Zitting: 7 februari 2017

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter
Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen,
Carmen Vandemaele, Dieter Vanovertveldt, Glenn Degeyter Terry
Callens, leden;
Dominiek Pillaert, secretaris;

In openbare zitting.
1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 10 januari 2017 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.
2. Aktename beslissingen van de OCMW-secretaris in kader van dagelijks bestuur
Neemt akte:
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. FI1/2017/3-6-7-8-11-14-1617-19 voor wat betreft het boekjaar 2016.
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. FI1/2017/4-5-9-10-12-13-1518-20 voor wat betreft het boekjaar 2017.
3. Aanpassing van de pachtprijzen inzake aanpassing van de pachtprijscoëfficiënten
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Optredend in het kader van het OCMW-decreet van 19 december 2008, in het
bijzonder art. 192 en volgende inzake het beheer van de goederen;
Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en
van de wetgeving betreffende het recht op voorkoop ten gunste van huurders
van landeigendommen, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de wetten van 10
maart 1983 en 7 november 1988;
Gelet op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2016, in
uitvoering van artikel 2, §4 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van
de pachtprijzen en van artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 september
1989 betreffende de pachtprijzencommissies;
Gelet dat er nieuwe coëfficiënten vastgesteld werden voor het bepalen van de
maximumpachtprijzen;
Besluit : met algemene stemmen
Art. 1: De pachtprijzen voor de landbouwgronden, vervallen vanaf 01/10/2017,
worden herzien rekening houdend met de nieuwe coëfficiënten , zijnde
voor de zandleemstreek:
voor de gronden: coëfficiënt 5,18
voor de gebouwen: coëfficiënt 6,26

Art. 2:

De pachters worden schriftelijk ingelicht van deze herziening en ze
worden verzocht zich akkoord te verklaren met de aangepaste
pachtprijs.

Art. 3:

Van onderhavige beslissing zal worden kennis gegeven aan het College
van Burgemeester en Schepenen en aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur.

4. Verlenen van een tussenkomst voor de participatie en de sociale activering
boekjaar 2017 – princiepsbeslissing
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
Optredend in het kader van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10.01.2017 houdende toekenning van een
toelage aan de OCMW’s van sommige steden en gemeenten voor specifieke
initiatieven gericht op sociale activering voor het jaar 2017 (BS 17 januari 2017);
Gelet op de eerdere beslissingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
inzake de bevordering van de sociale en culturele participatie van OCMWcliënteel en inzake het verlenen van tussenkomsten ter voorkoming van de
verderzetting van de kinderarmoede, ondertussen samengevoegd tot
participatie en sociale activering;
Overwegende dat de toepassing van het bestaande systeem vlot loopt en
tevredenheid schept bij de begunstigden en bij het personeel van de sociale
dienst;
Overwegende dat het bestaande systeem ook positief beoordeeld werd bij de
inspecties vanuit de subsidiërende overheid;
Overwegende het voorstel om het bestaande systeem dan ook verder aan te
houden;
Overwegende dat het aangewezen is te starten met de mogelijkheid van 2
aanvragen per gezinslid daarop vandaag het bedrag aan subsidie nog niet gekend
is en ook een evolutie van de aanwending moet afgewacht worden, waarna een
uitbreiding van het aantal aanvragen in de loop van het jaar nog steeds mogelijk
is;
Besluit : met algemene stemmen
Art. 1: Voor de toekenning van een tussenkomst ter bevordering van de participatie en
sociale activering richt het OCMW zich tot volgende doelgroep:
• de rechthebbenden op het recht op maatschappelijke integratie
• de rechthebbenden op een maandelijkse of regelmatige (aanvullende) steun
• de cliënten in budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling en
collectieve schuldenregeling
• behoeftigen die op één of andere manier gebruik maken van de ruime
dienstverlening van het OCMW
Art. 2: In het kader van de bevordering van de participatie en sociale activering,
onderdeel sociale, culturele en sportieve manifestaties/deelnames worden
volgende maatregelen getroffen:

Het OCMW verleent een tussenkomst van 90 % in een culturele, sociale of
sportieve manifestatie of deelname na voorlegging van het betalingsbewijs door
de cliënt zelf.
Deze tussenkomst wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager voor dezelfde
culturele, sociale of sportieve manifestatie of deelname geen financiële
tussenkomst van een andere organisatie ontvangt.
De doelgroep vermeld in artikel 1 zal gesensibiliseerd worden tot deelname aan
computercursussen waarvan de kosten van deelname en cursusmateriaal voor
100% ten laste worden genomen door het OCMW.
Elk lid van het gezin die tot doelgroep vermeld in artikel 1 behoort, kan een
ondertekende en gedateerde individuele aanvraag tot tussenkomst in een
culturele, sociale of sportieve manifestatie of deelname indienen aan de hand van
het opgestelde standaardformulier waarin plaatselijke evenementen worden
opgenomen maar er ook vrijheid gegeven wordt om eigen voorstellen te doen. Er
worden maximum twee aanvragen per gezinslid aanvaard.
Aan de maatschappelijk werkers van de sociale dienst wordt de
verantwoordelijkheid gegeven te oordelen over de billijkheid van de ingediende
voorstellen. Alle toekenningen worden ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn.
Art. 3: In het kader van de bevordering van de participatie en sociale activering,
onderdeel activiteiten gericht op de niet-verderzetting van de armoede bij de
kinderen van de gebruikers van het OCMW worden volgende maatregelen
getroffen:
Het OCMW verleent een tussenkomst van 100 % in de gedragen kost van de
deelname aan sociale programma’s, onderwijsondersteuning, psychologische of
paramedische ondersteuning of in de aankoop van pedagogisch materiaal na
voorlegging van kostprijs of factuur en de eventuele financiële tussenkomsten
hierin reeds ontvangen of te ontvangen.
Deze tussenkomst wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager voor deze
deelnames geen of slechts een gedeeltelijke financiële tussenkomst van een
andere organisatie ontvangt.
De aanvraag is voorzien van alle bewijsstukken. Alle toekenningen worden ter
kennisgeving voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Art. 4. Deze maatregelen betreffen de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017
en alle aanvragen dienen uiterlijk tegen 31 december 2016 te worden bezorgd op
het OCMW.
Art. 5. Van deze beslissing wordt kennisgegeven aan het College van Burgemeester en
Schepenen en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

5. Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Ardooie en VDAB
m.b.t. activering van leefloongerechtigden en equivalent
leefloongerechtigden
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet dd. 07.10.2016 betreffende de tijdelijke werkervaring, het
regelen van stages en diverse bepalingen, naar aanleiding van de zesde
staatshervorming, dat met ingang van januari 2017 van toepassing is.
Overwegende dat de sociale tewerkstellingsmaatregelen artikel 60 § 7 en artikel
61 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 onder dit nieuwe decreet vallen en
derhalve een reorganisatie van het huidige sociale tewerkstellingsbeleid vragen

Gelet op het feit dat het nieuwe decreet van toepassing is op nieuwe contracten
die vanaf 2017 worden afgesloten. Voor de lopende sociale
tewerkstellingsmaatregelen wijzigt er naar werkwijze en subsidiëring niets. Vanaf
januari 2017 wijzigen evenwel de werkwijze, de te betalen loonkost en de
procedures en de modaliteiten voor het aanvragen en ontvangen van subsidies
of werkingstoelagen;
Overwegende dat de OCMW’s vanaf 2017 RSZ-bijdragen zullen moeten betalen
voor nieuwe arbeidscontracten in toepassing van artikel 60 § 7 of 61 van de
Organieke Wet van 08.07.1976;
Overwegende dat het OCMW verplicht is om een afsprakenovereenkomst te
sluiten met de VDAB die de rol van de POD zal overnemen;
Overwegende dat de arbeidstrajectbegeleider op de website van de VDAB
invoerwerk zal moeten doen in ‘Mijn loopbaan partner’ en hiervoor een
opleiding zal moeten volgen bij de VDAB;
Overwegende dat de VDAB volgens het genoemde ontwerpdecreet de opdracht
zal krijgen om toezicht uit te oefenen op de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in toepassing van de wet betreffende het recht op
maatschappelijke integratie van 26.05.2002, gewijzigd bij de wet van 21.07.2016,
verplicht is om cliënten gerechtigd op het leefloon of het equivalent leefloon
professioneel te activeren tenzij dit omwille van billijkheidsredenen of
gezondheidsredenen niet mogelijk is;
Overwegende dat het inschrijvingsbewijs als werkzoekende bij de VDAB een
essentieel bewijsstuk is in het sociaal dossier ter verantwoording van de federale
subsidies (leefloon en equivalent leefloon);
Overwegende dat gerechtigden op maatschappelijke integratie geen persoonlijke
begeleiding krijgen van de VDAB bij de inschrijving als werkzoekenden, maar dit
zelf ‘online’ moeten doen op de webpagina van de VDAB of via de telefonische
hulplijn; Overwegende dat de sociale dienst bepaalde cliënten zal moeten
begeleiden bij hun inschrijving als werkzoekende bij de VDAB;
BESLUIT
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het
OCMW en de VDAB m.b.t. activering van leefloongerechtigden en equivalent
leefloongerechtigden zoals vastgelegd in bijlage.
6. Bekrachtiging overeenkomst tot toegang tot elektronische databanken VDAB
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Overwegende dat de trajectbegeleiders van het OCMW samenwerken met de
VDAB om de personen die tewerkgesteld zijn als artikel 60 te begeleiden naar
een vaste job en dat hiervoor zij beperkte toegang hebben gekregen tot de
elektronische databanken van de VDAB;
Gelet op de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW
Ardooie en VDAB m.b.t. activering van leefloongerechtigden en equivalent
leefloongerechtigden goedgekeurd in zitting van de Raad dd. 07.02.2017;
Overwegende dat hiervoor een overeenkomst dient worden afgesloten met de
VDAB waarin de afspraken worden vastgelegd rond het verlenen van toegang tot
de elektronische databanken van de VDAB.

Overwegende dat aan de raad wordt voorgesteld om de voorliggende
overeenkomst goed te keuren.
Beslist:
De overeenkomst tussen het OCMW Ardooie en de VDAB betreffende toegang
tot elektronische databanken zoals in voorliggende overeenkomst in bijlage goed
te keuren.
7. Goedkeuring herziening toekenning financiële tussenkomst in verblijf dag
verzorgingscentrum De Kim
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Optredend in het kader van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de oprichting sedert 01/04/98 van het dagverzorgingscentrum De Kim
door het RVT St. Vincentius, gevestigd Kortrijksestraat 58 te Ardooie;
Overgaande tot herziening van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, zitting van 01.102002, tot het verlenen van een financiële tussenkomst
in het verblijf in het dagcentrum t.b.v. € 2,50/dag met een maximum van 2 dagen
per week;
Overwegende dat de dagprijs € 17,00 bedraagt, exclusief de vervoerskosten;
Overwegende dat het nog steeds binnen het takenpakket van het OCMW past
om een ondersteuning te bieden aan een dergelijke vorm van dienstverlening
voor de zorgbehoevende inwoners van Ardooie;
Overwegende dat de ondersteuning kan worden verhoogd zodat de drempel
lager is;
Overwegende dat na rondvraag bij collega-OCMW’s en VVSG gebleken is dat het
OCMW Ardooie één van de weinige OCMW’s die nog een tussenkomst geven aan
de diensten gezinszorg die werkzaam zijn op ons grondgebied.
Overwegende dat de inwoners van Ardooie die beroep doen op deze diensten
gezinszorg krijgen geen voorrang of vermindering van tarief omdat het OCMW
een financiële tussenkomst betaalt;
Overwegende dat het tarief van de diensten gezinszorg is wettelijk bepaald, er is
enkel vermindering mogelijk op basis van het zorgprofiel van de gebruikers.
Overwegende dat om meer tegemoet te komen aan de eigen inwoners intern
werd gekeken hoe het bedrag kan herverdeeld worden en dat het de bedoeling
is dat de mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en een tussenstap
hierin is het dagverzorgingscentrum De Kim.
Overwegende dat het OCMW de betoelaging stopzet aan de diensten gezinszorg
zodat een extra bedrag van € 9.000 budgettair kan worden verstrekt aan de
inwoners van Ardooie die gebruik maken van het dagverzorgingscentrum De
Kim;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Ten gunste van de zorgbehoevende bewoners van Ardooie en Koolskamp
wordt met ingang van 01.03.2017 een tussenkomst verleend in het
verblijf in het dagverzorgingscentrum De Kim, Kortrijksestraat 58 te
Ardooie ten bedrage van

€ 5,00/dag met een maximum van 3 dagen per week op voorwaarde dat
zij nog zelfstandig wonen, al dan niet inwonend bij kinderen (dus niet
verblijvende in een instelling).
Art. 2: Na verloop van elke maand dient via het dagverzorgingscentrum een
aanvraag tot tussenkomst hiervoor worden ingediend, zo mogelijks
ondertekend door de betrokkene en aangevuld met een verklaring van de
aanwezigheden van deze maand door de verantwoordelijke van het
dagverzorgingscentrum.
Art. 3: Na verloop van elke maand zal deze tussenkomst aan elke nog in leven
zijnde aanvrager overgemaakt worden als aan alle voormelde
voorwaarden en formaliteiten is voldaan.
Art. 4: Van onderhavige beslissing zal worden kennisgegeven aan het College van
Burgemeester en Schepenen en aan de Heer Provinciegouverneur.
8. Openverklaring functie halftijds (19/38) maatschappelijk assistent, niveau B1-3
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie
van de OCMW’s;
Gelet op de rechtspositieregeling van toepassing op het OCMW-personeel;
Gelet op het auditverslag van CC Consult waaruit blijkt dat er nood is aan een
extra halftijds functie maatschappelijk medewerker;
Overwegende dat er geen geldig wervingsreserve meer is voor de functie van
maatschappelijk werker;
Overwegende dat het aangewezen lijkt deze functie in te vullen via een
aanwervingsprocedure;
Overwegende dat het interessant is om tevens een wervingsreserve aan te
leggen bruikbaar voor toekomstige vacatures;
Raadslid Rudi Debusschere geeft volgende bemerking: “Positief dat halftijdse
functie wordt bij voorzien, maar volgens auditverslag CC Consult dient er zeker
één voltijdse maatschappelijk medewerker bij te komen zodat mijn vraag is om in
de nabije toekomst toch te zien om één voltijdse functie bij te voorzien, dit
gezien de krappe bezetting.”
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: De betrekking van maatschappelijk werker in halftijds contractueel
verband (19/38) van onbepaalde duur, niveau B1-3 wordt vacant
verklaard.
Art. 2: De functie wordt ingevuld via een aanwervingsprocedure met aanleg van
een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar.
Art. 3: De vacaturebericht wordt vastgesteld als in bijlage en wordt
bekendgemaakt via de website van de VDAB en kranten.
Art. 4: De selectieprocedure wordt als volgt vastgesteld:
1. Schriftelijke selectieproef op 50 punten

- grondige kennis van de OCMW-wet en aanverwante wetgeving nl.
wetgeving inzake het recht op maatschappelijke integratie en de wet
van 2 april 1965 en technieken van het maatschappelijk werk
- basiskennis van de sociale kaart van de gemeente en trends in de
sociale sector
- case in verband met de uit te voeren functie
waarbij de kandidaat 50% voor de totaliteit van de schriftelijke
selectieproef dient te behalen om te mogen deelnemen aan de
mondelinge selectieproef
2. Mondelinge selectieproef op 50 punten
- test i.v.m. contact- en communicatievaardigheden, het omgaan met
klanten
- interview over de attitude en de algemene ontwikkeling
- presentatie van de case
waarbij de kandidaat 50% dient te behalen voor de totaliteit van de
mondelinge selectieproef
3. Competentie-interview door een selectiedeskundige: voor bijkomende
informatie over de geslaagde kandidaten
Om als geslaagd te worden aanzien, dient de kandidaat minimum 60% van
de punten te behalen.
Art. 5: Zoals voorzien in de rechtspositieregeling wordt de selectiecommissie
aangewezen door de voorzitter. Deze selectiecommissie dient te bestaan
uit minimum 2 deskundigen extern aan het eigen OCMW.
Art. 6: Van onderhavige beslissing wordt kennisgegeven aan het College van
Burgemeester en Schepenen en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Waarna de openbare zitting wordt gesloten.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Dominiek Pillaert

De voorzitter,
Marleen Lepla

