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Zitting van de OCMW-raad 

27 februari 2020 

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; 
Ogez Cédric, Algemeen Directeur, wnd. 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Sociale dienst. Intergemeentelijke samenwerking. Crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen. Ge-

wijzigde financiering. Goedkeuring.  

3. Sociale dienst. Intergemeentelijke samenwerking. Proactieve woonbegeleiding Vlaamse Arden-

nen. Gewijzigde financiering. Goedkeuring.  
1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 30 januari 2020 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

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

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door het 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Wortegem-Pe-
tegem van 16 december 2004 waarbij principieel het samenwerkingsakkoord met het CAW Zuid-
Oost-Vlaanderen, afdeling de Spar en de omliggende OCMW’s Oudenaarde, Kluisbergen, Kruis-
houtem, Wortegem-Petegem en Zingem werd goedgekeurd voor de organisatie van een crisisop-
vang; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Wortegem-Pe-
tegem van 26 mei 2005 en 12 juli 2005 waarbij het convenant ter uitvoering van het samenwer-
kingsakkoord met de Politiezone Vlaamse Ardennen, het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, afdeling de 
Spar en de omliggende OCMW’s Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en 
Zingem werd goedgekeurd voor de organisatie van een crisisopvang; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Wortegem-Pe-
tegem van 18 februari 2010 betreffende de samenwerkingsovereenkomsten tussen het crisisnet-
werk Vlaamse Ardennen en het crisisnetwerk Brakel/Zwalm/Horebeke; 

Gelet op het e-postbericht van 11 september 2019 van Bart Dewaele van het CAW Oost-Vlaan-
deren vzw betreffende stand van zaken preventieve uithuiszetting; 
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Gelet op het e-postbericht van 2 oktober 2019 van Bart Dewaele van het CAW Oost-Vlaande-
ren vzw betreffende financieel overzicht crisisopvangnetwerk; 

Overwegend dat de doelstelling van het crisisnetwerk een kortstondige opname van perso-
nen die in een crisissituatie op vlak van huisvesting verkeren; 

Overwegend dat het OCMW Wortegem-Petegem sinds de start van de samenwerking deelne-
men aan deze samenwerkingsovereenkomst inzake crisisopvang; 

Overwegend dat in 2007 de overeenkomst werd uitgebreid van 0,25 euro per inwoner naar 
0,45 euro per inwoner en deze financiële bijdrage nog altijd geldt; Voor het jaar 2018 bedroeg de 
bijdrage 3.485,08 euro; 

Overwegend dat in 2009 uitbreiding van het personeel van het crisisopvangnetwerk van een 
deeltijdse medewerker van het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen naar een deeltijdse 4/5 medewerker ten 
laste werd genomen van het OCMW Oudenaarde; 

Overwegende dat in 2010 het crisisnetwerk werd uitgebreid naar de Brakel/Zwalm en Hore-
beke; 

Overwegend dat de begeleiding hoofdzakelijk door het CAW wordt opgenomen om het 
OCMW te ontlasten van de deze taken en het CAW een snel, aanklampende, mobiele hulpverlening-
aanbod kan bieden; 

Overwegend dat het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen een voorstel doet voor een nieuwe overeen-
komst waarbij er ook nieuwe voorwaarden aan de overeenkomst worden gekoppeld; 

Overwegend dat de financiële bijdrage vanaf 1 januari 2020 volgende kosten zal omvatten: 
kostprijs van 0,2 VTE omkadering (vast voor elk deelnemend OCMW) + 0,1 VTE begeleiding per wo-
ning; 

Dat Wortegem-Petegem momenteel 1 woning inbrengt (Kastanjeplein 42; Dat dit in totaal 
jaarlijks zou neerkomen op 1.177,15 euro (omkadering) + 6.474,30 euro (woonbegeleiding) = 7.651,45 
euro en dit op basis van momenteel 11 woningen in totaal en 8 deelnemende partners; 

Overwegend dat de samenwerking van het crisisopvangnetwerk in de voorbije jaren succes-
vol verliep; 

Dat de sociale dienst het liefst deel wenst te blijven uitmaken van het crisisopvangnetwerk 
gezien de meerwaarde die in het verleden steeds werd ervaren. Niettemin moet het betaalbaar blij-
ven. Daarom stellen we voor om op dit moment voorwaardelijk akkoord te gaan: elk deelnemend 
OCMW brengt min. 1 woning in en het totaal aantal woningen blijft min. 10 zodat de jaarlijkse bij-
drage voor Wortegem-Petegem beperkt blijft tot max. 8.000 euro; 

Gelet op het niet-bindend advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 23 janu-
ari 2020 aan de raad voor maatschappelijk welzijn, conform art. 113 3e lid van het DLB,  om de sa-
menwerking rond het crisisopvangnetwerk tussen de OCMW’s en de politie van de Politiezone 
Vlaamse Ardennen en de politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm en CAW Oost-Vlaande-
ren vzw voorwaardelijk verder te zetten op basis van de voorliggende financiële berekening;  

Dat in het advies ook wordt gevraagd dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst omvat dat 
elk deelnemend OCMW min. 1 woning inbrengt en het totaal aantal woningen op min. 10 blijft zodat 
de jaarlijkse bijdrage voor Wortegem-Petegem beperkt blijft tot max. 8.000 euro; 

Overwegend de bijgevoegd convenant crisisopvangnetwerk tussen de OCMW’s en politie van 
de Politiezone Vlaamse Ardennen en de politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm en CAW 
Oost-Vlaanderen vzw; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 



96 
 

Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het niet-bindend advies van het bij-
zonder comité voor de sociale dienst van 23 januari 2020. 

Art.2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de samenwerking rond het crisisopvangnet-
werk tussen de OCMW’s en de politie van de Politiezone Vlaamse Ardennen en de politiezone 
Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm en CAW Oost-Vlaanderen vzw voorwaardelijk verder 
te zetten op basis van de voorliggende financiële berekening. 

Art.3. Er wordt gevraagd dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst omvat dat elk deelnemend 
OCMW min. 1 woning inbrengt en het totaal aantal woningen op min. 10 blijft zodat de jaar-
lijkse bijdrage voor Wortegem-Petegem beperkt blijft tot max. 8.000 euro. 

Art.4. Het CAW Oost-Vlaanderen, de sociale dienst van het OCMW en het bijzonder comité voor de 
sociale dienst worden van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

3. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

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

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door het 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW Wortegem-Petegem 
van 17 februari 2011 aangaande de samenwerking tussen het vredegerecht Oudenaarde, de vijf 
OCMW ’s van de politiezone Vlaamse Ardennen, het SVK Zuid Oost-Vlaanderen en het CAW Zuid 
Oost-Vlaanderen om proactief en preventie uithuiszettingen van huurders te vermijden. 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Wortegem-Pe-
tegem van 19 juni 2014 betreffende regionale samenwerking met het CAW Regio Aalst-Zuid-Oost-
Vlaanderen. Continuering van het project proactieve woonbegeleiding; 

Gelet op het e-postbericht van 11 september 2019 van Bart Dewaele van het CAW Oost-Vlaan-
deren vzw betreffende stand van zaken preventieve uithuiszetting; 

Overwegend dat de doelgroep van preventie van uithuiszetting huurders zijn, waarbij via een 
gerechtelijke procedure tot uithuiszetting is opgestart door middel van verzoekschrift of een dag-
vaarding en waar er nog ruimte is om de uithuiszetting te voorkomen. De huurders kunnen hun 
woning dreigen te verliezen door niet goed onderhouden van de woning, betalingsmoeilijkheden of 
huurachterstal, conflicten tussen huurder en verhuurder, bij samenlevingsproblemen, overlast of 
een combinatie van allerlei problemen; 

Overwegend dat de samenwerking werd opgestart om het OCMW te ontlasten van de deze 
taken en het CAW een snel, aanklampende, mobiele en outreachend hulpverleningaanbod kan bie-
den; 

Overwegend dat de bijdrage voor de proactieve woonbegeleiding voor onze gemeente 0,45 
euro per inwoner (te indexeren) bedroeg wat jaarlijks op een 3.000 euro kwam onafhankelijk van 
het aantal dossiers dat door het CAW werd behartigd;  

Overwegend dat het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen na overleg een voorstel doet voor een 
nieuwe overeenkomst waarbij er ook nieuwe voorwaarden aan de overeenkomst worden gekop-
peld; 

Dat het aangewezen lijkt om eerder met een bijdrage per dossier te werken zodat degenen 
die er meer gebruik van maken, ook meer betalen; 
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Dat, rekening houdend met de personeels- en administratieve kost en het aantal dossiers dat 
1 medewerker kan behandelen, men op een kost komt van 1.079 euro per dossier;  

Dat elk deelnemend OCMW best een inschatting maakt van het aantal dossiers dat zij menen 
te zullen doorsturen aan het CAW waarop de bijdrageberekening zal gebeuren (nadien kan een af-
rekening worden gemaakt); 

Overwegend het aantal dossier van de voorbije jaren namelijk 4 in 2019, 4 in 2018, 1 in 2017 en 
1 in 2016; 

Overwegend dat de financiële bijdrage vanaf 1 januari 2020 geschat wordt op 4.316 euro in-
dien wordt uitgegaan van 4 begeleidingen per jaar; 

Overwegend dat de samenwerking succesvol verliep een meerwaarde voor de sociale dienst 
betekent zodat zij voorstellen om de overeenkomst preventieve woonbegeleiding verder te zetten; 

Gelet op het niet-bindend advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 23 janu-
ari 2020 aan de raad voor maatschappelijk welzijn, conform art. 113 3e lid van het DLB,  om de sa-
menwerking met CAW Zuid-Oost-Vlaanderen verder te zetten voor 1 jaar (telkens verlengbaar met 
1 jaar indien de voorwaarden en de prijs niet wijzigen) voor wat betreft het project proactieve woon-
begeleiding waarbij voorwaardelijk geopteerd zou worden voor een contingent van 4 begeleidingen 
per jaar tegen een geraamde kostprijs van 1.079 euro per dossier; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het niet-bindend advies van het bij-
zonder comité voor de sociale dienst van 23 januari 2020. 

Art.2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de samenwerking met CAW Zuid-Oost-Vlaan-
deren verder te zetten voor 1 jaar (telkens verlengbaar met 1 jaar indien de voorwaarden en 
de prijs niet wijzigen) voor wat betreft het project proactieve woonbegeleiding waarbij voor-
waardelijk geopteerd zou worden voor een contingent van 4 begeleidingen per jaar tegen 
een geraamde kostprijs van 1.079 euro per dossier. 

Art.3. Het CAW Oost-Vlaanderen, de sociale dienst van het OCMW en het bijzonder comité voor de 
sociale dienst worden van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

De Algemeen Directeur, wnd. De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

Cédric Ogez. Koen Desloovere.  


