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Zitting van de OCMW-raad 

19 december 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 
 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Kurt Fon-
teyne, Schepenen; 
Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Oli-
vier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, 
De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. OCMW-financiën. Jaarrekening 2018. Besluit 

van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van 

het OCMW Wortegem-Petegem. Kennisgeving. 

3. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. OCMW-financiën. Meerjarenplan 2020-2025. 

Vaststelling deel OCMW. 

4. Sociale dienstverlening. Visie budgethulpverlening. Goedkeuring. 

5. Sociale dienstverlening. Thuiszorgdiensten. Aanpassing tarief maaltijden. Goedkeuring. 

 
1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 28 november 2019 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

wordt overeenkomstig artikel 332, §1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur van 
22 december 2017, in kennis gesteld van het besluit van de provinciegouverneur van 28 november 
2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het OCMW 
Wortegem-Petegem. 

3.  

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikelen 40 
(gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid t.a.v. gemeentelijke aangelegenheden) 
en 41 (bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toe-
vertrouwd); 

Gelet op decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, Titel 4, inzake de beleids- en beheers-
cyclus voor de gemeente en het O.C.M.W., inzonderheid op de artikelen 249 tot en met 256; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheers-
cyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 boekhou-
ding, de beleidsrapporten en de toelichtingen; 

Gelet op de MB van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

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

Overwegende dat voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen 
een meerjarenplan wordt vastgesteld; 

Dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen 
en eindigt op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen; 

Dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota (doelstellingen en acties), een finan-
ciële nota (financiële vertaling van de strategische nota) en een toelichting; 

Overwegende dat er geopteerd werd om geen onderscheid te maken tussen wat prioritair is 
en wat niet; 

Dat in de strategische nota gerapporteerd wordt over alle projecten die vallen onder één of 
andere prioritaire actie; 

Overwegende dat de gemeente en O.C.M.W. geen afzonderlijke planningsdocumenten meer 
moet opmaken. Het meerjarenplan 2020-2025 is een geïntegreerd meerjarenplan waarin beleids-
doelstellingen, acties en ramingen van zowel de gemeente als van het O.C.M.W. opgenomen wor-
den; 

Gelet op het ontwerp van het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat conform de wette-
lijke bepalingen 14 dagen vóór de bespreking op de gemeente- en O.C.M.W.-raad aan de raadsleden 
werd bezorgd; 

Dat het geïntegreerd meerjarenplan leidt tot één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 
geeft de kredieten per entiteit weer.  De vaststelling van het meerjarenplan gebeurt door zowel de 
gemeenteraad als door de raad voor maatschappelijk welzijn, voor hun deel van de kredieten, en 
daarna keurt de gemeenteraad ook nog eens het deel van het O.C.M.W. goed, waardoor het meer-
jarenplan definitief is vastgesteld; 

Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad voor het deel van het O.C.M.W. nodig 
is omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maat-
schappelijk welzijn maakt; 

Gelet op de budgetbesprekingen op 5 november 2019; 

Gelet op het overleg met het managementteam op 2 december 2019 conform artikel 171 § 4, 
3de lid van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de verslagen van de gemeenteraadscommissie financiën en begroting van 28 okto-
ber 2019 en 11 december 2019; 

Overwegende dat het geconsolideerd meerjarenplan voldoet aan het decretaal genormeerde 
toestands- en structureel financieel evenwicht; 



86 
 

Dat zij een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancie-
ringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan voorlegt; 

Gelet op het audio-zittingsverslag; 

BESLUIT: met 11 stemmen voor (Open VLD) bij 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) 
en 1 stem tegen (onafhankelijk). 

Art.1. Het meerjarenplan 2020-2025 deel O.C.M.W. vast te stellen. 

Art.2. Het meerjarenplan 2020-2025 volgens de bepalingen van artikel 250 van het decreet lokaal 
bestuur in digitale vorm aan de Vlaamse Regering over te maken. 

Art.3. Dit besluit bekend te maken volgens de bepalingen van artikelen 285 en 286 (publicatie lijst, 
besluit en inhoud op webtoepassing) van het decreet lokaal bestuur. 

Art.4. De toezichthoudende overheid ter kennis te stellen volgens de bepalingen van artikel 330 
(bestuurlijk toezicht) van het decreet lokaal bestuur 

4. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017; 

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. 8 juli 1976, waarbij art. 60 §4 stelt “Het OCMW verze-
kert, met eerbiediging van de vrije keus van de betrokkene, de psycho-sociale, morele of opvoe-
dende begeleiding die de geholpen persoon nodig heeft om geleidelijk zelf zijn moeilijkheden te 
boven te komen”; 

Dat deze steun eveneens kan bestaan in het helpen van het gezin of de persoon met het be-
heer van het gezinsbudget volgens de memorie van toelichting bij de OCMW-wet; 

Gelet op de kennisname d.d. 28 maart 2019 door de OCMW-raad van het evaluatierapport op-
gesteld door Audit Vlaanderen naar aanleiding van de uitgevoerde thema-audit budgetbeheer in 
het najaar van 2018;  

Overwegende dat de aanbevelingen om een vast agendapunt toe te voegen voor de zittingen 
van het BCSD waarbij de opstart/de evaluatie/het afsluiten van nieuwe dossiers budgethulpverle-
ning worden voorgelegd vanaf de zitting van 21 maart 2019 consequent wordt toegepast;  

Overwegende dat een andere aanbeveling was om een duidelijke visie uit te werken omtrent 
budgethulpverlening. Dit levert de maatschappelijk werkers een houvast voor het beoordelen van 
de individuele situatie van de cliënt en welk soort hulpverlening best passend is. Het bevordert ook 
de uniforme werking binnen de dienst; 

Gelet op het ontwerp van ‘visie budgethulpverlening’ zoals uitgewerkt in samenwerking met 
de sociale dienst en de inbreng van de leden van het BCSD in zitting van 17 oktober 2019; 

Overwegende dat het ontwerp samen met de uitnodiging tot deze zitting aan de raadsleden 
werd bezorgd; 

Gelet op het niet-bindend advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 19 no-
vember 2019 aan de raad voor maatschappelijk welzijn, conform art. 113 3e lid van het DLB,  om het 
ontwerp van visie budgethulpverlening voor de sociale dienst van het OCMW goed te keuren; 

Na beraadslaging; 
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BESLUIT:  met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(Onafhankelijk): 

Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de visie budgethulpverlening voor de sociale 
dienst van het OCMW goed zoals in bijlage van dit besluit. 

Art.2. De sociale dienst van het OCMW en het bijzonder comité voor de sociale dienst worden van 
deze beslissing op de hoogte gebracht. 

Bijlage: 

Visienota budgethulpverlening OCMW Wortegem-Petegem 
Overeenkomstig de wet van 4 september 2002 heeft het OCMW de opdracht om mensen met fi-
nanciële problemen te begeleiden. Onderhavige visienota is geïnspireerd door een aantal (maat-
schappelijke) ontwikkelingen: 

 het toenemend aantal mensen met financiële moeilijkheden en schuldenlast; 

 budgetbeheer en schuldbemiddeling worden steeds meer een taakspecialisatie voor de 
hulpverlener, gezien de specifieke eisen die de wetgever de erkende instellingen voor 
schuldbemiddeling oplegt; 

 budgethulpverlening is een erg intensieve vorm van hulp waarbij de maatschappelijk 
werker ver doordringt in de privacy van de cliënt; 

 budgethulpverlening is in vele gevallen onderdeel van een groter (multidisciplinair) pro-
bleem. 

Eenheid in visie en werking is ten behoeve van een gelijke behandeling van elke cliënt wenselijk. In 
het kader van de audit betreffende het budgetbeheer in 2018 formuleerde Audit Vlaanderen de 
aanbeveling om een door de raad goedgekeurd beleid uit te werken voor het budgetbeheerproces. 
Onderhavige nota legt de lijnen vast inzake de begrenzing, de kwaliteit en de eenvormigheid voor 
de budgethulpverlening.  

Vormen van budgethulpverlening 

Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldenbemiddeling vormen het onderwerp van deze visie-
nota: 

 budgetbegeleiding: het OCMW begeleidt de cliënt in het beheer van hun gezinsbudget. Cli-
enten blijven zelf volledig instaan voor de financiële verrichtingen met hun eigen rekening. 
De cliënt wordt opgevolgd, administratief ondersteund en begeleid.  

 budgetbeheer: het financieel beheer van het gezinsbudget wordt volledig overgenomen 
door de maatschappelijk werker, die het geld beheert als een goede huisvader. Naast admi-
nistratieve ondersteuning en het verrichten van betalingen, wordt periodiek leefgeld voor-
zien.  

 collectieve schuldenregeling: een gerechtelijke procedure bij een ernstige en structurele 
schuldoverlast. Het OCMW werkt hiervoor samen met de Regionale dienst1 voor Schuldbe-
middeling Vlaamse Ardennen.  

 

 
1 Zie visietekst collectieve schuldenregeling d.d. 7 juni 2019. 
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Doelstelling budgethulpverlening 

Vanuit het beleid inzake budgethulpverlening is het de visie om personen met financiële problemen 
op maat te begeleiden. De hulpverlening wordt aanzien als een proces, niet afgebakend in de tijd, 
waarvan de inhoud wordt bepaald door de draagkracht en competenties van cliënten, steeds reke-
ning houdend met de context waarin ze zich bevinden.  

 

Uitgangspunten/voorwaarden voor budgethulpverlening 

Wanneer het OCMW met de cliënt een budgethulpverleningstraject opstart, wordt gewerkt naar 
zelfredzaamheid waarbij uitgegaan wordt van onderstaande voorwaarden. Elk dossier wordt afzon-
derlijk beoordeeld, afhankelijk van de mogelijkheden en competenties van de cliënten.  

Gericht op een menswaardig bestaan 

Het traject poogt een oplossing te bieden voor de financiële problemen van de cliënt, met uitzicht 
op een schuldenvrij en onafhankelijk bestaan, en zet in op de zelfredzaamheid van de cliënt in kwes-
tie. 

Vraaggestuurde of vrijwillige hulpverleningsvorm 

De cliënt neemt zelf het initiatief om tot budgetbeheer of een andere hulpverleningsvorm over te 
gaan. Cliënten doorverwezen vanuit externe diensten of instellingen, ouders, schuldeisers … beslis-
sen na een verkennend gesprek zelf tot een effectieve aanvraag. 

Open communicatie en inspraak van de cliënt 

Met de cliënt worden concrete en duidelijke afspraken gemaakt inzake de betalingen van vaste kos-
ten, afbetalingen van schulden, leefgeld en mogelijke extra’s. Minstens éénmaal per maand wordt 
de cliënt in budgethulpverlening uitgenodigd voor een bespreking. Er is ruimte voor bijsturing van 
de afspraken, steeds in onderling overleg. Samen met de cliënt zoekt het OCMW naar het evenwicht 
tussen een menswaardig bestaan, dat zich uit in de wensen van de cliënt, en het afbetalen van de 
schulden en zelfredzaamheid.  

Minimale verantwoordelijkheidszin van de cliënt 

De betaling van schulden gebeurt met de eigen middelen van de cliënt in kwestie. Het OCMW komt 
nooit rechtstreeks tussen in de betaling. Ernstige inspanningen (naar bv. tewerkstelling toe) en een 
positieve medewerking zijn vereist. De motivatie en wil voor verandering mag niet ontbreken en 
moet voortdurend aangescherpt worden. De betrokkenheid van het hele gezin wordt onderstreept: 
partner en inwonende kinderen met een eigen inkomen dragen bij in de gezinskosten in functie van 
hun mogelijkheden.  

Minimaal inkomen aanwezig 

Zonder eigen middelen is geen budgethulpverlening mogelijk. De cliënt beschikt minstens over een 
leefloon, of een inkomen gelijk aan het bedrag van het leefloon.  

 

Rangorde bij opstart budgethulpverlening 

Chronologisch  

Prioriteit 



89 
 

Naast de chronologische rangorde van de dossiers budgethulpverlening kan prioriteit gegeven wor-
den aan hulpverlening door: 

 door omstandigheden aangebracht door de sociale dienst van het OCMW; 

 door het feit dat een ander OCMW bevoegd wordt (bv. bij verhuis van de cliënt). Enkel reeds 
opgestarte dossiers met lopende afbetalingsregelingen worden onmiddellijk opgenomen.  

Instroom en opstart 

Een goede analyse van iedere hulpvraag is een noodzaak. De keuze voor budgetbeheer of andere 
budgethulpverlening mag geen automatisme zijn. Er wordt steeds nagegaan of de cliënt en de even-
tuele partner bekwaam zijn om de financiën zelf te regelen, alvorens budgetbeheer op te starten.  

De doelgroep voor budgetbeheer moet evenwel afgelijnd worden. Behoren niet tot de doelgroep 
voor budgetbeheer: 

 cliënten met minimale schulden die willen leren sparen; 

 cliënten met een overmatige schuldenlast die onmiddellijk hulp willen zonder eerst in bud-
getbeheer te komen; 

 dementerende bejaarden (bewindvoering is een beter alternatief voor deze doelgroep). 

Bij de opstart van budgetbeheer spreekt het OCMW, samen met de cliënt, idealiter een einddatum 
af. Er wordt geopteerd voor een basisduur van 2 tot maximum 3 jaar. Van meet af aan wordt het 
besef bij de cliënt duidelijk dat de hulpverlening eindig is en dat schulden binnen deze termijn afge-
lost zouden moeten worden, indien niet wordt collectieve schuldenregeling overwogen.  

Het BCSD houdt een jaarlijkse evaluatie van de dossiers budgethulpverlening.  

Wachtlijsten 

Wachtlijsten moeten vermeden worden. Indien deze zouden ontstaan, genieten cliënten van een 
minimale dienstverlening: 

 hulp bij schriftelijke aanvraag voor een betalingsregeling in naam van de cliënt. 

Stopzetting 

Stopzetting van een dossier is mogelijk: 

 op verzoek van de cliënt; 

 op een moment dat het (financieel en gedragsmatig) terug zelf haalbaar is voor de cliënt;  

 onbevoegdheid van het OCMW; 

 bij onvoldoende motivatie en betrokkenheid van de cliënt; 

 bij het niet nakomen van afspraken (zoals het weigeren om te gaan werken of solliciteren, 
het achterhouden van inkomsten, aangaan van leningen zonder overleg …).  

Afbouw en uitstroom 

Het OCMW streeft naar een tijdige afbouw van het dossier, in samenspraak met de cliënt: 

 bij het verstrijken van de afgesproken einddatum; 

 bij voldoende zelfredzaamheid bij de cliënt. 
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Individuele begeleiding na de afbouw is wenselijk. Vanuit het principe van nazorg kan de sociale 
dienst na verloop van tijd vrijblijvend contact opnemen met uitgestroomde cliënten. Voor een be-
paalde restgroep zal budgetbeheer of een andere vorm van budgethulpverlening evenwel nooit af-
gebouwd kunnen worden.  

5. 

De OCMW-raad, 

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. 8 juli 1976 art. 1 en art. 57 §1 ; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmid-
delen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 42, § 1, 
1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet); 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sec-
toren; 

Overwegende dat het OCMW-dienstverlening oa. een maaltijddienst omvat waarbij tweewe-
kelijks diepvriesmaaltijden aan huis worden geleverd door een vrijwilliger; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20 november 2016 waarbij de prijs van de aan huis bezorgde 
diepvriesmaaltijden op 3,60 euro per maaltijd werden vastgesteld met ingang van 1 januari 2017; 
dat sindsdien geen nieuwe prijsverhoging werd doorgevoerd; 

Gelet op de nieuwe prijslijst 2020 die we van de leverancier DeliMeal ontvingen waarbij ze 
door de sterk stijgende grondstofprijzen van o.a. zuivel-, vlees- en visproducten en de hogere ver-
voerskosten genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen vanaf 1 januari 2020; 

Overwegende de gestegen aankoopprijzen waarmee het OCMW geconfronteerd wordt; Dat 
vorig jaar nog geopteerd werd om nog geen prijsverhoging door te voeren ondanks dat de gemid-
delde aankoopprijs net boven de verkoopprijs lag; 

Gelet op de besprekingen tijdens de zitting van het bijzonder comité voor de sociale dient 
(BCSD) van 17 oktober 2019 waarbij gevraagd wordt ook eens bij andere marktspelers te kijken of zij 
een soortgelijk aanbod van kwaliteitsvolle diepvriesmaaltijden kunnen bieden (online bestelling, 
snelle levering op het OCMW, goede klantenservice, grote keuzemogelijkheid, …); 

Dat hiervoor contact werd genomen met verschillende firma’s, zijnde oa. Barias, Meal Hero, 
Culinor, The Freezer (Willequet), … maar dat zij geen enkel een vergelijkbaar aanbod kan geven; 

Dat de aangehaalde redenen de volgende waren: geen aanbod aan diepvriesmaaltijden, enkel 
gericht op particulieren, geen verkoop van maaltijden (enkel verwerking), geen antwoord op de ge-
stelde vragen, …; 

Dat het aldus aangewezen is om de samenwerking met de huidige firma DeliMeal verder te 
zetten; 
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Overwegende dat het nog steeds de bedoeling is om de diepvriesmaaltijden tegen kostprijs 
aan de cliënten aan te bieden; Dat de gemiddelde aankoopprijs vanaf 2020 een 3,80 euro zal bedra-
gen; Dat hierbij geen rekening wordt gehouden met de administratie- en personeeslkosten verbon-
den aan de maaltijddienst; 

Gelet op het niet-bindend advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 19 no-
vember 2019 aan de raad voor maatschappelijk welzijn, conform art. 113 3e lid van het DLB,  om de 
prijs te verhogen van 3,60 euro tot 4,00 euro per diepvriesmaaltijd met ingang van 1 januari 2020; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(Onafhankelijk): 

Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de verkoopprijs van een diepvriesmaaltijd via de 
maaltijddienst-aan-huis van het OCMW met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen op 4,00 
EUR. 

Art.2. De sociale dienst van het OCMW en de financieel directeur worden van deze beslissing op de 
hoogte gebracht. 

Art.3. Alle gebruikers van de maaltijddienst worden van deze beslissing in kennis gesteld. 

 

 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


