgroep die 
vanuit wetenschappelijk oogpunt een sterk verhoogd risico op armoede vertoont en die in grote 
mate vertegenwoordigd is in beide Eerstelijnszones. 

 Voor de periode 2020-2025 kan er een aanvraag worden ingediend om een jaarlijkse subsidie van 
50.000 euro (voor een werkingsgebied met een inwonersaantal tussen 100.001 en 200.000) te 
ontvangen voor de uitbouw van het GBO. Om de subsidie te kunnen aanwenden dienen volgende 
zaken gerealiseerd te worden voor 15 januari 2020:  
 In het BBC/DR van Welzijnsband Meetjesland dient ingegeven te worden hoe de Vlaamse 
prioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband 
GBO” zal ingevuld worden. (zie bijlage). 
 In het BBC/DR dient door elk deelnemend lokaal bestuur ingegeven te worden dat er voor de 
realisatie van een samenwerkingsverband GBO zal samengewerkt worden met alle lokale besturen 
van de eerstelijnszones Meetjesland Oost en West, de Diensten voor Maatschappelijk Werk van 
de ziekenfondsen en CAW Oost-Vlaanderen met Welzijnsband Meetjesland als trekker. 

 Bij toekenning van de subsidie kan deze aangewend worden voor de coördinatie van het 
samenwerkingsverband GBO. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het aangaan van een samenwerking met de 
andere lokale besturen van de Eerstelijnszones Meetjesland Oost en West, de Diensten voor 
Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en CAW Oost-Vlaanderen met Welzijnsband Meetjesland 
als trekker, voor de realisatie van het GBO. 

Art. 2 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het opnemen van volgende actie in het BBC/DR 
voor de periode 2020-2025: 
Voor de realisatie van een samenwerkingsverband GBO zal samengewerkt worden met alle lokale 

besturen van de eerstelijnszones Meetjesland Oost en West, de Diensten voor Maatschappelijk werk 

van de ziekenfondsen en CAW Oost-Vlaanderen met Welzijnsband Meetjesland als trekker.  
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3. Aanpassen van de personeelsformatie van het OCMW.  

Bevoegdheid 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikel 77. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017. 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 12.11.2010 en latere wijzigingen houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende minimale voorwaarden voor 

sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

 Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel en het Koninklijk Besluit van 28 september 1984 tot uitvoering 

van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel.  

Verwijzingsdocumenten 

 Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 23.11.2016, en aangepast in zitting van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van 10.01.2018 houdende vaststelling en aanpassing van de 

personeelsformatie OCMW.  

 Verslag Bijzonder Onderhandelingscomité van 22.11.2019. 

 Advies van het MAT van 03.12.2019. 

Verantwoording 

 Vanaf 01.01.2020 stopt de Vrije School met de buitenschoolse kinderopvang waardoor het aantal 

kinderen zal toenemen op onze buitenschoolse kinderopvang.  

 Om de veiligheid van de kinderen, het welzijn van de begeleidsters en het behoud van de 

erkenning te garanderen is het noodzakelijk om bijkomend personeel in de buitenschoolse 

kinderopvang  aan te werven.  

 Voor de uitbreiding met 20 kinderen is er 1 halftijdse begeleid(st)er extra nodig. Voor een 

uitbreiding met 40 kinderen is er 1 halftijdse begeleid(st)er + 1 deeltijdse begeleid(st)er voor 28,5 

u/week nodig. Voor een uitbreiding van 60 kinderen zijn er 2 halftijdse + 1 deeltijdse 

begeleid(st)er nodig.  

 Om tijdig te kunnen inspelen op de personeelsbehoeften wordt voorgesteld om de 

personeelsformatie aan te passen en het aantal voltijdse equivalenten van begeleid(st)er 

buitenschoolse kinderopvang uit te breiden met 1,75 VE.  

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De personeelsformatie van het OCMW wordt uitgebreid met 1,75 voltijdse equivalenten van 

contractueel begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (D-niveau).  
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4. Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW). 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

 Het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus. 

 De omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale 

en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.  

Verwijzingsdocumenten 

 De strategische nota. 

 De financiële nota. 

 De toelichting. 

 Het advies verleend door het MAT op 3 december 2019. 

Verantwoording 

 Noodzaak tot het vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025. 

Stemmen 

Stemresultaat 13 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Dominique Buysse, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, 
Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere) 
1 nee-stem (Stijn Van Hamme) 
8 onthoudingen (Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, 
Nic Van Zele, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dimitri Van Vooren) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, zoals in bijlage vast te stellen. 

Art. 2 

Het meerjarenplan wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


