Zitting van 25 maart 2019
Aanwezig : Defour H., voorzitter;
Callens K., burgemeester
Soenens K., Buyck V., Verhelle K., Callens T. schepenen
Vandewaetere C., Vande Vyvere C., , Deceuninck G., Demeulenaere S., Goethals K.,
Dejaeghere V., Devroe M., Devisch L., Vanantwerpen A., Callewaert W., Vanhaverbeke
S., Vanhee S. en Bouckaert E., raadsleden;
en Pillaert D., algemeen directeur

Punt 1

Goedkeuring verslag van de OCMW-raadraad van 25 februari 2019
Het verslag van de zitting van 25 februari 2019 wordt éénparig goedgekeurd.

Punt 2

Goedkeuring verdeling gelden gemeentefonds gemeente/OCMW
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur
Context en motivatie
Om hun werking te financieren heffen gemeenten en provincies belastingen.
Daarnaast rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde
opdrachten krijgen gemeenten en provincies subsidies van de Vlaamse of de
federale overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het gemeentelijk onderwijs of
de politie.
Het ene bestuur kan meer inkomsten uit belastingen halen dan het andere. De
verschillen tussen de besturen op dat vlak zijn onderling groot. Zo beïnvloeden
bijvoorbeeld het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de
aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen.
Om die inkomensongelijkheid voor een stuk te corrigeren heeft de Vlaamse
overheid een aantal financieringsfondsen in het leven geroepen. Die moeten de
lokale besturen helpen om een voldoende financieel draagvlak te creëren, zodat ze
een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun bevolking kunnen bieden. Het
Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de
gemeenten.
De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van
het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als ze geen
andersluidende beslissing nemen, krijgt het OCMW 8%. Een wijziging van de
verdeelsleutel voor het aandeel uit het Gemeentefonds voor jaar X moet aan ABB
worden meegedeeld vóór 30 juni van jaar X-1. Het OCMW kan dan, net als de
gemeente, vrij beschikken over het toegekende aandeel uit het Gemeentefonds en
kan het geheel of gedeeltelijk bestemmen voor exploitatie-uitgaven of voor
investeringen.
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Tot op heden was de verdeling voor Ardooie 92% voor de gemeente en 8% voor het
OCMW.
Gezien er steeds verdere integratie is van het OCMW binnen de gemeente en
omwille van administratieve vereenvoudiging is het aangewezen dat de gelden van
het gemeentefonds volledig toekomen bij het gemeentebestuur.
Dit heeft geen gevolgen inzake de financiering van het OCMW gezien de
gemeentelijke vrijwaringsplicht is ingeschreven in het decreet lokaal bestuur
(art.274). De gemeente moet dus de naleving van de financiële verplichtingen van
het OCMW waarborgen, waardoor de goede werking van het OCMW mee verzekerd
wordt.
Financiële impact
De 8% minder ontvangen gelden uit het gemeentefonds zullen via de toelage aan
het OCMW worden verstrekt zodat de financiële impact voor het OCMW nihil is.
Beslist: éénparig
100% van de gelden van het gemeentefonds worden toegewezen aan het
gemeentebestuur Ardooie.
Dit wordt meegedeeld aan Afdeling binnenlands bestuur (ABB).

Punt 3

Goedkeuring reglement inzake tussenkomst ter bevordering van de
participatie en sociale activering
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn
Koninklijk Besluit van 29.03.2018 houdende toekenning van een toelage aan de
OCMW ’s van sommige steden en gemeenten voor specifieke initiatieven gericht op
sociale activering voor het jaar 2018
Beslissing Vast Bureau van 11 maart 2019 houdende goedkeuring huishoudelijk
reglement van het lokaal opvanginitiatief
Context en argumentatie
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn nam eerdere beslissingen inzake de
bevordering van de sociale en culturele participatie van OCMW-cliënteel en inzake
het verlenen van tussenkomsten ter voorkoming van de verderzetting van de
kinderarmoede, ondertussen samengevoegd tot participatie en sociale activering;
De toepassing van het bestaande systeem loopt vlot en schept tevredenheid bij de
begunstigden en bij het personeel van de sociale dienst;
Gezien het bestaande systeem ook positief beoordeeld werd bij de inspecties vanuit
de subsidiërende overheid wordt voorgesteld dezelfde princiepsbeslissing te nemen
Financieel
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De subsidie voor het jaar 2018 bedroeg € 1.900.
Besluit: éénparig
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.
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 het bijzonder comité sociale dienst.
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.
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De aanvraag is voorzien van alle bewijsstukken. Alle toekenningen worden
ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Art. 4: Deze maatregelen gaan in vanaf 1 januari 2018.

Varia
Kimara Goethals: Het geplande feest in Waterbek is betalend, waarom niet gratis
zoals vorig jaar?
Karlos Callens: Vorig jaar was er opening van de Waterbek, in 2019 is er inderdaad
inkom voorzien, maar slechts gering bedrag. De groepen vragen immers aanzienlijke
bedragen. De kinderen zijn wel gratis. Hopelijk is het goed weer en wordt het
opnieuw een groot succes.
Kimara Goethals: Anderzijds moeten het parkconcert en 11-juliviering wijken terwijl
die wel gratis waren.
Karlos Callens: Als cultuurraad opnieuw parkconcert wenst te geven, kan dit zeker.
Logistieke steun wordt dan gegeven door de technische dienst. Er zijn ook andere
organisaties die parkconcerten organiseren.
Kimara Goethals: Ik stel vast dat reclame voor de waterbek op LED-scherm nu reeds
wordt aangekondigd terwijl dit volgens reglement maar drie weken voordien mag
worden vermeld.
Karlos Callens: Het LED-scherm is eigendom van de gemeente die dan ook zelf
beslist.
Kimara Goethals: Er mogen geen aankondigingen meer via aanplakborden in de
bermen, kan reclame op LED-scherm niet gratis zoals bv. in Zwevezele.
Karlos Callens: Gevaar dat er teveel aankondigingen zijn zodat het amper zichtbaar
wordt, daarom is het betalend.
Kimara Goethals: Kan dit niet worden uitgetest?
Karlos Callens: Er is geen onderzoek vereist om dit te weten.
Chantal Vande Vyvere: Ik was vorig jaar nog schepen van cultuur en dan was beslist
dat als cultuurraad parkconcert wenste te organiseren, ze dit dienden te doen
zonder ondersteuning van de technische dienst.
Karlos Callens: Dit is nooit gezegd geweest.
Veerle Dejaeghere: In de waterbek zwemen drie mooie zwanen, maar vierde is
verdwenen.
Karlos Callens: We zijn op zoek naar vierde zwaan.
Veerle Dejaeghere: In vogelkijkhut ligt er veel afval, kan er meer sociale controle?.
Karlos Callens: Het is inderdaad niet te begrijpen dat er afval wordt achtergelaten.
Hein Defour: Het is moeilijk om overal een controleur te plaatsen, uiteindelijk laat
men afval achter als anderen het niet bemerken.
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Christine Vandewaetere: In Poerbusstraat is er klein speelplein, dit is gevaarlijk dicht
bij de beek.
Karlos Callens: Beek moet worden gekuist dor provincie, omheining kan dus niet
worden geplaatst. In Brugge zijn bv. reien ook open, men kan moeilijk rond alle
beken omheining voorzien.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
Algemeen directeur
Dominiek Pillaert
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Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn
Karlos Callens
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