
VERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 13 

JANUARI 2020

Aanwezig Dirk Sioen, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, 
Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Leden Vast 
Bureau;
Thijs D'Alleine: Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn;
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 Ingrid Vandepitte: Lid Vast Bureau

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

1. Regierol Sociale Economie 2020-2025

Bevoegdheid

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

Wetgeving

 Uitvoeringsbesluit tot bepaling van de regierol van 26 oktober 2012 en de 

wijzigingsbesluiten van 26 februari 2016 en 14 september 2018.

Documenten en voorgeschiedenis

Sinds midden 2017 kreeg de regio Westhoek middelen toegewezen via het Ministerieel 
Besluit van 28 april 2017 houdende de toekenning van een subsidie aan de 
centrumsteden, OCMW-verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
voor de uitvoering van de regierol op het vlak van de sociale economie. 
Gedurende 2,5 jaar werd een subsidie (personeels- en werkingssubsidie) toegekend aan 
dit samenwerkingsverband. 
Gezien er toen bij de aanvraag nog geen Dienstverlenende Vereniging Westhoek was 
opgericht, trad Stad Diksmuide op als beherende partner voor het 
Samenwerkingsverband Regierol SE Westhoek.
Via de omzendbrief van Minister Homans van 17/12/2018 werd de open oproep 
gelanceerd voor de ‘Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale 
sociale economie voor de beleidsperiode 2020-2025’. Daarin staat omschreven dat 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opnieuw kunnen intekenen voor de 
Vlaamse subsidie en dit tegen 15/01/2020. De inhoudelijke en financiële 
verdelingscriteria blijven dezelfde als tijdens de vorige beleidsperiode (2014-2019).



Gelet op het feit dat er in de regio Westhoek, medio 2017 goedkeuring was vanuit 
Vlaanderen voor de opstart van een netwerk Regierol Sociale Economie Westhoek binnen 
de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel.

Gelet op de nieuwe oproep vanuit de Vlaamse Overheid waarbij volgende 
organisatiestructuren een nieuwe subsidie kunnen aanvragen voor de realisatie van 
acties Regierol van de lokale sociale economie voor lokale besturen: 

 centrumsteden

 OCMW-verenigingen (vanaf 1/1/2019 Welzijnsverenigingen genoemd) 

 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, onder de vorm van een:

o interlokale vereniging 

o projectvereniging 

o dienstverlenende vereniging 

o opdrachthoudende vereniging 

Gelet op de voorwaarde dat er een minimale schaalgrootte van 60.000 inwoners vereist is 
voor de realisatie van de samenwerking Regierol Sociale Economie.

Gelet op het feit dat de regisseur Sociale Economie samen met de partners van het 
netwerk Regierol Sociale Economie Westhoek een nieuw Beleidsplan Regierol Sociale 
Economie Westhoek 2020-2025 opmaakte. 

Overwegend dat de Burgemeesters zich op het Burgemeestersoverleg van 15 november 
2019 akkoord verklaarden met dit Beleidsplan Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-
2025 en met de indiening van dit dossier via de DVV Westhoek.

Overwegend dat de Raad van Bestuur van de DVV Westhoek op 27/11/2019 het 
Beleidsplan Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-2025 en de 
engagementsverklaring unaniem goedkeurde.

Overwegend dat de Raad van Bestuur van de DVV Westhoek op 27/11/2019 akkoord ging 
met het feit dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek optreedt als rechtspersoon 
voor het indienen van het aanvraagdossier Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-
2025 bij de Vlaamse Overheid, 

Verwijzingsdocumenten in bijlage:
 Brief Kabinet Homans van 17/12/2018

 Beleidsplan Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-2025

 Engagementsverklaring Regierol Sociale Economie Westhoek

Financieel

 De financiële verdelingscriteria voor de oproep Regierol Sociale Economie Westhoek 

blijven dezelfde als tijdens de vorige BBC (2014-2019) conform het uitvoeringsbesluit 
van de regierol van 26 oktober 2012 en de wijzigingsbesluiten van 26 februari 2016 
en 14 september 2018. Dit uitvoeringsbesluit stelt dat de regio Westhoek een subsidie 
kan aanvragen van 75000 euro. Er is geen cofinanciering vereist van de 
participerende partners. 

Er dient dus geen krediet voorzien te worden. Het aandeel voor Zonnebeke is 0 euro.

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Niet van toepassing



Advies van de dienst en motivatie

 gunstig

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

Artikel 1.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het Beleidsplan Regierol Sociale Economie 

Westhoek 2020-2025 goed.

Artikel 2.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de engagementsverklaring Regierol Sociale 

Economie Westhoek goed en bevestigt hiermee de deelname aan de Regierol Sociale 
Economie Westhoek 2020-2025. 

Artikel 3.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met het feit dat de Dienstverlenende 

Vereniging Westhoek optreedt als rechtspersoon voor het indienen van het 
aanvraagdossier Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-2025 in bij de Vlaamse 
Overheid en met het feit dat bij goedkeuring van het dossier, de DVV Westhoek 
uitvoering zal geven aan de regierol voor de participerende besturen. 

2. AUDIO - Goedkeuring evaluatieverslag 2013-2018

Bevoegdheid 

 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 73 - bevoegdheden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn
 Naam schepen: Jan Vandoolaeghe

 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

Documenten en voorgeschiedenis

- Conform artikel 492 van het decreet over het lokaal bestuur legt Audio als 
welzijnsvereniging in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 
raden voor maatschappelijk welzijn (lees: 2019) een evaluatieverslag voor aan de 
raden van de deelgenoten. 

- Dit verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de raden van 
de deelgenoten zich binnen drie maanden dienen uit te spreken.

- Het evaluatieverslag werd op 09.12.2019 digitaal overgemaakt aan OCMW 
Zonnebeke en wordt in bijlage toegevoegd aan dit agendapunt.

Financieel

 Niet van toepassing 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: Nee



Visum

Niet van toepassing

Stemming

14 stemmen voor (Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, 
Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, 
Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, 
William Doom), 8 onthoudingen (Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, 
Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six)

Besluitvorming

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het evaluatierapport 2013-2018 van Audio 
goed.



De Wnd. Algemeen Directeur ,
B. Vandenberghe

De Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn

T. D'Alleine

De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.

De volgende raad voor maatschappelijk welzijn gaat door op 10 
februari 2020 om 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Zonnebeke.


