Zitting: 2 februari 2016

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter;
Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen, Carmen
Vandemaele, Glenn Degeyter Terry Callens, leden;
Patricia Desmet, secretaris;

In openbare zitting.

1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 5 januari 2016 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.

2. Aktename verkoop landbouwgronden
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
Optredend in het kader van het OCMW-decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zitting
07/07/2015, tot verkoop van het perceel landbouwgrond sectie D, nr. 384/A, met
een oppervlakte van 1ha 24a 07ca, minstens aan de instelprijs opgenomen in
het schattingsverslag zijnde 24.800 EUR;
Overwegende dat voormeld perceel grond verpacht werd aan dhr. en mevr. Rik
Bouckaert, die het voorkooprecht op dit perceel konden uitoefenen;
Overwegende dat deze laatsten dit voorkooprecht op dit perceel binnen de
wettelijk voorziene termijn niet hebben uitgeoefend;
Overwegende dat de verkoop kon gerealiseerd worden aan dhr. en mevr.
Vanhecke Francis-De Ceuninck Veronique, wonende Cijnsmolenstraat 9 te 8850
Ardooie, tegen de prijs van 31.017,50 EUR, waarvan de akte verleden werd op
26/01/2016;
Gelet dat deze opdracht toevertrouwd werd aan notaris Jo Debyser,
Stationsstraat 69, 8850 Ardooie;
Besluit : met algemene stemmen
Enig artikel. De raadsleden nemen akte van de verkoop van het perceel
landbouwgrond sectie D, nr. 384/A, met een oppervlakte van 1ha
24a 07ca aan dhr. en mevr. Vanhecke Francis-De Ceuninck
Veronique, wonende Cijnsmolenstraat 9 te 8850 Ardooie tegen de
prijs van 31.017,50 EUR.

3. Herziening vaststellen jaarrekening 2014
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN;
Optredend in het kader van het OCMW-decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder op de artikelen 91 en 175;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997
betreffende de boekhouding en administratieve organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gehoord de toelichting door de voorzitter;

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zitting van
01/092015, tot vaststelling van de jaarrekening boekjaar 2014 met volgende
cijfergegevens:

Totaal

Type
expl
inv
And

Uitgave
1.655.663,46
13.608,45
54.917,79

Ontvangst
1.867.485,02
37.900,00
0,00

Saldo
211.821,56
24.291,55
-54.917,79

Gelet op het schrijven dd. 16/12/2015 van het Agentschap Binnenlands Bestuur
met het besluit van de gouverneur West-Vlaanderen houdende niet-goedkeuring
van de jaarrekening 2014;
Overwegende dat deze niet-goedkeuring toe te schrijven is aan een verschil
tussen cijfers van de algemene boekhouding en cijfers van de budgettaire
boekhouding;
Overwegende dat deze rechtzetting ondertussen door de financieel beheerder
werd uitgevoerd;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1.De jaarrekening 2014 en alle bijlagen worden hervastgesteld als in bijlage
gevoegd met dezelfde cijfers zijnde:

Totaal

Type
expl
inv
And

Uitgave
1.655.663,46
13.608,45
54.917,79

Ontvangst
1.867.485,02
37.900,00
0,00

Saldo
211.821,56
24.291,55
-54.917,79

Het budgettaire resultaat van het boekjaar blijft hierbij vastgesteld op
181.195,32 euro.
Art. 2.Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de
Gemeenteraad en ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur.

4. Verlenen van een tussenkomst in de participatie en sociale activering boekjaar
2016 - principebeslissing
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 27/03/2015 houdende maatregelen ter
bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de
dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de
periode 2015;
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 verwacht wordt dat deze regeling vanuit de federale
overheid zal verlengd worden voor het jaar 2016;
Overwegende dat het aangewezen is reeds in een verlenging te voorzien voor
het jaar 2016;
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 daar op 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 2016 tot 31
december 2016 en alle aanvragen dienen uiterlijk tegen 31 december
2016 te worden bezorgd op het OCMW.
Art. 5.Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan het College van
Burgemeester en Schepenen en aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur.

Het raadslid Dieter Vanovertveldt komt de zitting binnen.

Waarna de openbare zitting wordt gesloten.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Patricia Desmet

De voorzitter,
Marleen Lepla

