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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 17 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Schepenen; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, 
Pieterjan Keymeulen, Simon Van Der Heyden, Jeroen Logghe, Evelien Roelekens, 
Kaat Pien, Maaike Afschrift, Raadsleden; 
Borchert Belien, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 20.00 uur. 

De zitting werd digitaal gehouden en was openbaar te volgen via een audiovisuele 
livestream.  

In toepassing van art. 32, §2 van het huishoudelijk reglement van de raad vervangt een 
audio-opname het zittingsverslag van de openbare zitting. Deze is beschikbaar op de 
website van de gemeente. De opname is raadpleegbaar per agendapunt.  

 

OPENBARE ZITTING 

1. RAAD EN COMMISSIES - AKTE NEMEN VAN BEËINDIGING VAN PERIODE VAN 
VERHINDERING VAN RAADSLID KAAT PIEN 

Gemeenteraadslid Kaat Pien werd van 01 maart 2021 tot 28 mei 2021 vervangen door de 
heer Jan Bogaert. De gemeenteraad dient in toepassing van art. 14 van het decreet lokaal 
bestuur akte te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur, artikel 535 

 

Juridisch kader 

Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2021 ‘Akte nemen tijdelijke verhindering van 
een raadslid van de Open Vld Plus-fractie, installatie van een vervangend raadslid en 
beëdiging in handen van de voorzitter van de raad’ 

 

Vormvereisten 

Schrijven van Kaat Pien van 25 mei 2021. 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient akte te nemen van de beëindiging van de 
periode van verhindering. 

 

Motivering 

Raadslid Kaat Pien was tijdelijk verhinderd van 01 maart 2021 tot en met 28 mei 2021 voor 
het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn omwille van 
medische redenen. 

De heer Jan Bogaert werd geïnstalleerd als vervangend raadslid voor raadslid Kaat Pien 
gedurende deze periode. Mevrouw Kaat Pien bevestigt in haar schrijven van 25 mei 2021 
haar mandaat opnieuw op te nemen vanaf 17 juni 2021. 

 

Neemt akte 

 

Van de beëindiging van de periode van verhindering van raadslid Kaat Pien. 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

2. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
29 APRIL 2021 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 
en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering 
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de 
notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen 
van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze 
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ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen 
directeur. 

Aan de raad wordt gevraagd om de notulen van 29 april 2021 goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.  

De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de 
zitting van donderdag 20 mei 2021. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 20 mei 2021  
worden goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

Eénparigheid van stemmen 

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
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3. BEKRACHTIGEN GOEDKEURING VAN HET ADDENDUM, AFGESLOTEN MET HET 
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID HOUDENDE HET OPNEMEN VAN 
COMPLEMENTAIRE ENGAGEMENTEN IN HET KADER VAN HET DOOR HET 
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 7 MEI GEWIJZIGDE BESLUIT VAN DE 
VLAAMSE REGERING VAN 23 APRIL 2021 TOT TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE 
AAN DE LOKALE BESTUREN OM DE CONTACT- EN BRONOPSPORING TER 
BESTRIJDING VAN DE COVID-19-PANDEMIE TE VERSTERKEN 

Het definitieve besluit bevat o.m. een verlenging van de subsidieperiode voor optie 1 en 
optie 2 tot 31 augustus 2021. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de beslissing van het vast 
bureau van 25 mei 2021 te bekrachtigen. 

 
 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

UNANIEM 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 6° 

Besluit van het vast bureau van 26 januari 2021 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het BVR van 13 november 2020 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie te versterken – optie 1 

Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 i.v.m. de 
bekrachtiging van de goedkeuring goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst i.k.v. 
COVID-19  

 

Motivering 

Op de raad van maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 werd de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst i.k.v. COVID-19  bekrachtigd. 

De samenwerkingsovereenkomst eindigt op 31 maart 2021.  

Gelet op de stijging van het aantal indexpatiënten in het voorjaar 2021, de toename aan 
verscheidenheid van varianten van het COVID-19 virus en de toename van de lokale 
verantwoordelijkheid omwille van het toegenomen belang van bronopsporing, werd het 
door het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 vastgestelde 
financieringsmodel verlengd door het besluit van de Vlaamse Regering. 

Het addendum als bijlage moet (ingevuld en ondertekend) voor 30 april 2021 aan het 
Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor lokale besturen bezorgd worden.  

Vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 ontvangen wij een forfaitaire financiering op 
basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand  
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Besluit 

 

Enig artikel: De raad bekrachtigt het besluit van het vast bureau van 25 mei 2021 houdende 
de goedkeuring van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het besluit 
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen. 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

Eénparigheid van stemmen 

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

4. FINANCIËN - VASTSTELLEN VAN HET GEDEELTE VAN DE JAARREKENING 2020 
DAT BETREKKING HEEFT OP HET OCMW OOSTERZELE 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om dat deel van de jaarrekening 
2020 dat betrekking heeft op het OCMW, vast te stellen. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

Technische toelichting door financieel directeur Joeri De Maré. 
Raadslid Filip Vermeiren geeft vervolgens verslag van de meest recente vergadering van 
Fluvius. 
 
Voor: 12 
onthouding: 3 + 8 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 249 

 

Juridisch kader 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 249, 250, 260, 261 en 262  

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van 
de lokale en de provinciale besturen 
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Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering 
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen  

Motivering 

Vanaf boekjaar 2020 vormen de jaarrekeningen van het gemeentebestuur Oosterzele en 
het OCMW Oosterzele één geheel. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn dienen elk afzonderlijk dat deel van de jaarrekening vast te stellen dat betrekking 
heeft op respectievelijk de gemeente Oosterzele en het OCMW Oosterzele. 

Tot boekjaar 2019 ontving het OCMW Oosterzele jaarlijks een werkingstoelage van de 
gemeente Oosterzele. Dit wordt vanaf boekjaar 2020 vervangen door een tussenkomst in 
het resultaat van het OCMW Oosterzele door de gemeente Oosterzele.  

De evenwichtscriteria vóór tussenkomst van de gemeente in het resultaat van het OCMW 
bedragen: 

Beschikbaar budgettair resultaat 9.367.237,09 

Gemeente Oosterzele 7.682.027,42 

OCMW Oosterzele 1.685.209,67 
  

  

Autofinancieringsmarge 2.614.840,85 

Gemeente Oosterzele 3.108.175,11 

OCMW Oosterzele -493.334,26 

 

De gemeente komt voor 497.447,08 euro tussen in het resultaat van het OCMW. Hierdoor 
is het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW van 2020 gelijk aan het beschikbaar 
budgettair resultaat van 2019. 

Na deze tussenkomst door de gemeente in het resultaat van het OCMW zijn de 
evenwichtscriteria de volgende: 

Beschikbaar budgettair resultaat 9.367.237,09 

Gemeente Oosterzele 7.184.580,34 

OCMW Oosterzele 2.182.656,75 

  

  
Autofinancieringsmarge 2.614.840,85 

Gemeente Oosterzele 2.610.728,03 

OCMW Oosterzele 4.112,82 

 

Besluit 

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de jaarrekening 2020 
vast dat betrekking heeft op het OCMW Oosterzele. 

 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

12 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, 
Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, 
Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Evelien Roelekens) 
11 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
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Ruben De Gusseme, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, Simon Van Der Heyden, 
Jeroen Logghe, Kaat Pien, Maaike Afschrift) 

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

5. GOEDKEURING GEWIJZIGDE DOCUMENTEN EN KENNISNAME NIEUW ADVIES VAN 
DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING INZAKE TOETREDING TOT 
DE KETENAANPAK INTRA FAMILIAAL GEWELD 

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 19 november 2020 dat het 
Lokaal Bestuur Oosterzele zou toetreden tot de ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) 
Oost-Vlaanderen. De Functionaris voor Gegevensbescherming heeft een advies 
geformuleerd. 

Aan de raad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

Toelichting door schepen Els De Turck 
 
unaniem voor 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78  

 

Juridisch kader 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen 
voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 3, 1°  

 

Motivatie 

Gezien de gevoeligheid van de verwerking was het nodig om een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GBEB of DPIA) op te maken in het kader van de 
Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld. De functionaris voor gegevensbescherming heeft zelf 
een dergelijke GBEB opgemaakt eind november 2020, en deze voorzien van een advies. In 
deze GBEB werd geconcludeerd dat de documentatie rond de Ketenaanpak nog de nodige 
vragen opriep en omissies toonde omtrent o.m. de technische en organisatorische 
maatregelen ter beveiliging van de verwerking, resp. de rechtsgrond.    

Dit wou niet zeggen dat het project geen doorgang kon vinden, maar wel dat er nog enkele 
aandachtspunten waren inzake de gegevensbescherming, waarvan zij vonden dat deze 
uitgeklaard moesten worden. 
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Vanuit het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd een uitgebreide GEB 
opgesteld voor de Ketenaanpak voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor het 
Departement verwerkingsverantwoordelijke is en dient in geen geval als een globale GEB 
voor de verwerkingsactiviteiten waarvoor de kernpartners afzonderlijk 
verwerkingsverantwoordelijke zijn (zie bijlage).   

Niettemin komt deze opgestelde GEB tegemoet aan de openstaande opmerkingen (inzake 
toegangsrechten, rechtsgrond, ...) uit de door onze FG opgestelde GEB.  

Alle informatie staat in een nieuw advies, dat verder bouwt/een antwoord biedt op het 
eerder advies van 18 november 2020 (zie bijlage).  

Verder werd ook de samenwerkingsovereenkomst vervangen door een wederkerig 
protocol in de zin van het eGov decreet, artikel 8 en het AVG-Kaderwet, artikel 20 (zie 
bijlage). 

De goedkeuring van de GBEB houdt in dat het bestuur de adviezen uit de GBEB opvolgt.  

 

De volgende punten in de GBEB moet het Lokaal Bestuur zelf aftoetsen.  

- Als wettelijke basis voor de mededeling en inzameling van de gegevens vermeldt het 
protocol (punt 7) : “Artikel 1 en 57 e.v. Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn” en “Decreet van 22 december 2017 over 
het lokaal bestuur, artikel 2”. 

-Het protocol vermeldt (punt 3) dat het oorspronkelijke doel van de inzameling van de 
gegevens door gemeente en OCMW is het: “Verzekeren van de dienstverlening waartoe de 
gemeenschap gehouden is aan personen en gezinnen. Verlenen van juridische informatie 
en informatie over huisvestiging in het kader van intrafamiliaal geweld”.  

Conclusie: het bestuur wordt geadviseerd om na gaan of dit doel vanuit het perspectief van 
zijn eigen opdrachten en werking juist weergegeven is.  

 

-De op pagina 4 van het protocol vermelde verenigbaarheidsanalyse is eerder een 
stellingname dan een analyse (“De hoger beschreven doeleinden voor de oorspronkelijke 
verzameling van persoonsgegevens zijn verenigbaar met de doelstellingen opgenomen in 
art. 2 van de Pilootovereenkomst, met name “het stoppen van intrafamiliaal geweld, het 
voorkomen van herhaling en het vergroten van de beschermende factoren in 
cliëntsystemen in de pilootregio”). Voor een deskundige in de materie is de 
verenigbaarheid wellicht evident. Bij een analyse verwacht men als niet-deskundige echter 
een gedetailleerde beschrijving van de oorspronkelijke doelen en van de nieuwe doelen, en 
een uiteenzetting waarom het nieuwe met het oorspronkelijke doel verenigbaar zou zijn 
(bv. welke kernaspecten van het oorspronkelijke en nieuwe doel vallen samen? Dit vanuit 
het perspectief van het bestuur en vanuit het perspectief van de burger). Wellicht is de 
stelling echter juist. 

Conclusie: het bestuur wordt geadviseerd om als zaakdeskundige zelf te beoordelen of de 
stelling inzake de verenigbaarheid juist is. 

 

-Wie er toegang heeft tot de gegevens van het bestuur is in de GBEB_D zeer breed 
omschreven. Er wordt ook gesteld dat alle betrokkenen toegang tot alle gegevens moeten 
hebben. Het protocol vermeldt in artikel 6 daarover: 

“1. De leden van het operationeel team en de casusregisseurs van de betrokken 
organisaties ontvangen de gegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun opdracht in 
het kader van de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld. 
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2. Elke kernpartner verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens bekend te maken aan 
andere personen dan het personeel van de kernpartner die de persoonsgegevens nodig 
hebben om de verplichtingen onder dit protocol na te komen.”  

We zien aldus een kerncel waarvan alle deelnemers toegang hebben tot alle gegevens, me t 
daarbij per kernpartner medewerkers die slechts de toegang krijgen die zij voor hun taak 
nodig hebben. 

Conclusie: het bestuur wordt geadviseerd om als zaakdeskundige zelf af te wegen of het de 
beoogde toegangen inderdaad noodzakelijk acht voor de werking van de Ketenaanpak. 

 

Besluit: 

 

Artikel 1 : De wettelijke basis en het oorspronkelijke doel van de inzameling van de 
gegevens vanuit het perspectief van zijn eigen opdrachten en werking zijn correct 
weergegeven in de punten 3 en 7 van het protocol.  

Artikel 2 : De in het protocol vermelde verenigbaarheidsanalyse is correct weergegeven.  

Artikel 3 : De beoogde toegangen zoals omschreven in artikel 6 zijn noodzakelijk voor de 
werking van de Ketenaanpak. 

Artikel 4 : Kennis te nemen van het advies GBEB (00743/OZE/17/VDM) van de FG in het 
kader van Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld en keurt dit goed. Deze documenten te 
voegen bij het dossier IFG, samen met het protocol en GBEB aangeleverd door DWVG.  

 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

Eénparigheid van stemmen 

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

6. GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUIS VAN KIND LOKAAL 
BESTUUR OOSTERZELE EN DE UITBETALINGSACTOREN GROEIPAKKET  

De uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind slaan de handen in elkaar. 
Beide dienstverleningsvormen delen een gemeenschappelijke opdracht: ondersteunen bij 
het informeren en het bijstaan van gezinnen om hun rechten uit te oefenen. Lokaal 
samenwerken om deze opdracht te realiseren creëert dan ook ideale kansen om ieders 
aanbod te versterken en meer zichtbaar en laagdrempelig aan te bieden. De voorgelegde 
samenwerkingsovereenkomst legt de modaliteiten hiervan vast. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

Toelichting door schepen Els De Turck 
 
unaniem voor 
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De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78.  

 

Juridisch kader 

Het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid 
en latere aanvullingen. 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels 
over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en 
tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een 
beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid.  

Inspraak, advies en bijlagen 

De samenwerkingsovereenkomst met de uitbetalingsinstellingen van het Groeipakket. 

Motivering 

Sinds de start van het Groeipakket op 1 januari 2019 staan FONS, Infino, Kidslife, MyFamily 
en Parentia in voor de uitbetaling van elk Groeipakket in Vlaanderen.   

In Oosterzele groeide er een samenwerking tussen het Huis van het Kind en FONS, een van 
de uitbetalingsactoren van het Groeipakket. Het is de bedoeling van de gehele sector van 
uitbetalers van het Groeipakket om verder te gaan op de ingeslagen weg en permanente 
samenwerkingsverbanden op te zetten met het Huis van het Kind.    

Met ondersteuning van de agentschappen Uitbetaling Groeipakket en Opgroeien is er een 
standaarddocument uitgewerkt dat ook FONS gebruikt bij elke samenwerking met een Huis 
van het Kind.   

In de voorgelegde overeenkomst staat een beschrijving van de samenwerking, het 
serviceaanbod en de contactpersonen per uitbetalingsactor.  In de bijlagen is een overzicht 
opgenomen van de gemaakte afspraken. In de toekomst blijven bijkomende afspraken op 
maat altijd mogelijk.    

De uitbetalingsactoren informeren de gezinnen en begeleiden hen om hun rechten volledig 
uit te putten. Bovenop de psychosociale en pedagogische ondersteuning binnen het Huis 
van het Kind kunnen op die manier ook de financiële belangen vanuit het Groeipakket, 
vooral voor kwetsbare gezinnen, beter behartigd worden. Uitbetalers vernemen namelijk 
vaak dat achter de financiële vragen van de gezinnen ook andere ondersteuningsnoden 
schuilen. Met dit standaarddocument garanderen de uitbetalingsactoren (in casu Fons) een 
neutrale aanpak waarbij elke uitbetalingsactor elk gezin helpt of doorverwijst naar de 
juiste instantie.  

Elke derde donderdag van de maand vindt een zitdag van FONS plaats te Oosterzele in Huis 
van het Kind/OCMW Oosterzele. 

Besluit 

 

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst 
met de uitbetalingsactoren van het Groeipakket goed. 
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Dit punt wordt aangenomen met  

Eénparigheid van stemmen 

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

7. INTERNE ZAKEN - KENNISNEMEN VAN HET RAPPORT OVER DE 
ORGANISATIEBEHEERSING 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over 
de organisatiebeheersing.  

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219 

 

Juridisch kader 

Besluit van de OCMW-raad van 26 januari 2016 ‘Goedkeuren van het algemene kader van 
het interne controlesysteem’. 

 

Verwijzingsdocument 

Jaarlijkse rapportering Organisatiebeheersing op basis van zelfevaluatie 2019 - Stand van 
zaken 1 juni 2021 

 

Motivering 
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De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over 
de organisatiebeheersing.  

De algemeen directeur gaf toelichting over het rapport tijdens de 
gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in zitting van 9 juni 2021. 

 

Neemt kennis 

 

Van het rapport over de organisatiebeheersing opmaakt door de algemeen directeur.  

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

Eénparigheid van stemmen 

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

8. KENNISNEMEN VAN DE STAND VAN ZAKEN PROJECT I CAN 

Sinds begin 2020 werken we samen met emino vzw in het kader van het ESF project I CAN 
Oost-Vlaanderen.  

Doelstelling van het project bestaat er in om via een outreachende & laagdrempelige 
manier van werken deelnemers te ondersteunen om stappen te zetten naar werk.  

Het project I CAN is bestemd voor +18 jarigen woonachtig in Oosterzele, waarbij deze 
werkzoekenden aan volgende voorwaarden voldoen: 

-Kampen met een multiproblematiek die zich manifesteert op verschillende 
levensdomeinen. 

-Beschikken over minimum basiskennis van het Nederlands. 

-De werkzoekende kan niet gelijktijdig met voortraject TWE of andere tenders toegeleid 
worden. 

Toelichting ter zitting door schepen Els De Turck.  

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen van de 
stand van zaken. 

 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

Toelichting door schepen Els De Turck. 
 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

Motivering 
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Het ESF-agentschap lanceerde een inhoudelijk bijzonder waardevolle oproep voor mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  

De oproep is gericht naar klanten van het OCMW die nog niet klaar zijn om in Wijkwerken, 
TWE-OCMW of een aanbod van VDAB te stappen.  

De actie (61) ‘ Project outreachend werken’ binnen het actieplan (25) ‘Integraal en 
participatief armoedebestrijdingsbeleid’ is een prioritaire actie in de meerjarenplanning 
2020-2025. 

Het project wordt voor 80% gefinancierd via middelen van ESF en het Vlaams 
Cofinancieringsfond. Als lokaal bestuur voorzien wij in een cofinanciering van 20 plaatsen 
waarvoor wij intekenden. De cofinanciering bedraagt € 560/plaats/jaar. Het project loopt 
tot en met 2022. 

Inmiddels zijn 6 cliënten ingeschakeld. 

 

Neemt kennis 

Van de toelichting ter zake door schepen Els De Turck.  

 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

9. KENNISNEMEN VAN DE STAND VAN ZAKEN IN HET PROJECT MOBIEL BUURTHUIS  

Het OCMW ondertekende een engagementsverklaring met iDROPS  in het kader van het 

project met als titel ‘mobiel buurthuis’.  

Dit project is gestart op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2022. 

De bedoeling is om samen met de buurt na te denken hoe we een zorgzame buurt concreet 

vorm kunnen geven. We ontwikkelen een mobiel buurthuis dat in verschillende 

deelgemeenten de functies van een lokaal dienstencentrum vervult. We willen de sociale 

cohesie stimuleren, de veerkracht en de gezondheidsvaardigheden van de inwoners 

versterken.  

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen van de 
stand van zaken. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen/Raadslid XXX licht het agendapunt verder toe. 

 

Toelichting door schepen Els De Turck 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

Bevoegdheid 
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Decreet lokaal bestuur, artikel 77 en 78 
  
Juridisch kader 
  
Decreet Lokaal Bestuur artikel 2 §1 en §3 
  
Feiten en context 
 
Het is de bedoeling dat het ‘mobiel buurthuis’ als centrale draaischijf fungeert voor 

ondersteuning van zoveel mogelijk mensen in de buurt en dat er wordt samengewerkt met 

zoveel mogelijk relevante partners: lokale besturen enerzijds (de Gemeente, het OCMW, 

huis van het kind, …), en lokale of regionale stakeholders anderzijds (zorgvoorzieningen, 

mutualiteiten, lokale verenigingen, VDAB, CAW, CGG etc.).  

 
- Hoe kunnen lokale besturen outreachend werken en de diensten aanbieden tot op het 

niveau van de buurt zodat de vicieuze cirkel van kwetsbaarheid doorbroken wordt?  

- Hoe kunnen lokale besturen een beleid voeren dat zorgzaamheid en solidariteit in de 

buurt stimuleert, de sociale cohesie en de veerkracht bevordert?  

 

Stand van zaken en tijdslijn van het project: 
 

-De Ankerwijk is geselecteerd (volgende straten: Reigerstraat, Merebaaistraat, Kwaadbeek, 
Kleistraat, Moortelbosstraat, Bavegemstraat, Nieuwstraat, Veldstraat, Roosebloemstraat, 
Steenstraat, Heistraat, Boekhoudstraat, Letterhoutemstraat, Houtemstraat en 
Scheurbroek) 
-Er is een sleutelfiguur aangeduid om de studenten wegwijs te maken in de buurt wanneer 
ze de buurt observeren (zie bijlage)  
-tweede helft juni/juli: interviews door studenten van de Luca School of Arts  (zie bijlage 
goedkeuringsbrief + interview met geijkte vragen) 
-juni/juli/augustus: opmaken van een kwantitatieve buurtanalyse in samenwerking met 
verschillende partners. 
 

Leeftijd Lokaal bestuur  

Verhuisbewegingen Lokaal bestuur 

Demografische coëfficiënten Lokaal bestuur 

Huishoudelijke samenstelling Lokaal bestuur 

Socio-economische status Lokaal bestuur 

Eigenaar of huurder Lokaal bestuur 

Personen van vreemde origine Lokaal bestuur 

Fysieke gezondheid Lokaal bestuur (advies 

logo) 
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Mentale gezondheid Lokaal bestuur (advies 

logo) 

Spreiding inwoners/woningen Lokaal bestuur 

Lucht en geluid MMK Logo 

Groen MMK Logo  

Mobiliteit MMK Logo 

Walkability MMK Logo 

Vrije tijd iDROPS 

Basisvoorzieningen (locatus, ...) iDROPS 

Zorgvoorzieningen (huisarts, 

ouderenvoorzieningen, sociale 

kaart...) 

iDROPS 

Woonvormen Lokaal bestuur  

  
 
-september: keuze doelgroep en formuleren concrete doelstellingen 
-oktober: workshop met stakeholders door studenten i.s.m. de Eerstelijnszone 
(stakeholdersanalyse + Customer journey)  
 
Neemt kennis 
van de stand van zaken i.v.m. het mobiel buurthuis. 
 

 

 

Dit punt wordt aangenomen met  

. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

 

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de besloten zitting.  

BESLOTEN ZITTING 

 

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de mondelinge vragen.  

MONDELINGE VRAGEN 
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De voorzitter sluit de zitting om 20.38 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Algemeen directeur De voorzitter van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

Borchert Belien Hilde De Sutter 

 


