
VERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 

DECEMBER 2019

Aanwezig Thijs D'Alleine: Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn;
Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, 
Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
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, 
William Doom: Raadsleden;
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur 

Afwezig
Verontschuldigd Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

1. Overeenkomst, actieplan en engagementsverklaring GBO

Bevoegdheid

Naam schepen:Joachim Jonckheere
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Evelien Van Ootegem

Wetgeving

 Artikel 84§1 van het decreet lokaal bestuur;
 Het decreet Lokaal Sociaal Beleid van 09 februari 2018;
 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het lokaal sociaal beleid;
 De omzendbrief WVG 2018/1 betreffende lokaal sociaal beleid van 26 oktober 

2018;
 Verwijzingsdocumenten:

* De email van 4/09/2019 van het departement welzijn, volksgezondheid en gezin (WVG) 
– afdeling welzijn en samenleving
 Document aanvraag subsidie GBO MJP 2020-2025
 Engagementsverklaring GBO MJP 2020-2025

* De overeenkomst tussen de samenwerkende kernpartners van het 
samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland

Documenten en voorgeschiedenis

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn ging in zitting van 25 maart 2019 akkoord om in te 
tekenen op de projectaanvraag Geïntegreerd Breed Onthaal 2019.

Deze projectaanvraag werd ingediend door de Dienstverlenende Vereniging Westhoek dat 
in dit dossier fungeert als aanspreekpunt voor de Vlaamse Overheid.

Op 7 juni 2019 nam de Vlaamse Overheid het besluit tot toekenning van een subsidie ten 
bedrage van 43750 euro. De subsidie wordt verleend voor de uitvoering van het 
project zoals omschreven in de projectaanvraag en dit voor de periode van 1 juni 
2019 tot en met 31 december 2019.



In het kader van het aanvragen van de subsidie GBO voor het samenwerkingsverband 
Westhoek-Houtland voor de periode 2020-2025 moeten een aantal zaken ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 

 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 een 
projectoproep geïntegreerd breed onthaal Lokaal Sociaal Beleid – 2019. 

 De projectoproep stelde 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 konden aanvragen zodat vanaf 1 januari 
2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal 
daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht.

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.

De DVV Westhoek – m.b. het welzijnsplatform diende een projectaanvraag in voor 
kernpartners actief binnen de Eerstelijnszones Westhoek, Westkust&Polder en 
Houtland&Polder (met in het bijzonder Koekelare en Kortemark). Dit dossier werd 
goedgekeurd en de DVV Westhoek ontvangt een subsidie van 43.750€ voor de 
periode juni – december 2019. Deze middelen worden in het najaar van 2019 besteed 
aan de doorstart van het samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland.

 Er volgde begin september een tweede subsidieoproep GBO MJP 2020-2025. 
Daarin wordt gesteld dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden GBO van 
meer dan 200.000 inwoners gedurende de beleidscyclus 2020-2025 een jaarlijkse 
subsidie kunnen ontvangen van 75.000€ voor personeels- en werkingskosten. 
Vanaf 2020 dient de intekening op de Vlaamse Beleidsprioriteit ‘het realiseren van 
de functies van het geïntegreerd breed onthaal’ echter te gebeuren via de 
strategische meerjarenplanning BBC/DR van elk participerend lokaal bestuur en dit 
door de acties die daaromtrent worden opgezet, te koppelen aan de 
deelrapportagecode (WVG200/2). Daarnaast moet elke participerende kernpartner 
ook de engagementsverklaring én partnerovereenkomst goedkeuren.

 De DVV Westhoek kan de subsidie GBO MJP 2020-2025 niet meer zelf aanvragen. 
Eén lokaal bestuur moet optreden als beherende gemeente van het 

samenwerkingsverband GBO omdat de rapportage m.b.t. realisaties binnen het 
Samenwerkingsverband verloopt via het BBC.

 Het departement WVG stelde dat de DVV Westhoek wel verder kan optreden als 
bovenlokale procesbegeleider/ faciliterende partner en ook daarvoor de nodige 
middelen v/h aanvragend bestuur doorgestort kan krijgen. Het visibel maken van 
deze samenwerking kan door DVV Westhoek -naast de lokale besturen en de 
andere (kern)actoren- op te nemen in de bij te voegen engagementsverklaring en 
partnerovereenkomst. 



Financieel: niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: niet in het huidige, wel in het 
MJP 2020-2025 

Visum

Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 gunstig

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

Artikel 1  De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de overeenkomst tussen de 
samenwerkende kernpartners van het samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland 
met bijhorend actieplan goed en neemt de acties op in het BBC via de 
deelrapportagecode WVG200/2. 

Artikel 2 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat er mee akkoord dat Gemeente 
Houthulst voor de samenwerking GBO Westhoek-Houtland optreedt als aanvragend 
bestuur en beherende gemeente ten opzichte van de Vlaamse Overheid. 

Artikel 3 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de engagementsverklaring ikv de 
Vlaamse Beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van een 
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal MJP 2020-2025 goed en gaat 
akkoord dat de DVV Westhoek optreedt als faciliterende partner en contactpersoon van 
het samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland.

2. Samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind Zorgregio Ieper

Bevoegdheid

Naam schepen:Joachim Jonckheere
Bevoegd voor: 
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Evelien Van Ootegem

Wetgeving

 Decreet 29 november 2013 inzake de organisatie van preventieve 
gezinsondersteuning

Documenten en voorgeschiedenis

Huis van het Kind is een samenwerkingsverband met partners binnen de zorgregio Ieper. 
Het voorziet geïntegreerde en afgestemde dienstverlening rond gezins- en 
opvoedingsondersteuning opdat alle toekomstige ouders, en ouders en/of andere 
opvoedingsverantwoordelijken van kinderen en jongeren tussen 0-24 jaar 
ondersteund worden op het gebeid van welzijn en gezondheid. Dit om voor ieder kind 
maximale gezondheids- en welzijnswinsten te realiseren.



Het OCMW trad na Raadsbeslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting 
van 22 december 2015 officieel toe tot het samenwerkingsverband Huis van het Kind 
Zorgregio Ieper. Het samenwerkingsverband is een feitelijke vereniging.

In juni 2016 werd er beslist om als OCMW en gemeente samen een antennepunt te 
vormen. Er werd hiervoor een samenwerkingsovereenkomst en een 
engagementsverklaring ondertekend.

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 maart 2019 werd Joachim 
Jonckheere aangesteld om als mandataris namens ons lokaal bestuur te zetelen in de 
Raad van Bestuur.

In de huidige samenwerkingsovereenkomst werd een engagement gevraagd tot 31 
december 2019. 

Op heden ligt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor ter goedkeuring. Deze werd 
gebaseerd op de voorgaande, werd opgemaakt met alle partners en zal aanvangen op 
1 januari 2020. De partners verbinden zich om minstens tot 31 december 2025 deel 
uit te maken van het samenwerkingsverband op voorwaarde dat de erkenning en 
subsidiëring van het Huis van het Kind Zorgregio Ieper blijft bestaan.

Het BCSD en VB gaven hiervoor hun positief advies.

Financieel

 Voorzien krediet op registratiesleutel 0900-64400000 (diverse werkingskosten) voor 
het huidige jaar: 50000 euro

 Resterend krediet voor het huidig jaar: 15360,14 euro
 Geschatte kostprijs: 1976,62 euro
 Resterend krediet na deze beslissing: 13383,52 euro

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee (in het nieuwe MJP 2020-
2025 wel)

Visum

Datum visum: 02/12/19
Visum financieel beheerder: Visum toegekend

Advies van de dienst en motivatie

gunstig

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de inhoud en ondertekening 
van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind Zorgregio Ieper.

 

De voorzitter schorst de vergadering om 20.35 uur. Om 20.54 wordt de 
zitting hervat.

3. Vaststelling meerjarenplan 2020 - 2025, deel OCMW

Bevoegdheid

 Art. 77-78 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Naam schepen: Koen Meersseman



Bevoegd voor: Financiën 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Michael Vansteenkiste

Wetgeving

 Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
 Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en 

nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;

 Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over strategische 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus

Documenten en voorgeschiedenis

 Ontwerp MJP 2020-2025 gunstig geadviseerd op MAT dd. 5 december 2019
 Ontwerp MJP 2020-2025 goedgekeurd op vast bureau dd. 5 december 2019

Advies van de dienst en motivatie

 Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun 
strategische en financiële planning vastleggen in een meerjarenplan voor de 
periode 2020 tot 2025. Het meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste 
regels van de beleids- en beheerscyclus.

 De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor de vaststelling van het deel 
over het OCMW binnen het meerjarenplan 2020-2025

 Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:
o Strategische nota
o Financiële nota
o Toelichting

 Daarnaast is er bijkomende documentatie bij het ontwerp van het meerjarenplan 
2020-2025 

 Hierbij de voornaamste kerncijfers uit het meerjarenplan 2020-2025:





Stemming

15 stemmen voor (Thijs D'Alleine, Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, 
Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, William Doom), 3 stemmen tegen (Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, 
Jens Six), 5 onthoudingen (Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, 
Franky Gryson, Franky Bryon)

Besluitvorming

 De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-
2025 vast.



De voorzitter sluit de vergadering om 20.54 uur

De Wnd. Algemeen Directeur ,
B. Vandenberghe

De Voorzitter 
T. D'Alleine


