Zitting van 29 april 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 maart 2019
Het verslag van de zitting van 25 maart 2019 wordt éénparig goedgekeurd.

Punt 2

Goedkeuren deelname projectoproep geïntegreerd breed onthaal
(GBO)
Regelgeving
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 84 § 1
Het decreet Lokaal Sociaal Beleid van 9 februari 2018
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten
in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van
samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal
De omzendbrief WVG 2018/01 betreffende lokaal sociaal beleid van 26 oktober
2018
De statuten van de DVV Midwest
Beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 25 maart 2019
Context en argumentatie
De 16 besturen uit de regio Midden-West-Vlaanderen gingen via een
gemeenteraadsbeslissing akkoord met een doorgedreven samenwerking in functie
van de versterking van de besturen. Dit leidde tot de oprichting van de
dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest op 22 december 2017.
DVV Midwest is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid waarin de 16 Midwest-besturen partner zijn. Doordat de
DVV Midwest rechtspersoonlijkheid heeft, kan ze projecten ontwikkelen t.b.v. de
partners.
Op het Midwestoverleg van 26 februari 2019 opteerde de vergadering van
burgemeesters ervoor om via de DVV Midwest in te tekenen op de projectoproep
geïntegreerd breed onthaal (GBO).
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Het decreet lokaal sociaal beleid van 2018 diept de realisatie van het geïntegreerd
breed onthaal uit in functies en werkingsprincipes.
Het stelt dat het lokaal bestuur werk moet maken van een maximale
toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking
en daarbij bijzondere aandacht moet besteden aan het bestrijden van
onderbescherming . Het lokaal bestuur krijgt de regierol toegewezen en moet een
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) realiseren, dat
minstens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het
erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) omvat.
Daarnaast wordt het realiseren van een samenwerkingsverband GBO benoemd als
een Vlaamse beleidsprioriteit in het kader van lokaal sociaal beleid voor de lokale
beleidscyclus 2020-2025. Dit besluit van de Vlaamse Regering bepaalt de
subsidievoorwaarden, verbonden aan deze Vlaamse beleidsprioriteit. In kader
daarvan lanceerde het departement welzijn, volksgezondheid en gezin opnieuw
een projectoproep geïntegreerd breed onthaal Lokaal Sociaal Beleid – 2019.
De projectoproep stelt dat lokale besturen voor de voorbereidende fase van de
Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van
een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor de periode 1 juni
2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen zodat vanaf 1 januari 2020 de
functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk
in de praktijk kunnen worden gebracht.
De projecten moeten van start kunnen gaan op 1 juni 2019 en lopen in een eerste
fase tot en met 31 december 2019
Elk bestaand of nieuw samenwerkingsverband GBO kan een projectvoorstel
indienen. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk
31 maart 2019.
Het decreet lokaal sociaal beleid vermeldt in artikel 9 dat het lokaal bestuur het
geïntegreerd breed onthaal ook kan realiseren in samenwerking met andere
lokale besturen.
Het Midwestoverleg ging in zitting van 26 februari 2019 akkoord om via de
dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest in te tekenen op de projectoproep
GBO, overkoepelend over de twee eerstelijnszones (ELZ RITS en ELZ regio
Roeselare) waarin de Midwest-gemeenten zijn ingedeeld.
Dentergem en Lendelede zijn eveneens ingedeeld in ELZ RITS. Dentergem heeft
zich principieel akkoord verklaard om in te stappen in het Midwest-dossier.
Specifiek voor GBO wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen
DVV Midwest en Dentergem.
Lendelede heeft beslist om in te dienen via W13. Deze beslissing wordt aan het
Midwest-dossier toegevoegd.
Wielsbeke is partner in de DVV Midwest maar is ingedeeld in een ELZ bij de
Kortrijkse regio. Wielsbeke participeert in het voorstel van W13.
De intervisiegroep Midwest-welzijn heeft een voorstel van dossier voor GBO
uitgewerkt.
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De DVV Midwest is bereid om de redactie van het projectdossier te behartigen en
een coördinerende rol op te nemen, met de bedoeling om financiële middelen te
bekomen voor de regio, eerstelijnszone regio Roeselare en eerstelijnszone RITS.
De gezamenlijke aanpak van GBO en het verder uitdiepen van de
omgevingsanalyse, is een eerste opstap naar het gezamenlijk uitwerken en
uitvoeren van een ruimer sociaal beleid in de regio (vb. huizen van het kind, één
gezin 1 plan). Dit kadert in de lopende gesprekken met de 16 Midwest-besturen
i.v.m. de ambitienota Midwest waarin de aanwerving van een medewerker
welzijn, één van de elementen is.
Het schepencollege heeft vroeger beslissing dienen te nemen gezien het dossier
diende worden ingediend voor 31 maart 2019. De algemeen directeur deelt mee
dat de aanvraag voor subsidies van het GBO echter niet ontvankelijk is verklaard
wegens niet deelname Lendelede zodat de bekrachtiging weinig zin heeft.
Financiële impact
De maximale subsidie voor deze periode bedraagt:
•

14.584 euro voor een samenwerkingsverband GBO in een werkingsgebied
van 30.000 tot 100.000 inwoners;

•

29.167 euro voor een samenwerkingsverband GBO in een werkingsgebied
van 100.001 tot 200.000 inwoners;

•

43.750 euro voor een samenwerkingsverband GBO van meer dan 200.000
inwoners.

Besluit: éénparig
Art. 1 Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 25 maart 2019 principiële goedkeuring om te deel te nemen
aan het projectdossier Geïntegreerd Breed Onthaal LSB – 2019 dat door de
Dienstverlenende Vereniging (DVV) Midwest wordt ingediend en dat de
DVV Midwest in dit dossier fungeert als aanspreekpunt voor de Vlaamse
Overheid.
Art. 2 Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 25 maart 2019 betreffende goedkeuring om, in het kader
van de beleidsprioriteit, de deelrapportagecode WVG200/2 op te nemen in
de beleids- en beheerscyclus.
Art. 3 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de DVV Midwest
op dvv-midwest@midwest.be .
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Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
Algemeen directeur
Dominiek Pillaert

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn

Voorzitter Raad voor maatschappelijk welzijn
Karlos Callens
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