ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 4 oktober 2016
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Josée Poelmans, Voorzitter
Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander
Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Wim Van Looy, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Secretaris
Roger Gabriëls, Burgemeester

DE RAAD,
IN OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op het proces-verbaal van beraadslaging m.b.t. de punten van de zitting van 6 september
2016;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van onze Raad van 6 september 2016 wordt
goedgekeurd.
2. Goedkeuring toetreding raamcontract stad Brugge (Real Dolmen)
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 2, 4° en 15;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5 § 2
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 2 februari 2016 om in de stappen in de ICTraamovereenkomst van de Vlaamse overheid;
Overwegende dat we via de ICT-raamovereenkomst van de Vlaamse overheid geen offertes op
maat kunnen opvragen en dus beperkt zijn tot het aanbod in de webshop die alleen maar klein
ICT-materiaal en standaard geconfigureerde computers en laptops bevat;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Brugge van 26 maart 2013 betreffende
de wijze van gunnen voor de opdrachtencentrale ICT;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Brugge van 25 juni 2013 betreffende
de goedkeuring van het technisch bestek voor de opdrachtencentrale ICT;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge van
18 oktober 2013 betreffende de gunning van percelen 1 t.e.m. 12 en 16 voor de
opdrachtencentrale ICT;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge van
23 december 2013 betreffende de gunning van percelen 13 + 15 voor de opdrachtencentrale
ICT;
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Overwegende dat perceel 14 niet gegund werd;
Overwegende dat stad Brugge optreedt als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT
producten en andere organisaties de mogelijkheid biedt om hierop beroep te doen;
Overwegende dat een deelname aan het raamcontract niet verplicht tot aankoop;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Goedkeuring te hechten aan de deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze
voor de ICT Opdrachtencentrale van stad Brugge.
Art. 2. Een afschrift te bezorgen aan de financiële dienst en aan stad Brugge.
3. Oprichting ‘wooncel’ in functie van huisvesting erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW’s, zoals
gewijzigd;
Gelet op de grote te verwachten uitstroom in de komende periode van erkende vluchtelingen en
subsidiair beschermden uit LOI’s en federale opvangcentra in het arrondissement Turnhout;
Gelet op de monitoring door Welzijnszorg Kempen van de instroom en uitstroom van
asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden met steunvragen bij de OCMW’s
van het arrondissement Turnhout en van de inschrijvingen (en verhuisbewegingen) van erkende
vluchtelingen, subsidiair beschermden en mensen die in het kader van een gezinshereniging
naar onze regio komen in de gemeenten van het arrondissement Turnhout;
Gelet op de vaststelling dat de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in eerste
instantie nood hebben aan goede en betaalbare huisvesting;
Gelet op het feit dat de Conferentie van Kempense burgemeesters in haar vergadering van 3
september 2016 het belang principieel onderschrijft om de zoektocht naar geschikte,
kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
op een efficiënte, effectieve en solidaire manier te organiseren;
Gelet op het samenwerkingsvoorstel opgemaakt in een werkgroep in de schoot van de
Conferentie van Burgemeesters voor de oprichting van een ‘Wooncel’, een gezamenlijk initiatief
i.f.v. het zoeken van beschikbare woongelegenheden voor de huisvesting van erkende
vluchtelingen en subsidiair beschermden. Het voorstel houdt volgende concrete verwachtingen
in ten aanzien van de OCMW’s:
1. Toekenning van huurwaarborg en eerste maand huur wanneer een erkende vluchteling of
subsidiair beschermde een woning kan huren.
2. Huurgarantie voor de eigenaars-verhuurder gedurende de eerste 6 maanden, voorafgaand
aan de overdracht naar SVK-stelsel, waar dit gegarandeerd wordt door het SVK.
3.
De ontvangende OCMW’s nemen het dossier van de cliënt over en starten een verplicht
minimaal budgetbeheer op, waarbij prioritair de huur wordt betaald;
Gelet op het feit dat bij operationalisering van de wooncel dit zal gebeuren in de schoot van de
regionale denktank dak- en thuislozen en in nauw overleg met de sociale diensten van de
OCMW’s en dat Welzijnszorg Kempen op haar Raad van Beheer van 12 oktober 2016 de
eventuele operationalisering van deze wooncel agendeert;
Gelet op de vraag vanuit de Conferentie van Burgemeesters aan Welzijnszorg Kempen om deze
vraag tot participatie aan dit samenwerkingsverband aan de OCMW’s van het werkingsgebied
van de Conferentie over te maken;
Gelet op de vraag van de Conferentie van Burgemeesters aan de lokale besturen die Vlaamse
projectsubsidies in functie van een geïntegreerd lokaal beleid met betrekking tot erkende
vluchtelingen en subsidiair beschermden hebben ontvangen om een deel van deze middelen ter
beschikking te stellen voor de oprichting van de wooncel;
Gelet op de voorgebrachte documenten:
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• Verslag van de Conferentie van Kempense Burgemeesters van 3 september 2016 betreffende
agendapunt 2 - ‘Opvang van vluchtelingen in de regio’
•

Resultaten Monitoring Vluchtelingen – Tussentijdse rapportering april – juli 2016;

Overwegende dat onze sociale dienst opmerkt dat – niettegenstaande in het voorstel gesproken
wordt over ‘verplicht’ budgetbeheer – dit wettelijk gezien geen verplicht karakter heeft; dat de
vluchtelingen die mogen en gaan werken vrij zijn om hun inkomen op een andere rekening te
laten storten zonder dat het OCMW hierop invloed kan uitoefenen; dat dit een situatie kan
meebrengen dat het OCMW alsnog de huur moet betalen gedurende de eerste 6 maanden terwijl
er bv. geen geld op de budgetrekening komt of de desbetreffende huurder met de noorderzon
verdwijnt;
Overwegende dat onze sociale dienst eveneens opmerkt dat voor andere mensen die problemen
ondervinden bij het zoeken naar een degelijke betaalbare woning het OCMW dergelijke regeling
niet kan aanbieden; dat dit een onverantwoorde discriminatie meebrengt;
Overwegende dat de raad, op voorstel van de sociale dienst, van mening is dat het opportuun
is dat er een regeling uitgewerkt wordt doch dat dit eerst goed doordacht dient te worden zodat
het OCMW ook in de praktijk met de regeling kan werken;
Overwegende dat de heer Sander Ooms, raadslid, zich wenst te onthouden omdat er nog geen
alternatief voorligt;
Na beraadslaging,
BESLUIT: Met 8 stemmen voor (Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Josée Poelmans,
Maarten Aerts, Paul Snyers, Wendy Gevers, Willy Torfs, Wim Van Looy), 1 onthouding
(Sander Ooms)
Artikel 1. Niet deel te nemen aan het samenwerkingsvoorstel oprichting ‘wooncel’ in functie van
huisvesting erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden zoals het thans voorligt.
Art. 2. De raad is de mening toegedaan dat het opportuun is dat er een regeling uitgewerkt
wordt doch dat dit eerst goed doordacht dient te worden zodat het OCMW ook in de praktijk met
de regeling kan werken, dat een regeling bijgevolg dient uitgetekend te worden in overleg met
de sociale diensten.
Art. 3. Deze beslissing over te maken aan Welzijnszorg Kempen tegen 7 oktober 2016.
4. Evaluatie legislatuur: rapport en acties - akteneming
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW's;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's, zoals
gewijzigd;
Gelet op de raadsbeslissing van 7 januari 2014 tot goedkeuring van de meerjarenplanning 20142019;
Gelet op de zelfevaluatie van het OCMW die het MAT momenteel uitvoert en die zal afgerond
zijn einde 2016;
Gelet op het zelfevaluatieverbeteractieplan voor het OCMW dat het resultaat is van de
zelfevaluatie en waarin acties zijn geformuleerd ter verbetering van de werking en organisatie
van het OCMW; dat één van de geformuleerde acties een evaluatie van de huidige legislatuur
is;
Gelet op voorliggend rapport en actieplan dat werd opgemaakt van deze enquête;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. Akte te nemen van het rapport van de enquête van de legislatuur 2014-2019
afgenomen in juli-augustus 2016.
Art. 2. Akte te nemen van de geformuleerde acties als resultaat van de enquête. De
jaarverslagen dienen schriftelijk aan de raadsleden bezorgd te worden. Een afzonderlijke
toelichting is niet nodig maar bespreking moet wel mogelijk zijn in de jaarlijks te organiseren
workshop.
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De voorzitter sluit de openbare zitting.
IN BESLOTEN ZITTING
SOCIALE DIENST
De notulen van de agendapunten betreffende de dienstverlening worden in een apart register
opgenomen.

SECRETARIAAT
XXX
De voorzitter sluit de besloten zitting.
Worden betaalbaar gesteld de mandaten
- voor het boekjaar 2016: van nr. AK1/2016/1503 tot en met nr. AK1/2016/1667
Aldus gedaan in boven vermelde zitting.

de secretaris

de voorzitter

Annick Van Leemput

Josée Poelmans
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