Ninove, 5 september 2019

Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn

Geachte mevrouw
Geachte heer
De voorzitter van de OCMW-raad nodigt u uit op de volgende vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn. De vergadering heeft plaats op 12 september 2019, aansluitend op de
gemeenteraad, in de gemeenteraadszaal van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove.
Agenda

Openbare vergadering
Interne zaken communicatie & burgerzaken
Secretariaat
1.

Secretariaat - akteneming eedaflegging Levi Verberckmoes

Verslag aan de raad
Raadslid Stania Van Loo wordt wegens ziekte vervangen door Levi Verberckmoes en legt de eed af
in de gemeenteraadszitting van 12 september 2019, waarvan akte wordt genomen.
Er wordt akte genomen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor
maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 68;

Feiten en context
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 januari 2019 tot installatie van de
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad
bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is samengesteld;
Gelet op de eedaflegging van Levi Verberckmoes, ter vervanging van raadslid Stania Van Loo
wegens ziekte, in de gemeenteraad van 12 september 2019;

Besluit
Artikel 1
Er wordt akte genomen van de eedaflegging van Levi Verberckmoes, ter vervanging van raadslid
Stania Van Loo wegens ziekte.
Artikel 2
Er wordt akte genomen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor
maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.
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2.

Secretariaat - ontslag BCSD-lid Ilse Malfroot - kennisname

Verslag aan de raad
Mevrouw Ilse Malfroot dient haar ontslag in als BCSD-lid waarvan kennis wordt genomen.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 103;

Feiten en context
Gelet op de email van 2 september 2019 van mevrouw Ilse Malfroot waarbij zij haar ontslag indient
als BCSD-lid;

Besluit

Enig artikel
Er wordt kennisgenomen van het ontslag van mevrouw Ilse Malfroot als BCSD-lid.
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3.

Secretariaat - onderzoek geloofsbrieven Sanne Plancke - goedkeuring

Verslag aan de raad
De vervanging van een BCSD-lid wegens ontslag wordt geregeld door artikel 103 het decreet lokaal
bestuur.
De geloofsbrieven worden door de OCMW-raad onderzocht overeenkomstig artikel 99. De
eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de OCMW-raad.
Het onderzoek van de geloofsbrieven heeft tot doel na te gaan of men nog aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt.
De geloofsbrieven bevatten de schriftelijke bewijsstukken die elke verkozene, opgeroepen om de
eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat
er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn.
De opvolger moet de volgende documenten voorgeleggen:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 99 van het decreet lokaal bestuur;
De gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Er werden geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden ingediend, bijgevolg
kan de OCMW-raad de geloofsbrieven goedkeuren.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 103;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Overwegende dat de geloofsbrieven van de BCSD-leden wordt onderzocht;
Gelet op het ontslag van BCSD-lid Ilse Malfroot;
Overwegende dat mevrouw Sanne Plancke het mandaat van BCSD-lid opneemt;
Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid
bevindt;
Overwegende dat de geloofsbrieven, de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene,
opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze
is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;
Overwegende dat door de opvolgers volgende documenten werden voorgelegd:
- Een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
- Een recent uittreksel uit het strafregister model 1
- Een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 99 van het decreet lokaal bestuur;
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Overwegende dat de OCMW-raad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met
de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden
ingediend;

Besluit

Artikel 1
De geloofsbrieven van mevrouw Sanne Plancke als BCSD-lid worden goedgekeurd.
Artikel 2
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.
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4.

Secretariaat - eedaflegging Sanne Plancke

Verslag aan de raad
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat BCSD-leden van wie de geloofsbrieven werden
goedgekeurd, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed
afleggen in handen van de voorzitter van de OCMW-raad: “ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen”.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 103;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale
en provinciale bestuursperiode;

Feiten en context
Gelet op de vervanging van Ilse Malfroot als lid BCSD;
Overwegende dat mevrouw Sanne Plancke bereid is het mandaat van BCSW-lid op te nemen;
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Sanne Plancke;

Besluit

Artikel 1
Mevrouw Sanne Plancke legt in openbare vergadering van de OCMW-raad de eed “ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” af in handen van de voorzitter van de
OCMW-raad.
Artikel 2
Mevrouw Sanne Plancke treedt in de vervanging van mevrouw Ilse Malfroot.
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Personeelsdienst
5.

Personeel - eretitel voorzitter OCMW-raad - toekenning

Verslag aan de raad
De heer Paul De Schepper, raadslid heeft het ambt van voorzitter van de OCMW-raad bekleed van
2 april 2001 tot en met 28 februari 2013.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot toekenning van de eretitel van het ambt van
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 -78;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 148 tot toekenning van een
eretitel door de raad voor maatschappelijk welzijn aan de voorzitters en de leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst, onder de voorwaarden die hij bepaalt;

Feiten en context
Gelet op de besluiten van de OCMW-raad van 2 april 2001 en 5 januari 2007 waarbij de heer Paul
De Schepper aangesteld werd in het ambt van voorzitter van de OCMW-raad;
Overwegende dat de heer Lieven Meert hem als voorzitter van de OCMW-raad heeft opgevolgd
vanaf 1 maart 2013;
Overwegende dat Paul De Schepper het ambt van voorzitter van de OCMW-raad heeft bekleed van
2 april 2001 tot en met 28 februari 2013;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de eretitel van het ambt van voorzitter kan
toekennen;

Besluit

Enig artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot toekenning van de eretitel van voorzitter van de
OCMW-raad aan de heer Paul De Schepper, raadslid.
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6.

Personeel - bijlage aan het arbeidsreglement "geolokalisatie van dienstvoertuigen"
- intrekking

Verslag aan de raad
Voorstel aan de raad voor maatschappelijk welzijn om het raadsbesluit van 27 maart 2019
betreffende de bijlage aan het arbeidsreglement “geolokalisatie van dienstvoertuigen” in te
trekken.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 - 41;
Gelet op de wet van 8 april 1965 (BS 5 mei 1965) tot instelling van de arbeidsreglementen,
inzonderheid artikel 15bis tot en met artikel 15sexies;

Feiten en context
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2019 waarbij de
bijlage van het arbeidsreglement “geolokalisatie van dienstvoertuigen” werd goedgekeurd;
Gelet op de weigering van ontvangstmelding van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid
van 11 april 2019 omdat geen eenparig gemotiveerd advies werd verleend door de syndicale
organisaties in het bevoegde overlegcomité van 13 december 2018;
Overwegende dat het raadsbesluit bijgevolg moet worden ingetrokken;

Besluit

Enig artikel
Het raadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de bijlage van het arbeidsreglement
“geolokalisatie van dienstvoertuigen” wordt ingetrokken.
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Stafdienst
7.

Stafdienst - huishoudelijk reglement gemeente-en OCMW-raad - aanpassing

Verslag aan de raad
Voorstel aan de OCMW-raad om artikel 11 § 2 van het huishoudelijk reglement van gemeente-en
OCMW-raad aan te passen ingevolge het besluit van de waarnemend gouverneur van 8 juli 2019
waarbij de besluitvorming met betrekking tot tijdens de gemeenteraad van 28 maart 2019
behandelde moties strijdig bevonden werd met artikel 23 eerste lid van het decreet lokaal bestuur
en deze vernietigd werd. Wordt aangepast als volgt: “Een met reden omklede motie kan aan de
interpellatie worden toegevoegd, of na de interpellatie, vóór het einde van de vergadering,
schriftelijk worden ingediend. Indien het onderwerp niet op de agenda voorkomt, wordt
gestemd over de spoedeisendheid. Indien het punt als spoedeisend wordt beschouwd, zal
het dan uiterlijk op het einde van de openbare vergadering aan de OCMW-raad ter goedkeuring
worden voorgelegd.”

Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 23, 38, 84-86;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 27 maart 2019 houdende goedkeuring van het
huishoudelijk reglement gemeenteraad/OCMW-raad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2019 betreffende “interpellatie van
raadslid Rudy Corijn aan de schepen bevoegd voor sport aangaande de bestuurlijke werking binnen
het AGB de Kleine Dender”;
Gelet op het besluit van de waarnemend gouverneur van 8 juli 2019 houdende vernietiging van de
besluitvorming van de gemeenteraad van Ninove dd. 28 maart 2019 inzake de moties ingediend
door raadslid Rudy Corijn en door de raadsleden Alain Triest en Lieven Meert met betrekking tot
agendapunt AP5 “interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepenbevoegd voor sport
aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB de Kleine Dender”;

Feiten en context
Overwegende de op 28 maart 2019 door raadslid Rudy Corijn en door de raadsleden Alain Triest en
Lieven Meert ingediende moties met betrekking tot agendapunt AP5 “interpellatie van raadslid
Rudy Corijn aan de schepenbevoegd voor sport aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB
de Kleine Dender”;
Overwegende dat het besluit van de waarnemend gouverneur van 8 juli 2019 houdende
vernietiging van de besluitvorming van de gemeenteraad van Ninove dd. 28 maart 2019 inzake de
moties ingediend door raadslid Rudy Corijn en door de raadsleden Alain Triest en Lieven Meert met
betrekking tot agendapunt AP5 “interpellatie van raadslid Rudy Corijn aan de schepenbevoegd voor
sport aangaande de bestuurlijke werking binnen het AGB de Kleine Dender” een kleine aanpassing
van art 11 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad noodzakelijk
maakt;
Overwegende dat artikel 23, eerste lid van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat een
punt dat niet op de agenda voorkomt, niet in bespreking mag worden gebracht, behalve in
spoedeisende gevallen;
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Overwegende dat tot spoedbehandeling alleen kan worden besloten door ten minste twee derde
van de aanwezige leden en dat de namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
in de notulen vermeld worden;
Overwegende dat om een rechtsgeldige beslissing te kunnen nemen aangaande een onderwerp dat
niet op de agenda voorkomt, derhalve twee stembeurten vereist zijn: een eerste waarbij een
bijzondere meerderheid van twee derde van de aanwezige leden tot spoedbehandeling besluit en
een tweede waarbij de leden zich uitspreken over het betrokken punt zelf en waarbij een volstrekte
meerderheid van stemmen volstaat;
Overwegende dat art 11 § 2 huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad bijgevolg
moet aangepast worden voor wat betreft de met redenen omklede motie;

Besluit
Enig artikel
Het artikel 11 § 2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt betreffende de
“met redenen omklede motie” aangepast als volgt:
“Een met reden omklede motie kan aan de interpellatie worden toegevoegd, of na de interpellatie,
vóór het einde van de vergadering, schriftelijk worden ingediend. Indien het onderwerp niet op
de agenda voorkomt, wordt gestemd over de spoedeisendheid. Indien het punt als
spoedeisend wordt beschouwd, zal het dan uiterlijk op het einde van de openbare vergadering
aan de OCMW-raad ter goedkeuring worden voorgelegd.”
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8.

Leefmilieu - klimaat - project windenergie Ninove-Zuid - principe en aanbesteding goedkeuring

Verslag aan de raad
Voorstel aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met het project windenergie Ninove-Zuid met
als doel het verlenen van een recht van opstal voor het plaatsen en exploiteren van windturbines
op gronden van de stad en/of OCWM Ninove.
Het recht van opstal voor windturbines op eigendom van de stad zal verleend worden onder de
lasten en voorwaarden van het bestek dat bij dit besluit is bijgevoegd.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking en nationaal bekend worden gemaakt.
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de wet op het opstalrecht van 10 januari 1824 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° en
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van
meerdere aanbesteders toelaat;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77-78;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Feiten en context
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2016 waarbij het duurzaam
energieactieplan en de bijhorende maatregelentabel in het kader van het burgemeestersconvenant
werden goedgekeurd;
Gelet op het addendum Provinciaal Beleidskader Windturbines aan het provinciaal ruimtelijk
structuurplan dat op 25 augustus 2009 werd goedgekeurd door de Vlaamse minister voor
Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het eindrapport Energielandschap Denderland dat op 20 juni 2018 werd goedgekeurd door
de provincieraad van Oost-Vlaanderen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2018 waarbij het eindrapport van
de studie Energielandschap Denderland werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2018 waarbij het flankerend beleid
bij de studie Energielandschap Denderland werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 april 2019 waarbij akkoord wordt gegaan met
de toetreding tot het vernieuwde ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie alsook de
aansluiting bij het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 mei 2019 waarbij
akkoord werd gegaan met het project windenergie:
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-

-

Aanbesteding van gronden voor windturbines aan een projectontwikkelaar wind, met
voorwaarden die voldoen aan de betrokken gemeenteraadsbeslissingen in 2 fases:
o Fase 1: gebieden ten zuiden van de Dender in de doorsnede van beleidskader wind
en visie Energielandschap Denderland
o Fase 2: gebieden ten zuiden van de Dender gelegen in de visie Energielandschap
Denderland maar die momenteel nog geen deel uitmaken van het beleidskader
wind
Ontwerpen en uitvoeren van een participatie- en communicatiestrategie door de stad en de
provincie Oost-Vlaanderen en eventueel de projectontwikkelaars voor fase 1. Later,
mogelijks voor fase 2.

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 mei 2019 waarbij de
samenstelling van de jury voor het project windenergie werd goedgekeurd;
Gelet op het bij dit besluit geïntegreerde bestek waarbij de voorwaarden vastgelegd worden met
betrekking tot het verlenen van een recht van opstal voor het bouwen en exploiteren van
windturbines op eigendom van de stad Ninove en/of OCMW Ninove;
Overwegende dat bij de goedkeuring door de gemeenteraad van het eindrapport van de studie
Energielandschap Denderland er de intentie was om samen met de provincie Oost-Vlaanderen snel
werk te maken van een verdere uitwerking van de gewenste ruimtelijke visie;
Overwegende dat de provincie Oost-Vlaanderen ervaring heeft met het opstarten van een
windenergieproject in de gemeenten Eeklo, Maldegem en Kaprijke waarbij een concentratiezone
werd aangeduid waar vanaf 2018 20 extra windturbines worden gerealiseerd met 20%
rechtstreekse participatie en een omgevingsfonds voor de buurtbewoners;
Overwegende dat in overleg met de provincie Oost-Vlaanderen een bestek is opgemaakt waarbij
zowel de gronden in eigendom van de stad Ninove als de gronden van het OCMW Ninove ter
beschikking worden gesteld voor een windturbineproject ten zuiden van de Dender; dat dit
resulteert in de selectie van een project dat volgens een jury het hoogste scoort bij de
gunningscriteria; dat dit resulteert in een lijst van gronden waar de stad Ninove en/of het OCMW
Ninove na de aanbesteding een recht van opstal kunnen voor afsluiten;
Overwegende dat dit project op gronden van de stad en/of OCMW Ninove privé-initiatieven niet
belemmert;
Gelet op het bestek;

Adviezen
Gelet op het verslag van de GECORO van 11 juni 2019 waar het project windenergie werd
toegelicht en volgend advies werd gegeven:
- Als experts:
- een financieel expert
- twee energie experts: zowel van RV als een academicus
- Vraag naar gecoro-lid om in de jury van dit project te zetelen: voorstel kandidaat?
- Kristof De Handschutter

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad verklaart zich principieel akkoord met het project windenergie Ninove-Zuid met als
doel het op termijn verlenen van een recht van opstal voor het plaatsen en exploiteren van
windturbines op eigendom van zowel de stad Ninove als van het OCMW Ninove.
Artikel 2
Het recht van opstal voor windturbines op eigendom van het OCMW Ninove zal verleend worden
onder de lasten en voorwaarden van het bestek dat bij dit besluit is bijgevoegd.
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Artikel 3
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking en nationaal bekend worden gemaakt. Het OCMW sluit zich volledig bij deze
onderhandelingsprocedure aan.
Artikel 4
De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.
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Welzijn en Sociale Zaken
Sociale Dienst
9.

Welzijn en sociale zaken - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het
OCMW Ninove en Kringwinkel 't Vierkant in kader van de 'Aanloopfase vorming'
met ingang van 12 september 2019.

Verslag aan de raad
Op datum van 12 april 2019 werd er een nieuwe oproep ‘Aanloopfase focus vorming 2019-2020’
gelanceerd (vroegere brugprojecten).
Sinds november 2001 werkt het OCMW Ninove met de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) van
CLW Dender en CLW VTI De Kering en de Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Ministerie van
Onderwijs samen aan deze projecten. Momenteel is dit het departement Onderwijs en Vorming van
de Vlaamse Overheid afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding.
Leren en Werken is een stelsel waarin leerlingen een arbeidsmarktgerichte opleiding kunnen
volgen. Deze opleiding gebeurt deels in een school en deels op de werkvloer waarbij er inhoudelijke
alternering is tussen het deel op de werkplek en het deel op de school.
De aanloopfase focus vorming wordt aangeboden door een externe organisator en richt zich tot
leerlingen die in de arbeidsdeelname van leren en werken of duaal leren willen stappen maar hier
nog niet helemaal klaar voor zijn. Deze groep jongeren wordt gevat onder de noemer
‘arbeidsbereid’ en de aanloopfase wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt. De
belangrijkste doelstelling binnen dit project is het aanleren van arbeidsgerichte en vaktechnische
competenties door middel van een sterk begeleide, zinvolle en indien mogelijk alternerende
werkervaring in een ondersteunende, beschermde setting. Gedurende de aanloopfase kunnen de
leerlingen ook kwalificatiebewijzen behalen die ze kunnen meenemen in een verder traject.
In de loop der jaren werden er door de Dienst Beroepsopleiding op administratief vlak regelmatig
wijzigingen doorgevoerd. Vanaf het schooljaar 2010-2011 moet er volgens hun richtlijnen ieder
schooljaar een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden met de externe werkplaats waar
de leerlingen ter beschikking gesteld worden.
In deze overeenkomst worden de afspraken met betrekking tot opvolging en evaluatie van de
jongere vastgelegd.
Wij kregen vanuit de centra voor deeltijds onderwijs de vraag tot samenwerking met de
Kringwinkel ’t Vierkant in het kader van de aanloopfase focus vorming (vroegere brugprojecten).
Omdat er getracht wordt om zo veel mogelijk alternerend te werken is deze samenwerking van
groot belang en kan de leerling zijn competenties en vaardigheden versterken en verwerven.
Het OCMW Ninove werkt sedert 2003 samen met de Kringwinkel ’t Vierkant en is vertrouwd met de
samenwerking en procedures die daar gelden.
In de toeleiding naar en het inhoudelijk aanbod van de ‘Aanloopfase focus vorming’ dienen extra
inspanningen geleverd te worden om de groep laaggeschoolde jongeren en allochtone jongeren te
bereiken.
Op deze manier kan de samenwerking rond ‘Aanloopfase focus vorming’ beschouwd worden als een
preventieve actie naar toekomstig OCMW-cliënteel. Een deel van deze schoolplichtige jongeren
komen uit kansarme gezinnen en krijgen onvoldoende stimulans qua arbeidsattitude.
Door de opvang in de ‘Aanloopfase focus vorming’ proberen wij hen van bij de aanvang de gepaste
arbeidsattitude bij te brengen zodat zij zo snel mogelijk in de arbeidsdeelname van leren en
werken of duaal leren kunnen stappen.
Op datum van 7/05/2019 werd het projectvoorstel ‘Aanloopfase focus vorming’ ingediend bij het
Departement voor Onderwijs en Vorming. Het project werd goedgekeurd op 12/06/2019.
De goedgekeurde projecten moeten van start gaan op 12 september 2019.
Voorstel
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Ninove en de Kringwinkel ’t Vierkant
in het kader van de ‘Aanloopfase focus vorming’ met ingang van 12 september 2019.
Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 art. 474;

Feiten en context
Gelet op de Raadsbeslissing van 13 september 2001 tot deelname aan de Brugprojecten;
Gelet op de vraag door de centra voor deeltijds onderwijs tot samenwerking met de Kringwinkel in
het kader van de Aanloopfase focus vorming;
Gelet op de vraag van de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) van CLW Technigo (Dender) en
CLW VTI De Kering en de Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het departement Onderwijs en
Vorming;
Gelet op de richtlijnen van het departement Onderwijs en Vorming (dienst beroepsopleiding)
jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst dient opgemaakt te worden met de externe werkplaats
waar de jongere ter beschikking worden gesteld;
Overwegende dat de Kringwinkel ’t Vierkant een externe werkplaats is;
Overwegende dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst in kader van de ‘Aanloopfase focus
vorming’ moet worden afgesloten;
Overwegende dat er in de regio hoge nood is aan dergelijke leer- werkplaatsen;
Overwegende dat het OCMW Ninove sedert 2003 een samenwerkingsovereenkomst heeft met de
Kringwinkel ’t Vierkant in het kader van tewerkstellingen art60§7;

Financiële gevolgen
De financiële steun binnen dit project wordt verworven via ESF Vlaanderen.
Het toegekende bedrag bedraagt € 12078,24 (aan 100%). €10870,42 vormt 90% van het
toegekende budget. Er is een trekkingsrecht van €1207,82 (10%).

Besluit
Enig artikel
Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ninove en de Kringwinkel ’t Vierkant in
het kader van de ‘Aanloopfase focus vorming’ voor het schooljaar 2019-2020 met ingang van 12
september 2019.
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10.

Welzijn en sociale zaken - goedkeuring van een kader voor de vergoeding van
cliënteel van de sociale dienst bij het activeren in sociale tewerkstellingsplaatsen.

Verslag aan de raad
In het verlengde van cliënten die via de sociale dienst instappen in een art.60-traject, waarbij ze
één maand proef lopen tijdens een stage en daarbij 1 euro per gepresteerd uur verdienen, willen
we deze gunst ook uitbreiden naar een andere doelgroep binnen de dienst activering.
Het gaat om cliënten die op heden nog niet klaar zijn om in het NEC aan de slag te kunnen omdat
er nog aan te veel randvoorwaarden gewerkt moet worden.
Dit is de categorie mensen die niet toeleidbaar is naar de arbeidsmarkt en op die manier erg
vatbaar is voor sociaal isolement. Voor die mensen is een zinvolle dagbesteding erg belangrijk om
uitzichtloze situaties te vermijden.
We moeten het niet-verplichte vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken door mensen in nood te
stimuleren hun huis te verlaten en terug te leren beseffen dat elke mens – in eender welke situatie
– zin aan zijn leven kan geven en iets extra kan betekenen. Het zijn de cruciale eerste stappen
naar zelfvertrouwen, motivatie, positieve arbeidsattitudes en tewerkstelling.
We willen die mensen dan ook dezelfde minimale voordelen geven als de cliënten die stage lopen in
het kader van een art.60-traject, zijnde: een vergoeding van 1 €/uur, een vergoeding van de
kinderopvang en verplaatsingskosten (75% ten laste via PSA, 25% te betalen door cliënt).
Dit zou toegepast worden op alle cliënten die via de dienst activering elke vorm van tewerkstelling
uitoefenen.
Hierbij dient het aanbod van sociale activeringsplekken verhoogd te worden zodat meer mensen
een kans krijgen om toegeleid te worden.
De sociale dienst heeft momenteel ongeveer 196 leefloondossiers. Niet alle dossiers worden
doorgestuurd naar team Activering omwille van verschillende redenen zoals het reeds bereikt
hebben van de pensioenleeftijd, studies, ziekte, verslavingsbegeleidingen, het gebrek aan
kinderopvang, analfabetisme, taallessen die gevolgd worden, tijdelijke werkvermindering,…
Het aantal actieve dossiers bij team Activering ligt rond de 80 dossiers momenteel. Daarbij wordt
opnieuw een onderverdeling gemaakt naargelang de capaciteiten van de cliënt.
- 35 TWE-dossiers: slechts een klein percentage daarvan vindt werk in het NEC (Normaal
Economisch Circuit). Na deze vorm van tewerkstelling vindt ongeveer 20% definitief zijn weg in het
NEC.
- 35 activeringsdossiers: daarvan zijn er +/- 15 dossiers met wisselende inkomsten, de andere
helft volgt een opleiding of moet geïndiceerd worden met het oog op sociale tewerkstelling.
- 10 dossiers binnen de zoektocht naar zinvolle dagbesteding wegens tijdelijk niet toeleidbaar naar
werk
De tendens is zichtbaar binnen onze dienstverlening. Randproblemen worden complexer,
kinderopvang blijft een probleem en het aanbod in taallessen ligt laag waardoor de duurtijd van
activering verlengd wordt.
Van zodra mensen het RMI leefloon genieten hebben ze tal van voordelen gezien hun lage
inkomen. Van zodra zij aan de slag gaan dienen ze zelf in te staan voor vervoer en de kost van de
kinderopvang. Velen hebben dus een financieel nadeel indien zij starten met een tewerkstelling.
Cliënten die starten in een art.60-tewerkstelling kunnen genieten van een vergoeding van € 1 per
gepresteerd uur en krijgen een terugbetaling van de kinderopvang en de vervoersonkosten (75%
ten laste via PSA, 25% te betalen door cliënt).
Dit blijkt erg motiverend te werken.
Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om een art.60-tewerkstelling te starten stellen we voor
om deze lijn door te trekken naar zij die, om welke reden dan ook, enkel een sociale tewerkstelling
kunnen starten.
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Ontwerpbeslissing

Motivering
Juridische gronden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;

Feiten en context
Gelet op de stagevergoeding en bijdrage in de kosten van kinderopvang en vervoer die er gegeven
wordt bij een art.60-traject;
Gelet op het feit dat een groep cliënten (nog) niet klaar zijn om in het NEC aan de slag te gaan
omwille van verschillende randproblematieken;
Overwegende dat we het niet-verplichte vrijwilligerswerk aantrekkelijk moeten maken en mensen
moeten stimuleren om een zinvolle dagbesteding te starten;
Overwegende dat slechts een kleine groep van de cliënten uit de sociale dienst zal doorstromen
naar het NEC en de grootste groep enkel een sociale tewerkstelling kan starten;
Gelet op het feit dat randproblemen complexer worden, het ontbreken van kinderopvang een
probleem blijft en het aanbod in toegankelijke taallessen laag ligt waardoor de duurtijd van
activering verlengd wordt;
Overwegende dat cliënten geen financieel nadeel mogen lijden wanneer ze een sociale
tewerkstelling starten t.o.v. iemand die een art. 60- traject start;
Gelet op het feit dat niet iedereen in de mogelijkheid is om een art.60-tewerkstelling te starten;

Financiële gevolgen
Er zijn voldoende kredieten voorzien in het budget 2019, op de algemene rekening 620400 van het
actieplan 2-4-1 (Activeren van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt) en de actie 2-4-1-2.
gelet op het visum van de financieel directeur dat niet wordt verleend;

Adviezen
Overwegende dat de sociale dienst het volgende advies verleent: positief

Besluit
Enig artikel
Toekenning van een vergoeding van € 1/uur, een vergoeding van de kinderopvang en
verplaatsingskosten (75% ten laste via PSA, 25% te betalen door cliënt) voor alle cliënten die via
de dienst activering elke vorm van tewerkstelling uitoefenen en dit naar analogie met de voordelen
die toegekend werden aan cliënten in een TWE-traject (art.60).
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11.

Welzijn en sociale zaken - goedkeuring samenwerking met OCMW Gent i.k.v. AMIFproject rond sociale activering van derdelanders.

Verslag aan de raad
Eind juni 2019 lanceerde de POD Maatschappelijke Integratie een nieuwe projectoproep binnen het
Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) rond de sociale activering van nieuwkomers
(derdelanders).
Deze oproep is in eerste instantie bestemd voor wat‘grote’ OCMW’s worden genoemd: OCMW’s van
steden en gemeenten met meer dan 150.000 inwoners. Concreet gaat het om de OCMW’s van
Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi. De oproep laat deze OCMW’s toe om
partnerschappen af te sluiten met OCMW’s van steden en gemeenten met minder dan 150.000
inwoners. Zo kunnen ze de opgedane kennis rond de sociale activering van nieuwkomers delen en
verspreiden.
De voorbije jaren hebben veel OCMW’s een groter aantal nieuwkomers ontvangen. Daarom wil de
POD MI via deze partnerschappen de kennis en expertise verspreiden die in de voorbije jaren is
opgedaan binnen de AMIF-projecten van grote OCMW’s. Een partnerschap kan daarom een
coaching omvatten tussen een groot OCMW en één, twee of meerdere andere OCMW’s.
De coaching kan volgens het project verschillende vormen aannemen. Zo kan een klein OCMW bij
een groot OCMW stage lopen of voor een bepaalde periode meedraaien in het team. Een groot
OCMW kan opleiding of teamcoaching organiseren, een lerend netwerk opzetten, een draaiboek
delen, et cetera. OCMW’s konden de vorm en inhoud van het partnerschap zelf invullen, zolang het
doel van het partnerschap wat het delen van kennis over de sociale activering van nieuwkomers
omvat, behaald wordt.
Als een groot OCMW een partnerschap aangaat met (een) ander(e) OCMW(’s), engageert het zich
om hen te introduceren in haar goede praktijk en hen te helpen een effectief sociaal
activeringsbeleid voor nieuwkomers uit te werken. Dit project start januari 2020 en heeft een
duurtijd van twee jaar.
Op 22/08/2019 werd een overleg georganiseerd door OCMW Gent met alle lokale besturen die
samen een traject willen opstarten. Dit gaat om Gent, Leuven, Eeklo, Evergem en Ninove.
Tijdens dit overleg werden alle vragen, pijnpunten en interesses rond sociale activering van
derdelanders op tafel gelegd en de modaliteiten bepaalt hoe de samenwerking zal verlopen.
Projectmatig komt het erop neer dat OCMW Gent de regierol op zich neemt: administratie,
aanstelling van een projectmedewerker, contacten onderhouden met de kleinere partnerOCMW’s,…
Algemeen (voor alle OCMW’s) zal er om de zes weken een volledige dag een lerend netwerk
worden opgezet waar cases en problemen worden besproken en kennis en goede praktijken
kunnen worden gedeeld. Voor Ninove zal een maatschappelijk werker van team Activering worden
afgevaardigd voor dit lerend netwerk.
Specifiek voor Ninove werd geopteerd om naast het lerend netwerk, te werken met een focusgroep
van een 5 a 10-tal cliënten (die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden) die kunnen deelnemen aan
de door AMIF gesubsidieerde en door OCMW Gent georganiseerde sociale activeringstrajecten.
Gezien OCMW Gent hiervoor hogergenoemde subsidies ontvangt, is dit hele traject zowel voor
cliënten als voor de OCMW-medewerkers gratis.
Het opzet bestaat eruit om uit dit traject met de focusgroep + het lerend netwerk goede praktijken
en extra know-how te halen, te gebruiken en eventueel te implementeren in Ninove.
Voorstel aan de raad
Goedkeuring samenwerking met OCMW Gent i.k.v. AMIF-project rond sociale activering van
derdelanders onder voorbehoud van goedkeuring en ondertekening van de overeenkomst door de
OCMW-raad.
Ontwerpbeslissing
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Motivering
Juridische gronden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten en context
Gelet op de aanvraag tot goedkeuring van samenwerking met OCMW Gent i.k.v. AMIF-project;
Overwegende dat eind juni 2019 de POD Maatschappelijke Integratie een nieuwe projectoproep
lanceerde binnen het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) rond de sociale activering van
nieuwkomers (derdelanders);
Overwegende dat deze oproep zich richt naar de grote OCMW’s (Antwerpen, Gent, Luik, Brussel en
Charleroi) om partnerschappen af te sluiten met één of meerdere OCMW’s van steden en
gemeenten met minder dan 150.000 inwoners;
Overwegende dat zo opgedane kennis rond de sociale activering van nieuwkomers gedeeld en
verspreid kan worden;
Overwegende dat deze partnerschappen verschillende vormen kunnen aannemen;
Overwegende dat OCMW’s de vorm en inhoud van het partnerschap zelf kunnen invullen, zolang
het doel van het partnerschap wat het delen van kennis over de sociale activering van
nieuwkomers omvat, behaald wordt;
Overwegende dat als een groot OCMW een partnerschap aangaat met (een) ander(e) OCMW(’s),
zich engageert om hen te introduceren in haar goede praktijk en hen te helpen een effectief sociaal
activeringsbeleid voor nieuwkomers uit te werken;
Overwegende dit project start vanaf januari 2020 en een duurtijd heeft van twee jaar;
Overwegende op 22/08/2019 een overleg werd georganiseerd door OCMW Gent met alle kleine
lokale besturen die samen een traject willen opstarten: Leuven, Eeklo, Evergem en Ninove.
Overwegende tijdens dit overleg alle vragen, pijnpunten en interesses rond sociale activering van
derdelanders op tafel gelegd werden en de modaliteiten werden bepaald hoe de samenwerking zal
verlopen;
Overwegende dat OCMW Gent de regierol op zich neemt: administratie, aanstelling van een
projectmedewerker, contacten onderhouden met de kleinere partner-OCMW’s,…
Overwegende dat algemeen (voor alle OCMW’s) er om de zes weken een volledige dag een lerend
netwerk zal worden opgezet waar cases en problemen worden besproken en kennis en goede
praktijken kunnen worden gedeeld;
Overwegende dat voor Ninove een maatschappelijk werker van team Activering worden zal
afgevaardigd voor dit lerend netwerk;
Overwegende dat specifiek voor Ninove werd geopteerd om naast het lerend netwerk, te werken
met een focusgroep van een 5 a 10-tal cliënten (die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden) die
kunnen deelnemen aan de door AMIF gesubsidieerde en door OCMW Gent georganiseerde sociale
activeringstrajecten;
Overwegende OCMW Gent hiervoor subsidies ontvangt, is dit hele traject zowel voor cliënten als
voor de OCMW-medewerkers van Ninove gratis;
Overwegende het opzet eruit bestaat om uit dit traject met de focusgroep + het lerend netwerk
goede praktijken en extra know-how te halen, te gebruiken en eventueel te implementeren in
Ninove;
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Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen gezien dit gehele project en traject gratis wordt aangeboden

Besluit
Enig artikel
Goedkeuring samenwerking met OCMW Gent i.k.v. AMIF-project rond sociale activering van
derdelanders onder voorbehoud van goedkeuring en ondertekening van de overeenkomst door de
OCMW-raad.
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Vragen, voorstellen en interpellaties
AP1. Voorstel van raadslid Renaat Raes over het plaatsen van een aircosysteem in de
vier dagzalen van WZC Klateringen
Volgende motivering wordt door de heer Renaat Raes in zijn voorstel vermeld:
“Voorstel tot het plaatsen van een aircosysteem in de vier dagzalen van het WZC Klateringen”.
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AP2. Interpellatie aan de voorzitter van het BCSD omtrent de terugbetaling door het
OCMW van gepresteerde behandelingen door tandartsen bij OCMW-cliënten in
schuldbemiddeling
Volgende motivering wordt door mevrouw Caroline Vanbrabant in haar interpellatie vermeld:
“Motivatie:
Als een tandarts een behandeling uitvoert bij een OCMW-cliënt wordt de patiënt niets aangerekend
en wordt het getuigschrift met vermelding van de behandelingen overgemaakt aan het OCMW.
Het OCMW dient de getuigschriften in bij het ziekenfonds van de patiënt. Het geld wordt
teruggestort naar het OCMW. Het OCMW betaalt dan de tandarts terug, tenzij de patiënt onder
schuldbemiddeling staat. In dat geval wordt het geld naar de schuldbemiddelaar gestuurd en niet
naar het OCMW/de desbetreffende tandarts. De schuldbemiddelaar beslist dan zelf wanneer en op
welke termijn de tandarts wordt terugbetaald.
Het kan niet zijn dat de terugbetaling van de gepresteerde behandelingen uitgevoerd door een
tandarts dienen om andere openstaande rekeningen mee af te lossen.
Ik vraag dan ook aan het Vast Bureau om hier een oplossing voor te zoeken.”
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