
VERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 

FEBRUARI 2019 
 
Aanwezig Thijs D'Alleine: Voorzitter raad voor maatschappelijk wel-

zijn; 
Dirk Sioen, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabi-
ne Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast Bu-
reau; 
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 
Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, Willi-
am Doom: Raadsleden; 
Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur  

Afwezig  
Verontschuldigd Ingrid Vandepitte: Lid Vast Bureau 
  
 
 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting dd. 21 januari 2019 
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 21 januari 2019 worden ter 
goedkeuring voorgelegd. 
 

Stemming 

Unaniem goedgekeurd 
 

Besluitvorming 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 21 januari 2019 goed. 
 

2. Aanduiding afgevaardigde Algemene Vergadering SVK Woonsleutel 
Bevoegdheid 

Naam schepen: Joachim Jonckheere 
Bevoegd voor: Sociale huisvesting 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt 
 

Wet- en regelgeving 

− Decreet over het lokaal bestuur, art. 77 
− Statuten SVK Woonsleutel vzw 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Gelet op de raadsbeslissing dd. 22.03.2001 tot  principieel besluit houdende goedkeu-
ring statuten van de vzw RSVK Ieper en tot akkoord met oprichting en toetreding tot 
de vzw RSVK Ieper; 



− Gelet op de raadsbeslissing dd. 18.06.2001 tot goedkeuring van de ‘Samenwerkings-
overeenkomst tussen de OCMW’s van de gemeenten uit het arrondissement Ieper tot 
oprichting van een regionaal sociaal verhuurkantoor’ ; 

− Gelet op art. 12 van de oprichtingsstatuten van de vzw RSVK Westhoek-Zuid waarin 
bepaald dat elk participerend OCMW twee raadsleden en één deskundige aanduidt 
voor de algemene vergadering. 

− Gelet op het schrijven van SVK Woonsleutel vzw dd. 04.12.2018 – Vraag tot aandui-
ding vertegenwoordiging ( 2 raadsleden en één deskundige ) in de algemene verga-
dering van SVK woonsleutel ( postregistratie 2018/0903 ) 

 

Financieel 

− Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

− Verzoek tot aanduiding van twee raadsleden en één deskundige in de algemene ver-
gadering van SVK Woonsleutel: 

o In zitting van 16.12.2014 werd Annelies Hommez, coördinator van de ge-
meentelijke woondienst, aangeduid als deskundige voor de algemene ver-
gadering. Annelies is bereid verder deel uit te maken van de  algemene 
vergadering van SVK Woonsleutel 

o Voorstel om enkel de aanduiding van twee raadsleden te vernieuwen.  
 

Stemming 

 
Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van 
twee raadsleden als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering in SVK 
Woonsleutel vzw, welke volgende uitslag geeft: 
 

• Aantal stembriefjes:     22 
• Aantal stemmen voor Jan Desmet:   20 
• Aantal stemmen voor Dirk Sioen:     1 
• Aantal stemmen voor Koen Meersseman:    1 
• Onthoudingen:       0 
• Ongeldige stemmen:       0 

 
De heer Jan Desmet bekomt 20 stemmen voor als eerste effectieve vertegenwoordiger in 
de algemene vergadering in SVK Woonsleutel vzw 
 

• Aantal stembriefjes:     22 
• Aantal stemmen voor Annelies Vancoillie : 18 
• Aantal stemmen voor Dirk Sioen:     1 
• Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte:    1 
• Aantal stemmen voor Jan Vandoolaeghe:    1 
• Aantal stemmen voor Sabine Vanderhaeghen:   1 
• Onthoudingen:       0 
• Ongeldige stemmen:       0 

 



Mevrouw Annelies Vancoillie bekomt 18 stemmen voor als tweede effectieve vertegen-
woordiger in de algemene vergadering in SVK Woonsleutel vzw 
 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
OCMW Zonnebeke vaardigt volgende raadsleden af naar de Algemene Vergadering van 
SVK Woonsleutel voor de periode van 1 januari 2019 – 31 december 2024 

• De heer Jan Desmet, Molenstraat 48, 8980 Passendale, 
jan.desmet@zonnebeke.be 

• Mevrouw Annelies Vancoillie, Menenstraat 196, 8980 Geluveld, anne-
lies@vancoillie@zonnebeke.be 

 
Artikel 2 
OCMW Zonnebeke bevestigt de voortzetting van de afvaardiging van Annelies Hommez, 
coördinator van de gemeentelijke woondienst als deskundige in de Algemene Vergade-
ring van SVK Woonsleutel voor de periode van 1 januari 2019 – 31 december 2024 
 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het secretariaat van SVK 
Woonsleutel vzw 
 

3. AUDIO - Aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervanger in 
de algemene vergadering van AUDIO voor de legislatuur 2019-2024 

Bevoegdheid  

− Decreet over het lokaal bestuur - artikel 77 - bevoegdheden van de raad voor maat-
schappelijk welzijn 

− Naam schepen: Dirk Sioen 
− Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie 
− Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk 
 

Wetgeving  

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
− AUDIO – Audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten, vereniging van 

publiek recht. Interne auditcharter. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Gelet op de toetreding van OCMW Zonnebeke tot de welzijnsvereniging AUDIO 
(vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het 
decreet over het lokaal bestuur); 

- Gelet op artikel 484 van het decreet over het lokaal bestuur; 
- Gelet op artikel 10 van de statuten van de welzijnsvereniging Audio, waarin wordt 

voorzien dat elke deelgenoot één vertegenwoordiger heeft in de Algemene Verga-
dering; 

 

Financieel 

− Niet van toepassing  
 



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee 

 

Visum 

Niet van toepassing 
 

Geheime stemming 

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefjes voor de aanduiding van 
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger van OCMW Zonnebeke in de Algemene Ver-
gadering van AUDIO, welke volgende uitslag geeft : 
 

• Aantal stembriefjes :22 
• Aantal-stemmen voor Annelies Vancoillie :18 
• Aantal-stemmen voor Jan Desmet :  2 
• Aantal-stemmen voor Dirk Sioen :  1 
• Aantal-stemmen voor Sabine Vander-

haeghen 
:  1 

• Onthoudingen :  0 
• Ongeldige stemmen :  0 

 
Mevrouw Annelies Vancoillie bekomt 18 stemmen voor als vertegenwoordiger in de Al-
gemene Vergadering van AUDIO 
 

• Aantal stembriefjes :22 
• Aantal-stemmen voor Jan Desmet :19 
• Aantal-stemmen voor Dirk Sioen :  1 
• Aantal stemmen voor Annelies Vancoillie :  1 
• Aantal stemmen voor Thijs D’Alleine :  1 
• Onthoudingen :  0 
• Ongeldige stemmen :  0 

 
De heer Jan Desmet bekomt 19 stemmen voor als plaatsvervanger in de Algemene Ver-
gadering van AUDIO 
 

Besluitvorming 

Artikel 1 
Mevrouw Annelies Vancoillie, Menenstraat 196, 8980 Geluveld, anne-
lies.vancoillie@zonnebeke.be wordt aangeduid als afgevaardigde in de Algemene Verga-
dering van AUDIO voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024. 
 
Artikel 2 
De heer Jan Desmet, Molenstraat 48, 8980 Passendale, jan.desmet@zonnebeke.be, 
wordt aangeduid als plaatsvervanger in de Algemene Vergadering van AUDIO voor de 
periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024. 
 

4. AUDIO - Goedkeuring interne auditcharter en bepaling plaatselijk au-
ditcomité 

Bevoegdheid  

− Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
− Naam schepen: Dirk Sioen 
− Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie 
− Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk 



 

Wetgeving  

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
− AUDIO – Audit en advies voor lokale besturen en lokale entiteiten, vereniging van 

publiek recht. Interne auditcharter. 
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Gelet op de toetreding van OCMW Zonnebeke tot de welzijnsvereniging AUDIO 
(vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het 
decreet over het lokaal bestuur); 

- Gelet op artikel 484 van het decreet over het lokaal bestuur; 
- Gelet op het interne auditcharter van Audio in bijlage toegevoegd aan dit agenda-

punt; 
- Gelet op artikel 3 van dit interne auditcharter in het bijzonder: 

Elk deelnemend bestuur of lid richt een auditcomité op. De raad stelt het auditcomi-
té samen. Audio beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit af-
gevaardigden van het beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de 
voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste schepen, de al-
gemeen directeur en de financieel directeur in het comité. Voor leden die geen stad, 
gemeente of OCMW zijn, stelt het lid het auditcomité samen uit personen met ge-
lijkwaardige functies. Een lid kan externe onafhankelijke personen aanduiden om te 
zetelen in het auditcomité, als ze kunnen bijdragen tot de verdere verbetering van 
het beheer van de organisatie.  
Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk 
welzijn of de gelijkwaardige organen van het lid en de organisatie van het lid in het 
algemeen bij te staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevor-
deren van goed (deugdzaam) bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt on-
der meer het toezicht op de onafhankelijkheid en de prestaties van Audio in alsook 
de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot voldoende bijsturing 
leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd.  

- Voorstel tot oprichting van een plaatselijk auditbureau samengesteld uit de burge-
meester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en/of de eerste 
schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur 

- Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 waarin de samen-
stelling van het plaatselijk auditbureau wordt uitgebreid met een raadslid uit de op-
positie, i.c. Luk Hoflack 

 

Financieel 

− Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee 

 

Visum 

Niet van toepassing 
 

Stemming 

Unaniem goedgekeurd 
 



Besluitvorming 

Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het interne auditcharter van Audio goed. 
 
Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot oprichting van een plaatselijk auditbu-
reau samengesteld uit de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale 
dienst, de eerste schepen, een raadslid uit de oppositie i.c. de heer Luk Hoflack, de al-
gemeen directeur en de financieel directeur 
 

5. LOGO MWVl - Aanduiden vertegenwoordiger in algemene vergadering 
van vzw LOGO Midden-West-Vlaanderen voor de legislatuur 2019-
2024  

Bevoegdheid  

− Decreet over het lokaal bestuur - artikel 40 - bevoegdheden van de gemeenteraad 
− Naam schepen: Dirk Sioen 
− Bevoegd voor algemeen beleid en coördinatie 
− Naam behandelende ambtenaren : De Muyt Henk 
 

Wetgeving  

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;  
− De statuten van de vzw LOGO Midden-West-Vlaanderen.  
 

Documenten en voorgeschiedenis 

- Binnen de algemene vergadering van vzw Logo Midden-West-Vlaanderen zetelen 
nagenoeg alle gemeentebesturen en OCMW-besturen uit onze regio.   
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraden, schepencolleges 
en bijzondere comités voor de sociale dienst wijzigt de vertegenwoordiging vanuit 
gemeentebestuur en OCMW in de algemene vergadering.  

- E-mail dd. 03.01.2019 vanuit vzw Logo met vraag tot aanduiden wie gemeentebe-
stuur en OCMW vertegenwoordigt in de algemene vergadering van vzw Logo.  De 
algemene vergadering komt één keer per jaar samen.  De vertegenwoordiger krijgt 
ook alle informatie rond onze mogelijke ondersteuning van het preventief gezond-
heidsbeleid en rond de implementatie van gezondheidsprojecten uit eerste hand 
doorgestuurd.  Lidmaatschap is gratis. 
Er kan vrij worden gekozen wie wordt afgevaardigd namens het Gemeentebestuur 
en OCMW.  Momenteel wordt vastgesteld dat voor het overgrote deel van de ge-
meentebesturen de schepen sociale zaken / gezondheid / gezondheidspromotie dit 
opneemt.  Maar er zijn ook enkele gemeentes die kiezen om de burgemeester, een 
andere schepen, een gemeenteraadslid of een ambtenaar af te vaardigen. Momen-
teel ziet men dat voor het overgrote deel van de OCMW-besturen de OCMW-
voorzitter dit opneemt.  Maar er zijn ook enkele OCMW’s die kiezen om een OCMW-
raadslid of een ambtenaar af te vaardigen. 

- In 2019 staat ook de herverkiezing van de raad van bestuur ter agenda.  In de raad 
van bestuur zetelen er minimaal twee lokale besturen.  De raad van bestuur komt 
zo’n vijf keer per jaar samen.  Vanuit vzw Logo wordt de vraag gesteld of de verte-
genwoordiger kandidaat is om namens de lokale besturen uit de regio te zetelen in 
de raad van bestuur.  De verkiezing van de leden van de raad van bestuur gebeurt 
op de algemene vergadering in het voorjaar. 



- Gezien de integratie van het OCMW in de Gemeente staat het het lokaal bestuur 
vrij om het ontslag binnen de vzw in te dienen voor het OCMW.  Het is voor vzw 
Logo niet noodzakelijk dat beide in onze algemene vergadering zetelen. 

 

Stemming 

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vzw Logo Midden-West-
Vlaanderen, welke volgende uitslag geeft: 
 

• Aantal stembriefjes:     22 
• Aantal stemmen voor Annelies Vancoillie:  19 
• Aantal stemmen voor Ingrid Vandepitte:    1 
• Aantal stemmen voor Sophie Vangheluwe:   1 
• Aantal stemmen voor William Doom:    1 
• Onthoudingen:       0 
• Ongeldige stemmen:       0 

 
Mevrouw Annelies Vancoillie bekomt 19 stemmen voor als effectieve vertegenwoordiger 
in de algemene vergadering van vzw Logo Midden-West-Vlaanderen 
 

Openbare stemming over artikel 2 en 3 van dit besluit. 

Unaniem goedgekeurd 
 

Besluitvorming 

 

Artikel 1  De raad voor maatschappelijk welzijn vaardigt mevrouw Annelies Van-
coillie, Menenstraat 196, 8980 Geluveld, annelies.vancoillie@zonnebeke.be 
af om OCMW Zonnebeke effectief te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van vzw Logo Midden-West-Vlaanderen. 

Artikel 2  Deze aangeduide vertegenwoordiger is geen kandidaat om namens OCMW 
Zonnebeke te zetelen in de raad van bestuur van vzw Logo Midden-West-
Vlaanderen. 

Artikel 3.  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan vzw Logo Midden-West-
Vlaanderen, t.a.v. Roos Goemaere, Mandellaan 101, 8800 Roeselare, 
roos@logomiddenwvl.be  

 

6. Reglement toelage PSA 
Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt, wordt meegedeeld dat in een be-
sluit van 4 februari 2019 het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een gunstig advies 
verleent aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn met betrekking tot de verderzetting 
van het bestaande reglement Participatie en Sociale Activering en Kinderarmoede, en dit 
voor de periode van 01.01.2019 tot en met 31.12.2019, evenwel mis aanpassing van 
volgende bewoording in artikel 3: 
 

- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan op basis van een gemotiveerd 
sociaal verslag een uitzondering toestaan op deze doelgroepen, mits de per-
soon gebruiker is van de openbare dienstverlening van ons OCMW. 

De gebruiker dient op de datum van de te subsidiëren manifestatie of deelname te beho-
ren tot een van volgende doelgroepen. 
 
wordt vervangen door: 

mailto:roos@logomiddenwvl.be


 
- Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan op basis van een gemoti-

veerd sociaal verslag een uitzondering toestaan op deze doelgroepen, mits de 
persoon gebruiker is van de openbare dienstverlening van ons OCMW. 

De gebruiker dient op de datum van de te subsidiëren manifestatie of deelname te beho-
ren tot een van vorige doelgroepen. 
 
Amendement: raadslid Luk Hoflack dient een amendement in en vraagt een stemming 
over de aanpassing van het voorstel tot reglement inzake toekenning van een toelage ter 
bevordering van de participatie en sociale activering ter goedkeuring conform de gewij-
zigde tekst uit het besluit van het bijzonder comité voor de sociale dienst dd. 
04.02.2019.  

Stemming over amendement: unaniem goedgekeurd  

Stemming over de aanpassing van het voorstel tot reglement: unaniem goedgekeurd 
 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 
 
Naam schepen:Joachim Jonckheere 
Bevoegd voor:  
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Nele Opsommer 
 

Wetgeving 

− Omzendbrief van de POD MI van 20.12.2016 
− KB van 17.01.2017 houdende de maatregelen ter bevordering van de participatie en 

sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad.  

− Omzendbrief van de POD MI van 19 mei 2017 betreffende de toelage ter bevordering 
van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers in 2017  

− Beslissing van de OCMW Raad in zitting van 20 februari 2017 betreffende herziening 
reglement toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering en kinder-
armoede 

− Beslissing van de  OCMW Raad in zitting van 19 februari 2018 betreffende de goed-
keuring van de inhoud van het voorgelegde reglement voor het jaar 2018 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

Ons OCMW ontvangt jaarlijks een budget van de POD MI om binnen de krijtlijnen van het 
uitvoeringsbesluit te voorzien in de bevordering van de participatie en sociale activering 
en om kinderarmoede tegen te gaan.  
Sinds vorig 2017 beschikt ons OCMW over een nieuw reglement met betrekking tot de 
besteding van deze middelen. Dit gebaseerd op de modaliteiten opgenomen in het KB 
van 17.01.2017 en de geldende omzendbrieven van de POD MI. 
 
Concreet betekent dit dat we zelf kunnen bepalen hoeveel we aan welke beleidsprioriteit 
uitgeven. (voorheen werden de maximumbedragen PSA en kinderarmoede vastgelegd 
door de POD MI).  
Binnen het algemeen kader van participatie en sociale activering stellen ze drie beleids-
prioriteiten: 
1/ bevorderen van maatschappelijke participatie (zie vroegere PSA-reglement) 
2/ organiseren van collectieve modules (activiteiten organiseren met het oog op het be-
reiken van een welbepaald doel, waarbij de groepsdynamiek erg belangrijk is. Voorbeeld: 
geven van attitudetraining,..) 



3/ bestrijden van kinderarmoede (zie vroegere MIK – kinderarmoede) 
 
 
Reglement inzake toekenning van een toelage ter bevordering van de participa-
tie en sociale activering: 
 
Artikel 1: 
Het Koninklijk Besluit van 17.01.2017 houdende de maatregelen ter bevordering van de 
participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn, bepaalt de modaliteiten van volgende subsidie: 
 
De toegekende subsidie kan aangewend worden voor: 

1) De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan 
sociale, sportieve of culturele manifestaties; 

2) De volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan 
sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de 
deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen; 

3) De ondersteuning en de  financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op 
sociaal, cultureel of sportief vlak; 

4) De ondersteuning en de financiering van initiatieven die de toegang en de partici-
patie van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
bevorderen. 

5) De toegekende subsidie kan aangewend worden voor de financiering van het orga-
niseren van collectieve modules dewelke de individuele begeleiding in het kader 
van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie kunnen 
aanvullen. 

6) De toegekende subsidie kan ook aangewend worden door de centra voor de activi-
teiten gelinkt aan de steun inzake de strijd tegen armoede bij de kinderen van hun 
gebruikers: 

• De volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om 
de maatschappelijke integratie van kinderen van gebruikers via deelname aan so-
ciale programma’s te bevorderen. 
Worden inzonderheid bedoeld: 
- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van deelname aan sociale pro-

gramma’s; 
- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning; 
- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteu-

ning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een 
specialist; 

- Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteu-
ning; 

- De steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen. 
• De volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor de kinderen 

van gebruikers om hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Worden inzon-
derheid bedoeld de kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale 
integratie van kansarme kinderen. 

Artikel 2: 
Het staat ons bestuur vrij om de prioritaire doelgroepen die zich in een achtergestelde 
situatie bevinden en waarvoor een interventie noodzakelijk is, af te bakenen. 
De nadruk bij ons bestuur blijft liggen op de individuele toekenning aan de gebruikers 
van onze dienstverlening. 
Daarnaast zetten we actief in op de bestrijding van de kinderarmoede. Dit zal zich uiten 
in samenwerkingsverbanden zoals o.a. Huis van het Kind zorgregio Ieper; OSIO;... 
 
Artikel 3: 



Een individuele toelage kan gevraagd worden door personen die gebruik maken van ge-
lijk welke vorm van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het 
centrum. Onze dienst wil dit specifiëren in volgende doelgroepen:  

- de gebruiker is gerechtigd op maatschappelijke integratie onder de vorm van 
een leefloon toegekend vanuit OCMW Zonnebeke 

- de gebruiker is via schuldhulpverlening in begeleiding bij onze dienst. Dit onder 
de vorm van budgetbeheer en/of collectieve schuldenregeling 

- Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan op basis van een gemotiveerd 
sociaal verslag een uitzondering toestaan op deze doelgroepen, mits de per-
soon gebruiker is van de openbare dienstverlening van ons OCMW. 

De gebruiker dient op de datum van de te subsidiëren manifestatie of deelname te beho-
ren tot een van vorige doelgroepen. 
 
Artikel 4: 
De aanvraag  tot een individuele toelage gebeurt hetzij op verzoek van de gebruiker, 
hetzij op voorstel van de maatschappelijk werker. 
De aanvraag omvat minstens volgende elementen: 

- De aard van de hulpverlening van de gebruiker 
- Maximale bedrag waarop de gebruiker recht kan openen. 

De aanvraag van een collectieve activiteit of activiteit in het kader van kinderarmoede 
gebeurt op advies van de sociale dienst en dit in overleg met het diensthoofd en voorzit-
ter en secretaris. 
 
Artikel 5: 
De toelage bestaat uit de terugbetaling van: 

- 80% van de deelnameprijs aan sociale, sportieve of culturele manifestaties; 
- 80% van de deelnameprijs aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met 

inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en 
uitrustingen 

De toelage is begrensd tot maximaal 125 euro per gezinslid van de gebruiker. 
(toelage gezin = 125 euro x aantal gezinsleden) 
 
Artikel 6: 
Telkens zich een wijziging voordoet met betrekking tot de gestelde voorwaarden wordt 
het recht op een toelage voor participatie en sociale activering herzien. 
De duur van de toekenning van het recht op deze toelage kan maximaal dezelfde zijn als 
die van de subsidiëringsperiode. 
 
Artikel 7: 
De uitbetaling van de individuele toelage gebeurt aan de hand van voor te leggen bewijs-
stukken van de reeds door de gebruiker betaalde kosten.  
Voor cliënten in budgetbeheer kan bij uitzondering vooraf de tussenkomst gevraagd wor-
den, mits de onmiddellijke staving na betaling aan de hand van een officieel betaalbe-
wijs. 
De uitbetaling in het kader van collectieve modules of acties ter bestrijding van de kin-
derarmoede worden uitbetaald aan de hand van facturen. 
Een collectieve betaallijst (met inbegrip van de individuele vragen of collectieve acties) 
wordt maandelijks ter kennis gebracht op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Artikel 8: 
De verantwoording van de toelage zal nog steeds via de applicatie Uniek Jaarverslag 
elektronisch moeten doorgestuurd worden. De POD MI blijft instaan voor de controle. 
 
 

Financieel 

− Voorzien krediet op registratiesleutel 64810003-0909 voor het huidige jaar: 



− Resterend krediet voor het huidig jaar: 3019 euro 
− Geschatte kostprijs: 
− Resterend krediet na deze beslissing: 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja of nee 

− Beleidsdomein:  
− Operationele doelstelling:  
− Actie:  
 

Visum 

 

Advies van de dienst en motivatie 

− Gunstig advies. Dit gaat niet om een uitbreiding maar een verderzetting van het be-
staande aanbod. 

 

Stemming 

Unaniem goedgekeurd 
 

Besluitvorming 

− De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de inhoud van het voorge-
legde reglement inzake participatie en sociale activering en dit voor de periode van 
01.01.2019 tot en met 31.12.2019. 

 
 

Bijkomend punt 1. Toegevoegd punt door raadslid Annelies Vancoillie 
conform art. 20 van het decreet lokaal bestuur:  Aanstelling mandata-
ris lokaal bestuur in de Lokale Adviescommissie 

Bevoegdheid 

Naam indiener: Annelies Vancoillie 
 

Wetgeving 

- Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering 
van elektriciteit, gas en water. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samen-
stelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale leve-
ring van elektriciteit, gas en water. 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de 
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektri-
citeit, gas en water.  

- Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende 
het energiebeleid) 

 

Documenten en voorgeschiedenis 

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstel-
ling en werking van de lokale adviescommissie (LAC) omtrent de minimale levering van 
elektriciteit, gas en water concretiseert de adviesbevoegdheid in het kader van de af- en 



heraansluiting van water, gas of elektriciteit van een abonnee. Dat advies is in bepaalde 
gevallen zelfs bindend voor de distributeur. Het besluit regelt ook de samenstelling van 
deze LAC. 

De adviesbevoegdheid van het LAC ligt in het verlengde van de hoofdopdracht van het 
OCMW, met name het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en 
integratie, niet het minst in het kader van individuele steunaanvragen. Voor de samen-
stelling van het LAC is daarom ook bij voorrang gekozen voor personen die ter zake er-
varing hebben.  

De Vlaamse Regering besliste op 21/12/2018 dat de mandataris die namens het lokaal 
bestuur in de LAC zal zetelen in de toekomst lid dient te zijn van het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst. 
 
De leden van het BCSD werden bevraagd wie in de LAC wilde zetelen. Uit die bespreking 
bleek dat Joachim Jonckheere werd voorgesteld om als mandataris namens het lokaal 
bestuur in de LAC te zetelen. Bijgevolg stellen wij voor aan de Raad om Joachim Jonck-
heere, Voorzitter van het BCSD, af te vaardigen naar de LAC. 
 

Financieel 

Niet van toepassing 
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

_______________________________________________________________________ 

Visum 

 

Voorstel tot besluit: 

• De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om Dhr. Joachim Jonckheere, 
Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, aan te stellen om als 
mandataris namens het lokaal bestuur in de LAC te zetelen.  

 

Stemming 

Er wordt overgegaan tot geheime stemming met stembriefje voor de aanduiding van een 
mandataris namens het lokaal bestuur, welke volgende uitslag geeft: 
 

• Aantal stembriefjes:     22 
• Aantal stemmen voor Joachim Jonckheere: 22 
• Onthoudingen:       0 
• Ongeldige stemmen:       0 

 
De heer Joachim Jonckheere bekomt 22 stemmen voor om als mandataris namens het 
lokaal bestuur in de LAC te zetelen 
 

Besluitvorming 

− Op voorstel van raadslid Annelies Vancoillie besluit de raad voor maatschappelijk wel-
zijn: 
De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de heer. Joachim Jonckheere, voor-
zitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, Roeselarestraat 98, 8980 Zon-
nebeke, joachim.jonckeere@zonnebeke.be aan te stellen om als mandataris namens 

mailto:joachim.jonckeere@zonnebeke.be


het lokaal bestuur te zetelen in de lokale adviescommissie (LAC) , en dit voor zowel 
de vergaderingen met Eandis als met De Watergroep. 

 

Bijkomend punt 2. Toegevoegd punt door raadslid Jens Six conform art. 
20 van het decreet lokaal bestuur: Vraag tot aansluiting bij het initia-
tief van de European Disability Card 

Bevoegdheid 

Naam indiener: Jens Six 
 

Wetgeving 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen: 
− Artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 m.b.t. het toevoe-

gen van agendapunten aan de agenda van de gemeenteraad.  
− Artikel74. van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017 : Artikel 18 tot en 

met 39, met uitzondering van artikel 29, §1 en §5, artikel 36, 37 en 38, eerste lid, 
7°, zijn van toepassing op de raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Toegelicht voorstel: 

Op 04/02/2019 bezorgde raadslid Jens Six aan de algemeen directeur het verzoek om 
een extra punt te agenderen voor de raad voor maatschappelijk welzijn met onderstaan-
de toelichting: 

- Als N-VA-fractie stellen we voor ons aan te sluiten bij het initiatief van de Europe-
an Disability Card. Personen met een beperking hebben vaak problemen om hun 
beperking te bewijzen, waardoor ze in de kou blijven staan. Door het gebruik van 
deze kaart, kunnen personen met een beperking makkelijker en zonder discussie 
aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen op het vlak van cultuur, 
sport en vrije tijd.  

- Het gebruik van de kaart zal de inwoners van Zonnebeke met een beperking ver-
schillende voordelen bieden: 

1) Je hebt een uniform, afdwingbaar bewijs van handicap. Dit is zeer handig voor 
personen met een moeilijk waarneembare handicap zoals bv. slechtzienden, per-
sonen met autisme, … 

2) Via deze kaart wordt er geen inbreuk gepleegd op privacy. Medische bewijsstuk-
ken vermeldden vroeger de handicap. Via deze kaart kan de persoon zijn handi-
cap aantonen zonder dat men direct alle medische details te zien krijgt. 

3) De kaart is een Europees initiatief, hij is nog geldig in 7 andere EU-landen. 
4) De kaart kan een stimulans zijn om organisaties en ondernemingen in Zonnebeke, 

voordelen te laten toekennen aan personen met een beperking. Als de gemeente 
hem erkend, zal dit het goede voorbeeld zijn. Denk maar aan het Memorial Muse-
um, waar personen met een handicap de volle pot nog betalen. 

5) Het laatste en belangrijkste punt: door ons hierbij aan te sluiten, laten we zien 
dat Zonnebeke een warme gemeente is, waar iedereen thuishoort.  

De kaart wordt federaal aangevraagd via de FOD Sociale Zekerheid of via het Vlaams 
Agentschap personen met een handicap. Aansluiten bij deze kaart brengt dus geen extra 
werklast voor de diensten van de gemeente met zich mee. Enkel de promotie via de ka-
nalen van de gemeente, zodat personen met een handicap uit Zonnebeke weten dat ze 
hier recht op hebben 
 

Financieel 

− Niet van toepassing 
 



Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

− Niet van toepassing 
 

Visum 

 

Voorstel tot besluit: 

Artikel 1: Gemeente Zonnebeke aanvaardt de European Disabilty Card binnen de ei-
gen gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en 
zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.  
Artikel 2: Gemeente Zonnebeke stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de 
toekenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability 
Card. 

 

Stemming 

Unaniem goedgekeurd 
 

Besluitvorming 

− Op voorstel van raadslid Jens Six besluit de raad voor maatschappelijk welzijn: 
Artikel 1: OCMW Zonnebeke aanvaardt de European Disabilty Card binnen de eigen 
gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en 
zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.  
Artikel 2: OCMW Zonnebeke stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de toe-
kenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de European Disability Card. 

 
 

De Algemeen Directeur , 

S. Verstraete 

De Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn 

T. D'Alleine 

 


