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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 03 september 2020 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Johan Van Durme, Burgemeester; 

Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Steven Verstuyft, Linda De Vos, Kaat Pien, 
Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, 
Evelien Roelekens, Simon Van Der Heyden , Jeroen Logghe, Raadsleden; 

Christ Meuleman, Els De Turck, Marleen Verdonck, Orville Cottenie, Schepenen; 

Hilde De Sutter, Voorzitter; 

Borchert Beliën, Algemeen directeur 

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 22.15 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
18 JUNI 2020 

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 ondertekend door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. 

 

De voorzitter leidt het punt in. 

 

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 



Raad voor maatschappelijk welzijn 3 september 2020 - NOTULEN - 2 

 

 

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 18 juni 2020. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 juni 
2020 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 éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

2. KENNISNEMEN VAN OVERZICHT FEDERALE EN VLAAMSE CORONASTEUN VOOR 
OCMW’S 

Naar aanleiding van de COVID-crisis werkte de federale en Vlaamse overheid enkele 
maatregelen uit voor Coronasteun aan OCMW’s. Aan de raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van de federale en Vlaamse Coronasteun voor de OCMW’s. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Context 

 

Samenvatting van alle federale maatregelen 

Wij verwijzen hiervoor naar de bijlagen (overzicht en folder) 

OCMW Oosterzele ontvangt voor de voornaamste maatregelen volgende subsidies:  

punt 1  Voedselhulp: aankoop basishygiënemateriaal ter bescherming COVID-19 voor de 
doelgroep gebruikers OCMW : 1 460 euro 

punt 3  Algemene steun COVID 19 : 28 030 euro + 2 437 personeelskosten (tot en met 31 
december 2020) 
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In een brief naar de federale ministers en de partijvoorzitters vraagt de VVSG de 
bestedingstermijn te verlengen tot eind 2021 voor deze subsidie. De grootste sociale 
impact moet immers nog komen, luidt het. 

punt 4  Verhoging van 15% van het terugbetalingspercentage van het leefloon periode (1 
juni tot 31 december 2020) 

punt 5  Toekenning van een premie van 50 euro per leefloonbegunstigde of begunstigde 
van een hulpverlening equivalent aan het leefloon (periode 1 juli tot 31 december 2020) 

punt 6 Gas-en elektriciteitsfonds : 2 729,74 euro (tot en met 31 december 2020) 

 

De Vlaamse regering besliste om in te zetten op deze twee pijlers:  

1. Een budget van 15 miljoen euro voor de lokale besturen die dit via hun lokaal sociaal 
beleid inzetten ter ondersteuning van mensen in armoede 

Subsidie OCMW Oosterzele = 15 524,11 euro  

2. Een budget van 15 miljoen euro voor de lokale besturen om specifiek in te zetten als 
consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen. 

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 

• de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;  

• de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een 
krachtige lokale impuls versterken. 

Subsidie OCMW Oosterzele = 16 386,56 euro (maximale bedrag)  

 

Neemt kennis 

 

Van de federale en Vlaamse Coronasteun voor de OCMW’s . 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. PRINCIPIËLE GOEDKEURING MET BETREKKING TOT DE AANVRAAG VAN DE 
VLAAMSE SUBSIDIE TER ONDERSTEUNING VAN HET CONSUMPTIEBUDGET 
VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN EN OPDRACHT AAN HET VAST BUREAU OM 
DE SUBSIDIEAANVRAAG VERDER UIT TE WERKEN 

De Vlaamse regering voorziet een budget van 15 miljoen euro voor de lokale besturen om 
specifiek in te zetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen.  

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 

• de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie 
bevinden; 

• de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een 
krachtige lokale impuls versterken. 

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe.  
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Raadslid Jeroen Logghe: wij steunen dit initiatief zeker. Wij willen zeker nog eens vragen 
aandacht te hebben met de kwetsbare groepen en gezinnen bij de uitwerking van dit plan. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

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

 

Juridisch kader 

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te 
kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 

 

Vormvereisten 

Om deze subsidie (consumptiebudget) te kunnen aanvragen en ontvangen moet het 
lokaal bestuur aan de volgende voorwaarden voldoen. 

-Het lokaal bestuur dient tijdig een correcte en volledige aanvraag in. 

-Het lokaal bestuur beschikt over een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem. 

In dat systeem wordt in een extra consumptiebudget voorzien voor kwetsbare 
doelgroepen, die verkeren in financiële armoede of die ten gevolge van COVID-19 in 
financiële armoede dreigen terecht te komen. Bestaande systemen van waardebonnen of 
voordeelpassen zoals de Uitpas  komen ook in aanmerking; 

-Het waardebonnensysteem kan een samenwerking zijn tussen gemeenten en OCMW’s, al 
dan niet in een specifiek samenwerkingsverband, zoals intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, welzijnsverenigingen, autonome gemeentebedrijven, enz…. 

-De Vlaamse gemeenten of OCMW’s definiëren en motiveren de afbakening van de 
kwetsbare doelgroepen en lokale handelszaken op basis van de plaatselijke noden. Zij 
kunnen die immers het beste inschatten. De gemeenten en OCMW’s nemen hun  definitie 
en motivatie op in een raadsbesluit.  

-Dit consumptiebudget kan gebruikt worden in lokale handelszaken of organisaties, zoals 
kledingwinkels, voedingswinkels, horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal, en bij 
organisaties voor bijvoorbeeld culturele evenementen, vrijetijdsbesteding, enz….  

-Naast een aantal uitkeringsgerechtigde categorieën zoals personen met een leefloon of 
gelijkgestelde steun, personen met een handicap (IVT) of met een inkomensgarantie voor 
ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen, kunnen ook mensen met een laag 
loon of een laag pensioen of personen die nu al aanvullende steun krijgen, in aanmerking 
komen. 

-Het lokaal bestuur bepaalt de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van 
toekenning en het gebruik en de validering van de bonnen. De bonnen moeten wel 
worden ingewisseld bij het lokale bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.  

Om de subsidie te ontvangen, moet het lokaal bestuur het definitieve raadsbesluit 
onmiddellijk na de goedkeuring door de raad indienen bij het Agentschap Binnenlands 
Bestuur en ten laatste op 31 oktober 2020. 
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Daarin neemt het lokaal bestuur onder meer de volgende informatie op: 

-het definiëren en motiveren van de kwetsbare doelgroepen en de lokale handelszaken op 
basis van lokale noden 

-een aantal kenmerken van het waardebonnensysteem (gemeenten en OCMW’s).  

 

Motivering 

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van 
de verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met 
inkomensverlies. 

Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit 
inkomensverlies op te vangen, en kunnen daardoor in financiële problemen komen.  

Daarnaast zijn er heel wat mensen die geen beroep kunnen doen op het stelsel van 
tijdelijke werkloosheid, maar die moeten terugvallen op een leefloon of een 
inkomensvervangende uitkering. 

De laatste maanden is er een toename van het aantal leefloners in onze gemeente. 
Bovendien zijn een aantal prijzen voor onder meer consumptiegoederen de voorbije 
weken substantieel gestegen. 

Het onderzoeksconsortium COVIVAT ging de financiële impact na van de 
coronamaatregelen op verschillende huishoudens en de effecten van COVID-19 op de 
dienstverlening van de OCMW’s. Ze stelden onder andere vast dat alleenstaande ouders in 
de tijdelijke werkloosheid geen financiële marge hebben en in de problemen komen om 
essentiële uitgaven te doen zoals voor wonen, verzorgingsproducten en voeding.  

Het vast bureau en het BCSD van 11 augustus hebben positief advies uitgebracht met 
betrekking tot deze subsidie.   

 

Financieel 

OCMW Oosterzele kan maximaal 16 386,56 euro subsidie ontvangen. 

Indirecte kosten en overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de bonnen, zoals 
drukkosten, personeelskosten, enz. komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 

 

Besluit 

Artikel 1: Principieel akkoord te gaan om gebruik te maken van het maximale bedrag van 
de subsidie (16 386,56 euro) ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen. 

Artikel 2: Het vast bureau krijgt de opdracht om tegen de volgende OCMW-raad de 
aanvraag verder uit te werken, meer bepaald : 

-het definiëren en motiveren van de kwetsbare doelgroepen en de lokale handelszaken op 
basis van lokale noden 

-het bepalen van de waarde van de  bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning, 
het gebruik en de validering van de bonnen.   

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
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4. ICT - GOEDKEUREN TOETREDEN TOT ICT-OPDRACHTENCENTRALE STAD 
BRUGGE 

De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten en 
diensten en biedt andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen.  

Om van de raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot 
de opdrachtencentrale van de stad Brugge. 

De vorige raamovereenkomst van de stad Brugge had een omzet van 20 000 000 euro tot 
25 000 000 euro op jaarbasis over de voorbije jaren (dit betreft de gezamenlijke omzet 
van alle deelnemers aan de overeenkomst). Door het grote succes hebben andere 
gemeenten, steden, OCMW’s, ziekenhuizen, politie- en brandweerzones, Vlaamse en 
Federale entiteiten alsook een aantal organisaties in het Brusselse en Waalse gewest de 
weg gevonden naar het raamcontract van de stad Brugge. Zo ook de gemeente Oosterzele.  

Dankzij de samenwerking met deze vele partners kunnen zeer competitieve prijzen 
afgedwongen worden bij de huidige leveranciers. Dit contract is gekend in de markt en 
heeft een zeer goede naam. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Juridisch kader 

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

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
i.v.m. het bestuurlijk toezicht 

Wet van 17 juni 2013 i.v.m. de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer 
bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen 
op een aankoopcentrale en artikel 43 

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

Koninklijk besluit van 18 april 2017 i.v.m. plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen 

 

Vormvereisten 

Toetredingsdocumenten raamovereenkomst Brugge 

 

Motivering 

De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via  de 
opdrachtencentrale gebruik maken, waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf 
een volledige procedure te organiseren. 

De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten. 
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De besluiten van de gemeenteraad van Stad Brugge van 24 april 2018 en 26 juni 2018 
waarbij aan ‘het bestek 1819_nieuw raamcontract - ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge 
en andere entiteiten’ goedkeuring wordt verleend voor respectievelijk de gunningswijze 
en het technische bestek. 

Op 19 november 2018 besluit het college van burgemeester en schepenen van Stad 
Brugge om de opdracht ‘ICT aankoopcentrale’ toe te wijzen aan:  

• Perceel 1 (Hardware): RealDolmen 

• Perceel 2 (Software): RealDolmen 

• Perceel 4 (Software ondersteuning): Cronos NV 

• Perceel 11 (Audiovisuele oplossingen): RealDolmen 

Op 11 februari 2019 besluit het college van burgemeester en schepenen van Stad Brugge 
om de opdracht ‘ICT aankoopcentrale’ toe te wijzen aan:  

• Perceel 3 (Consultancy systeemondersteuning infrastructuur): RealDolmen 

• Perceel 8 (Servers en Storage): RealDolmen 

• Perceel 9 (GIS): GIM NV 

Op 18 februari 2019 besluit het college van burgemeester en schepenen van Stad Brugge 
om de opdracht ‘ICT aankoopcentrale’ toe te wijzen aan:  

• Perceel 5 (Switching): Nextel 

• Perceel 6 (Security): RealDolmen 

• Perceel 10 (Draadloze netwerken): Bryggia 

Op 18 december 2018 besluit het college van burgemeester en schepenen van Stad 
Brugge om de opdracht ‘ICT aankoopcentrale’ toe te wijzen aan:  

• Perceel 7 (Glasvezel): Fabricom 

Op 10 december 2018 besluit het college van burgemeester en schepenen van Stad 
Brugge om de opdracht ‘ICT aankoopcentrale’ toe te wijzen aan:  

• Perceel 12 (Multifunctionals en printers): Ricoh Belgium 

Gemeente Oosterzele moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve 
vereenvoudiging en financiële besparing betekent. 

Stad Brugge beschikt over knowhow en technische expertise om ICT-aanbestedingen in 
goede banen te leiden. 

De ICT-producten voorzien in de opdrachtencentrale voldoen aan de behoefte van het 
bestuur. 

Als gemeente alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de 
opdrachtencentrale. 

Elk perceel in het contract heeft een looptijd van drie jaar, driemaal met één jaar 
verlengbaar. 

De opdrachtencentrale houdt geen exclusiviteit in. 

De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

Besluit 
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Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de deelname, de lastvoorwaarden 
en de gunningswijze voor de ICT opdrachtencentrale van de stad Brugge goed. 

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn treedt principieel toe tot de 
opdrachtencentrale van de Stad Brugge voor de opdracht "ICT Aankoopcentrale – Stad 
Brugge en andere entiteiten". 

Artikel 3: Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

5. ICT - GOEDKEUREN AANKOOP EXPLOITATIEGEBONDEN ICT-DIENSTEN VIA 
RAAMCONTRACT VLAAMSE OVERHEID 

De Vlaamse gemeenschap treedt op als opdrachtencentrale voor afname van de 
raamovereenkomst “Exploitatie-gebonden ICT-diensten ten behoeve van de Vlaamse 
overheid en lokale/provinciale besturen”.  

Om van de raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot 
de aankoopcentrale. 

Deze raamovereenkomst kadert vooral in de ICT dienstverlening ten behoeve van de 
Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen en niet de aankoop van toestellen.  

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Juridisch kader 

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

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
i.v.m. het bestuurlijk toezicht 

Wet van 17 juni 2013 i.v.m. de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen 

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer 
bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de 
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen 
op een aankoopcentrale en artikel 43 

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregel s 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen 

Koninklijk besluit van 18 april 2017 i.v.m. plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen 

 

Vormvereisten 

Bestek nr. e-IB-2012-05 
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Toetredingsdocumenten raamovereenkomst VVSG 

 

Motivering 

De voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ““Exploitatie-gebonden 
ICTdiensten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” is een  
raamovereenkomst met één dienstverlener en de Vlaamse Gemeenschap treedt hierbij op  
als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006;  

De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de 
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf 
een gunningsprocedure te organiseren; 

Het is aangewezen dat de gemeente/ het OCMW gebruik maakt van de 
opdrachtencentrale om volgende redenen: 

• de in de opdrachtencentrale voorziene Exploitatiegebonden ICT-diensten voldoen 

aan de behoefte van het bestuur; 

• het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd 

en geld betekent; 

• de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake 
Exploitatiegebonden ICT-diensten; 

 

De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten; 

De nodige budgetten zijn beschikbaar. 

 

Besluit: 

 

Artikel 1: Het OCMW doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse 
Gemeenschap voor afname van Exploitatiegebonden ICT-diensten aangeboden via de 
raamovereenkomst “Exploitatie-gebonden ICT-diensten ten behoeve van de Vlaamse 
overheid en lokale/provinciale besturen” (Bestek nr. e-IB-2012-05) 

Artikel 2: Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

6. KENNISNEMEN GOEDKEURING VERLENGING EN UITBREIDING PROJECT I CAN IN 
HET KADER VAN HET ESF PROJECT 490 "OUTREACH & ACTIVERING II" 

Sinds begin dit jaar werken we samen rond het project I CAN.  

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 wordt voor 80% gefinancierd via middelen van ESF en het Vlaams 
Cofinancieringsfond. Als lokaal bestuur voorzien wij in een cofinanciering van 10 plaatsen 
waarvoor wij intekenden. De cofinanciering bedraagt € 560/plaats/jaar. Het project werd 
gegund voor twee werkingsjaren, met name 2020 en 2021.  
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Via de oproep 490 bood ESF ons de mogelijkheid om onze samenwerking te verlengen 
voor het werkingsjaar 2022 en de mogelijkheid om het aantal plaatsen waarvoor wij 
intekenden uit te breiden.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe.  

 

Raadslid Filip Michiels: Wij hebben twee vragen bij dit punt: 

• Zijn er corona-gerelateerde dossiers te koppelen aan de huidige zes dossiers die er 
momenteel zijn? 

• De vijf bijkomende trajecten moeten die betaald worden bij de principiële 
intekening? Of gebeurt dit op het moment dat er een concreet dossier is?  

 

Schepen Els De Turck: 

De intekeningen die we nu hebben zijn cliënten die we al eventjes kennen. Dit was ook de 
reden waarom we ingestapt zijn in dit traject. We hebben voor de instap gescreend welke 
cliënten in aanmerking konden komen. Zo ver ik weet zijn deze dus niet Covid-
gerelateerd. 

Wat betreft de budgetten dat is een technische vraag. Ik moet dit zelf navragen bij de 
administratie. Als je ze niet opgebruikt is een mobiliteit mogelijk naar andere besturen.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

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

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2 §1 en §3  

subsidieproject ESF Vlaanderen 

 

Motivering 

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.  

ESF Vlaanderen heeft in het licht van de aflopende programmaperiode en stand van zaken 
met betrekking tot de onderhandelingen voor Europese middelen, met deze nieuwe 
oproep een opportuniteit willen creëren om kwetsbare doelgroepen extra te 
ondersteunen.  Gezien de impact van COVID 19 lijkt ons dit zeker aan de orde!  

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

Inmiddels volgen 3 cliënten het traject en  zijn er gespreken aan de gang om nog 3 
cliënten in te schakelen. 

Het vast bureau besliste in zitting van 25 augustus 2020 om: 

-5 extra trajecten aan te vragen voor het werkingsjaar 2022 (= verlenging)  
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-5 bijkomende trajecten aan te vragen voor het werkingsjaar 2021 

 

Financieel 

Bij uitbreiding en verlenging moeten de budgetten 2021 en 2021 worden aangepast: 

5 bijkomende trajecten in 2021 = 2 800 euro 

5 trajecten in 2022 = 2 800 euro 

 

Besluit 

 

Artikel 1: Kennisneming van het besluit van het vast bureau houdende goedkeuring 
verlenging en uitbreiding project I CAN in het kader van het ESF project 490 "Outreach & 
Activering II". 

 

 

De voorzitter sluit de zitting om 22.30 uur. 

 

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

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


