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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 22 oktober 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Bavo Anciaux, 

Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke 

Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse Lenvain, 

schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Georges Meeus, raadslid. 

 

Ronald Somers, schepen 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 24 september 2019 

Financiën 

2. Stand van zaken GDPR en goedkeuring informatieveiligheidsplan 

3. GDPR - Goedkeuring van de e-mail policy 

4. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Persoonlijk aangekochte toestellen 

zonder tussenkomst van de organisatie 

5. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Diensttoestellen 

6. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor persoonlijk aangekochte toestellen met 

tussenkomst van de organisatie 

7. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor laptops van de organisatie 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

8. Acute opvang - CAW - betoelaging 

9. Actualisering steunnorm aanvullende steun 

10. Minimale levering aardgas 
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Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Kinderarmoede 

11. Samenwerkingsovereenkomst Pelicano 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 24 september 2019 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 24 september 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Financiën 

2. Stand van zaken GDPR en goedkeuring informatieveiligheidsplan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 

organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Er werden verschillende 
werkgroepen samengesteld om deze quick wins af te werken. 

 
Een belangrijke opdracht was ook het uitwerken van een informatieveiligheidsplan, met daaraan 
verbonden een planning.  
 

Feiten en context 

Het informatieveiligheidsplan werd uitgewerkt door een werkgroep en voorgesteld aan de 
stuurgroep. Hierin zitten alle verplicht uit te werken zaken in het kader van de GDPR vervat met 

daaraan verbonden een planning gedurende de lopende legislatuur. 
 
Het informatieveiligheidsplan en een overzicht van de reeds afgewerkte zaken zijn terug te vinden 
in bijlage.  
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 

 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
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Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 

 
De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 
 

Overwegende dat de Europese privacyverordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens; dat vanaf 25 mei 2018 elke 
Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel dient te zijn. 
 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

 

Besluit: Unaniem 

De OCMW-raad: 
 
Artikel 1:neemt kennis van het voorgestelde informatieveiligheidsplan en de stand van zaken van 

dit plan. 
 
Artikel 2: keurt het informatieveiligheidsplan en de planning voor de lopende legislatuur goed.  
 
 
 

 

Griet Reyntiens (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

3. GDPR - Goedkeuring van de e-mail policy 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een e-mail policy uit te werken. 
 

Feiten en context 

De e-mail policy werd uitgewerkt, zie bijlage.  
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. 
 

Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 

 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 
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De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 

Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 
 
Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 

Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel dient te zijn. 
 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 
 

Besluit: Unaniem 

De OCMW-raad: 
 

Artikel 1:neemt kennis van de e-mail policy. 
 
Artikel 2: keurt de e-mail policy, zoals in bijlage toegevoegd, goed. 

 

 
 

4. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Persoonlijk aangekochte toestellen 

zonder tussenkomst van de organisatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 

organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
 

Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 
 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het eerste hiervan is het reglement 
betreffende persoonlijk aangekochte toestellen zonder tussenkomst van de organisatie. Het gaat 
hier over smartphones, gsm’s, tablets en laptops.  

 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 

van de sociale zekerheid. 

 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 

 
De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 
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Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 

voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 
Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel dient te zijn. 
 

 
 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 
 

Besluit: Unaniem 

De OCMW-raad: 
 
Artikel 1:neemt kennis van het eerste reglement binnen het toestelbeleid: Persoonlijk aangekochte 

toestellen zonder tussenkomst van de organisatie. 
 
Artikel 2: keurt het reglement betreffende het gebruik van Persoonlijk aangekochte toestellen 

zonder tussenkomst van de organisatie (smartphones, gsm’s, tablets en laptops) goed.  
 
 
 

5. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor Diensttoestellen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 

 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 

 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het tweede hiervan is het reglement 
betreffende de diensttoestellen. Het gaat hier over smartphones, gsm’s en tablets.  
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 

 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 

 
De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 
 
De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 

 
Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 



 

 
Raad – 22/10/2019                                  NOTULEN                                           PAGINA 97 

 
 

Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 

privacywetgeving in regel dient te zijn. 
 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

 
 

Besluit: Unaniem 

De OCMW-raad: 
 
Artikel 1:neemt kennis van het tweede reglement binnen het toestelbeleid: Diensttoestellen. 

 
Artikel 2: keurt het reglement betreffende het gebruik van de diensttoestellen (smartphones, gsm’s 
en tablets) goed.  

 

 
 

6. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor persoonlijk aangekochte toestellen 

met tussenkomst van de organisatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 
 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 

samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 
 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het derde hiervan is het reglement 
betreffende de persoonlijk aangekochte toestellen met tussenkomst van de organisatie. Het gaat 
hier over smartphones, gsm’s en tablets.  
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 
van de sociale zekerheid. 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 

 

De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
 
Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 
 
De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 

 
Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 
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Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 

privacywetgeving in regel dient te zijn. 
 

Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 

 

Besluit: Unaniem 

De OCMW-raad: 
 
Artikel 1:neemt kennis van het derde reglement binnen het toestelbeleid: Persoonlijk aangekochte 
toestellen met tussenkomst van de organisatie. 

 
Artikel 2: keurt het reglement betreffende het gebruik van de persoonlijk aangekochte toestellen 
met tussenkomst van de organisatie (smartphones, gsm’s en tablets) goed.  

 
 
 

7. GDPR - Toestelbeleid - Reglement voor laptops van de organisatie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 
organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving. 

 
Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 
samengesteld om een toestelbeleid uit te werken. 
 

Feiten en context 

Binnen het toestelbeleid werden 4 reglementen uitgewerkt. Het vierde hiervan is het reglement 
betreffende de laptops van de organisatie. Het gaat hier over dienstlaptops, uitleenlaptops en 

persoonlijk toegewezen laptops.  
 

Juridische grond 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
 
Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 

van de sociale zekerheid. 
 
Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008. 
 

De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister. 
 

Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. 
 
De aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het 
Rijksregister aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging. 
 
Overwegende dat de Europese privacy-verordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 
voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens en dat vanaf 25 mei 2018 elke 

Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 
privacywetgeving in regel dient te zijn. 
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Adviezen - argumenten 

Het MAT gaf positief advies op 18/09/2019. 
 

Besluit: Unaniem 

De OCMW-raad: 
 
Artikel 1:neemt kennis van het vierde reglement binnen het toestelbeleid: Laptops van de 
organisatie. 
 
Artikel 2: keurt het reglement betreffende het gebruik van laptops van de organisatie 
(dienstlaptops, uitleenlaptops en persoonlijk toegewezen laptops) goed.  

 
 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

8. Acute opvang - CAW - betoelaging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds november 2017 ging het CAW Boom Mechelen Lier over tot een nieuwe werking. Het 
bestaande Crisis Interventie Centrum werd gesplitst in twee werkingen: Acute Opvang en 
Crisisteam. Tot 2017 functioneerde het CIC zonder dat bijkomende bijdragen aan OCMW’s 

werden gevraagd. Door de stad Mechelen werd het pand gratis ter beschikking gesteld. 
Vorig jaar richtte het CAW zich tot de lokale besturen om een bijdrage te vragen om de werking 

van de Acute opvang te kunnen blijven verderzetten. In eerste instantie werd 0,5€ gevraagd 
per inwoner om zowel de Acute Opvang te exploiteren als de actie ‘Het CAW komt naar je toe” 
waarbij in alle gemeenten een onthaalwerking zou voorzien worden. Daar werd geen 
concenssus over bereikt over de diverse gemeenten van het werkingsgebied van de 
welzijnskoepel en de gemeenten en het CAW gingen opnieuw in onderhandeling.  

Het CAW legde vervolgens aan de gemeente een nieuwe vraag voor om de Acute Opvang te 
kunnen laten voortwerken, waarbij aan de gemeenten een bijdrage van 0,4€/inwoner werd 
gevraagd (ic 10.298€ voor Willebroek).  
Het college van burgemeester en schepenen keurden de nieuwe bijdrage en werking principieel 
goed op 29/3/2019.  
Alle gemeenten binnen de beleidsgroep Welzijn legden deze afspraken voor aan hun betrokken 

college maar bepaalde gemeenten weigerden alsnog mee te stappen in het 

samenwerkingsverband. De gemeenten gingen binnen de beleidsgroep en met het CAW opnieuw 

het gesprek aan.  

De prijs voor een ligdag bedraagt 22,21€ per dag voor een volwassene en 14,21€ per kind 

(zoals vastgelegd in de overkoepelende Vlaamse overeenkomst met de CAW’s met 
betrekking tot erkende opvangplaatsen).  
Ter info : in 2018 waren er in totaal 242 cliënten waarvan 10 uit Willebroek.  

 29% van de bewoners vond binnen de maand een duurzame woonoplossing 

(=huurovereenkomst) 

 34% vond een oplossing in het eigen netwerk; de begeleiding zet sterk in op het 

herstel van het eigen netwerk 

 Voor 36% van de bewoners was er geen oplossing na 1 maand verblijf. Deze 

worden opnieuw doorverwezen naar het OCMW.  

In samenwerking met de politie of op eigen initiatief zijn er ook noodopnames mogelijk. In 

2018 waren er 26 noodopnames. 
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Feiten en context 

Binnen de Welzijnskoepel werd verder overlegd over de verdeelsleutel voor de bepaling van een 
eventuele bijdrage door elke gemeente, en over aanvullende voorwaarden die gesteld zouden 
worden aan het CAW bij het toekennen van een subsidie. 

De beleidsgroep boog zich enerzijds over de ontvangen feedback van de collega’s :  
- vragen naar een ander financieringsmodel dan louter op basis van inwonersaantallen: 

sommige gemeenten doen in verhouding minder beroep op de noodopvang dan anderen; 

sommige gemeenten leveren zelf extra inspanningen 

- vragen rond aard van de begeleiding die door het CAW voorzien moeten worden : de 

verwachtingen bij de gemeentebesturen zijn divers 

 
 

 
De beleidsgroep boog zich anderzijds over de vragen van het CAW: 

 De dienst Acute Opvang van het CAW zet momenteel 5,5 VTE in, nodig om de werking 7/7 

24/24 rond te krijgen.  

 Voor de toekomst stelt het CAW dat ze slechts 4,5 VTE met eigen middelen kan financieren, 

en dat ze voor de (minimaal) noodzakelijke 5,5 VTE wil kunnen rekenen op toelagen van de 

OCMW's/gemeenten à rato van 0,40 euro per inwoner, goed voor een jaarlijkse subsidie van 

181.799,20 euro. 

 
De beleidsgroep boog zich over de bijkomende vragen van de stad Mechelen : 
- Tot op heden stelde Mechelen het pand gratis ter beschikking. Zij wensen dit nu ter 

beschikking te stellen voor 38.400€/jaar en wensen dat dit bedrag solidair gedragen wordt 

en mee opgenomen wordt in de bijdrage van de gemeente.  

In de koepel werd overeengekomen volgende voorwaarden aan een financiering van de acute 

opvang georganiseerd door het CAW te koppelen : 
- CAW bezorgt jaarlijks aan de Beleidsgroep Welzijn een transparant budget en een 

transparant jaarverslag met afrekening. Mits transparantie, en indien uit het verslag blijkt 

dat er meer middelen nodig zijn, is dit voor de Beleidsgroep Welzijn bespreekbaar. 

- Er is 3x/jaar overleg met (vertegenwoordigers uit) de Beleidsgroep Welzijn. 

- CAW legt een optimalisatievoorstel voor de uitbreiding van de capaciteit en het 

optimaliseren van het kamergebruik binnen de huidige financiering. 

- CAW voorziet in haar bestuursorgaan-Raad van bestuur de vertegenwoordiging van 2 

vertegenwoordigers van de Welzijnskoepel Rivierenland, enerzijds de coördinator van de 

welzijnskoepel en anderzijds een bestuurlijke vertegenwoordiger voor en in naam van de 

welzijnskoepel. 

- De extra-financiering gaat in vanaf 1/1/2020, mits er ook in de periode september 2019-

december 2019 een noodopvang van 24/24 en 7/7 georganiseerd blijft. Deze extra-

financiering wordt momenteel goedgekeurd voor 1 jaar maar kan, na evaluatie, verlengd 

worden. 

- Verwachtingen ten aanzien van begeleiding   

- Voor de gemeentebesturen kan de situatie van dakloosheid aanzien worden als een 

kans om stil te staan bij de oorzaken die geleid hebben tot de dakloosheid en een 

nieuwe weg in te slaan waarbij deze oorzaken kunnen worden aangepakt. 

- De begeleiders van het CAW eveneens zetten sterk in op het vinden van passende 

huisvesting waarbij niet alleen gedacht moet worden aan het vinden van een woning 

in de nabije toekomst, maar ook aan de inschrijving op de wachtlijsten voor de sociale 

huurwoningen (Woonpunt, SVK, Maatschappij voor Huisvesting,…). 

- Als de klanten zelf niet willen meewerken, wordt dit gesignaleerd aan het OCMW. Het 

OCMW kan de gemaakte kosten van de acute opvang terugvorderen van de klant. 

- Om zeker te zijn dat de gevraagde begeleiding effectief wordt gegeven, wordt het 

OCMW, na de periode van de acute opvang, ingelicht over de genomen stappen in 

dossiers van klanten van het OCMW. 
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In de koepel werd volgende verdeelsleutel overeengekomen 

 Het voorstel is om volgens een 50/50 principe te werken, nl. 50% op basis van 

solidariteit, 50% op basis van gebruik/ verwijzingen. 

 De inbreng in natura door gemeenten (gebouw Mechelen door stad Mechelen) 

wordt mee in rekening genomen. 

 
De totale kost komt bijgevolg op 220199€ ipv 181.799€  
De voorgestelde bijdrage voor het OCMW bedraagt 12.065.24€ (zie berekeningswijze 
tabel in bijlage bij dit besluit). 
 

 
 
 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee           ja  Visumnummer :  Datum :  1/10/2019 

Beschikbaar krediet: €12065,24 (mits 

goedkeuring meerjarenplan) 

Actie: nog te bepalen in 

meerjarenplan 

Dienstjaar 

Vast te leggen: 12065,24€ AR: 6493000 2020 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : de samenwerkingsvoorwaarden zoals gesteld in dit besluit goed te keuren. 
Artikel 2 : de verdeelsleutel zoals overeengekomen in de beleidsgroep waarbij de totale kosten van 
het project van 220.199€ verdeeld worden over de besturen op basis van het inwonersaantal 
enerzijds en het aantal verwijzingen in het jaar voorafgaand aan het werkingsjaar, goed te keuren. 

Artikel 3 : in 2020 een toelage te verlenen aan het CAW Boom Mechelen Lier de dienst Acute 
Opvang ten bedrage van 12.066€ en dit volgens de berekening toegevoegd in bijlage bij dit besluit. 

De werking dient na dat jaar geëvalueerd te worden. 
Artikel 4 : in het meerjarenplan reeds jaarlijks een budget te voorzien voor de werking van de 
Acute Opvang te ondersteunen. 
Artikel 5 : dat deze beslissing geldt onder voorbehoud van akkoordverlening door alle betrokken 
OCMW's en onder voorwaarde van akkoordverlening van het CAW met de gestelde voorwaarden. 

 

 
 

9. Actualisering steunnorm aanvullende steun 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis  

Het Bijzonder comite sociale dienst heeft de opdracht om de nodige maatregelen en hulpverlening 
te voorzien om iedereen op Willebroeks grondgebied een menswaardig bestaan te garanderen.  

In 2002 werd binnen het OCMW een richtlijn uitgewerkt om aanvullende steun toe te kennen om 
mensen met financiële problemen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden en 
geeft houvast om de noodzakelijke hulpverlening en meer specifiek de aanvullende steun te 

bepalen om personen en gezinnen met een laag inkomen in staat te stellen een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid en hen ook deel te laten nemen aan de maatschappij.  

In 2015 werden de steunnormen in het OCMW door de nieuwe beleidsploeg grondig herzien. Er 
werd een werkgroep opgericht waarin de diensthoofden van de sociale dienst, het BCSD en de 
schepen van financiën zetelden en die meermaals bijeenkwam om deze normen te bespreken, te 
bestuderen, te vergelijken en af te toetsen aan de noden van de Willebroekse inwoners en 
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problematieken. Dit leidde tot de nieuwe steunnormen, goedgekeurd in Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 31/12/2016.  

Gedurende 2017 en 2018 werden deze steunnormen geactualiseerd en aangepast aan wijzigende 
wetgeving en werden de bedragen geïndexeerd.  

In zeer specifieke situaties kan de maatschappelijk werker in zijn voorstel of het BCSD in zijn 

beslissing een voorstel doen dat afwijkt van deze richtlijn.  

In geen geval kan een aanvrager rechten laten gelden op een toelage door te verwijzen naar de 
steunnormen. 

Feiten en context 

e steunnormen omvatten richtlijnen die diverse domeinen beslaan en bieden aan het bijzonder 
comité voor de sociale dienst en de maatschappelijk werkers een kader bij het toekennen van 
individuele maatschappelijke dienstverlening.  

 

De huidige steunnormregeling is aan een actualisatie toe door een aantal wijzigingen in de 
wetgeving (groeipremie, vlaams leningfonds, huurwaarborgen, aangepaste bedragen), nieuwe 
inkomensgrenzen voor aanvullende steun, de nood aan administratieve vereenvoudiging (inning 
mutualiteiten, bijdrage psychologen, schoolkosten, kinderopvang…), nood aan concretisering 
(rechtzaken) en het wegwerken van enkele vastgestelde tegenstrijdigheden.  

Een aantal bijkomende richtlijnen werden in de loop van het voorbije jaar ingevoerd maar nog niet 
opgenomen in de steunnormregeling.  

De gewijzigde tekst is in groen (nieuw) en doorgestreept rood (vervallen) terug te vinden in het 
bijhorende document. 

Juridische grond 

 

 Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 Organieke wet van 8 juli 1976 

 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (en 
daaropvolgende aanpassingen) 

 decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

 steunnormen - Raad voor Maatschappelijk Welzijn 31/12/2015 en daaropvolgende 

wijzigingen 

Adviezen – argumenten 

/ 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

De financiële impact wordt bepaald door de individuele beslissingen van het bijzonder comité 

sociale dienst.   

Het optrekken van de grensbedragen voor huurwaarborgen, kan een stijging van het benodigde 
budget vragen maar mogelijk wordt dit gecompenseerd doordat meerdere mensen beroep zullen 
kunnen doen op de Vlaamse huurwaarborglening.  

De toekenning van de watertoelage, noodzakelijk om de gestegen kosten op te vangen, zal 
eveneens meer budget vragen.  

 

Besluit: Unaniem 
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit 

 
Artikel 1 : de geactualiseerde steunnormen voor aanvullende steun goed te keuren zoals 
vastgelegd in document in bijlage bij dit besluit.  
 

 
 

10. Minimale levering aardgas 

Motivering 

Minimale levering aardgas tijdens de wintermaanden 2019 - 2020 
 

Voorgeschiedenis 

Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder 
beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, 

plaatst de netbeheerder een budgetmeter, die toelaat het verbruik vooraf te betalen. Sinds het 
najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas. 
 

In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via budgetmeter voor elektriciteit, biedt 
de budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie 
niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij 
de meter opnieuw oplaadt met de budgetmeterkaart. 
 
Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder 
verwarming vallen, voorziet de Vlaamse Regering in een alternatief. Met de minimale levering via 

de aardgasbudgetmeter (artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 
2010) wil de Vlaamse Regering de OCMW’s een middel aanreiken om gezinnen die de middelen 
ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te 
vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter 
beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De huidige Vlaams 
minister van Energie, doet een warme oproep naar de OCMW’s om deze maatregel in de strijd 

tegen energiearmoede te benutten. De kost hiervan kan deels worden gerecupereerd bij de 

distributienetbeheerder, deels ook bij de hulpvrager. 
 
De voorbije winters is OCMW Willebroek mee in dit systeem gestapt. 
 

Feiten en context 

Gedurende de periode 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020 kan er een tussenkomst zijn 

vanwege het OCMW in de gasoplading. Deze periode kan verlengd worden indien de Vlaams 
minister van Energie hier de toestemming toe geeft. 
Concreet wil dit zeggen dat het OCMW rechtstreeks aan Fluvius twee maal per maand een vooraf 
bepaald bedrag stort, dat dan op de oplaadkaart van de desbetreffende cliënt kan opgeladen 
worden. 
Deze tussenkomst kan, voor zover zij beperkt wordt tot de maximumbedragen opgenomen in het 
besluit van de Vlaamse Regering, voor 70% teruggevorderd worden bij Fluvius en de overige 30% 

kan verhaald worden bij de cliënt. 

Het is aangewezen dat, in het kader van onze maatschappelijke dienstverlening, ons OCMW zich 
inschrijft in deze regeling, zodat wij de verleende steun onder bepaalde voorwaarden kunnen 
terugvorderen. 
Het besluit laat toe, om aan deze vorm van maatschappelijke dienstverlening ook voorwaarden 
voor de cliënt te verbinden bv. : akkoord gaan met energiescan. 
Terugvordering van de ontvangen bedragen zal met de cliënten besproken worden na afloop van 

de winterperiode, in de loop van de maand april 2020. 
 

Besluit: Unaniem 
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om gevolg te geven aan de oproep tot minimale  

levering aardgas aan personen met een budgetmeter en dit tijdens  de winterperiode lopende van 
november 2019 tot en met maart 2020. 
 
 

 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Kinderarmoede 

11. Samenwerkingsovereenkomst Pelicano 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Geen. 
 
 
 

Feiten en context 

 
Op dinsdag 24/09/2019 vond een gesprek plaats tussen de hoofdmaatschappelijk werker van de 
Algemene Sociale Dienst en het GO-Team, de GO-Team maatschappelijk assistente en de heer 
Walter Blieck, bestuurder bij de stichting van openbaar nut Pelicano. 
 
Pelicano is een stichting van openbaar nut die kinderen in armoede ondersteunt voor de duur van 
hun schoolloopbaan (kleuter – lager en secundair onderwijs en desgevallend ook hogere studies als 

zij al zijn aangemeld als ‘Pelicano-kind’). 
 

De ondersteuning behelst tot het secundair onderwijs een basisbedrag van 1.250 EUR per 
geaccepteerd kind, betaald in twee schijven van 625 EUR (juni en december).  Voor het secundair 
onderwijs behelst de basisondersteuning 2.000 EUR per jaar per geaccepteerd kind, betaald in 
twee schijven van 1.000 EUR (juni en december).     Voor het hoger onderwijs bestaat een budget 
op maat gezien de diversiteit van de kosten in die levensfase. 

 
De organisatie werkt samen met de betrokken zorgpartners van een gezin en het is de zorgpartner 
die de besteding van de middelen verantwoordt ten aanzien van Pelicano, dat zich verder niet 
inhoudelijk mengt en ook geen contact wenst met de betrokken gezinnen.   Bij meerderjarigheid 
van de kinderen is er mogelijkheid tot kennismaking, maar geen verplichting.  
 

Indien het basisbudget dat verleend wordt niet volstaat, kunnen mits verantwoording bijkomende 
bedragen worden aangevraagd.    De middelen worden ofwel beheerd door de zorgpartner, ofwel 
rechtstreeks overgemaakt aan bijvoorbeeld een zorgverstrekker (orthodontie, logopedie, 
psycholoog, ...). 
 

Aanmelding gebeurt middels indiening van een omstandige beschrijving van het verhaal van de 
aan te melden kinderen.      Pelicano-ondersteuning volgt het gezin tot meerderjarigheid van de 

kinderen, ook als de oorspronkelijke zorgpartner zijn begeleiding heeft beëindigd. 
 
De Pelicano-middelen kunnen vrij besteed worden volgens oordeel van de zorgpartner aan alles 
wat te maken heeft met het opgroeiende kind.  Van kledij over schoolmateriaal tot medische en 
paramedische ondersteuning, gezinsuitstappen, zakgeld voor schoolreizen, aankoop van fietsen, 
aankoop van mazout, opladen van een budgetmeter …   De mogelijkheden zijn eindeloos, mits in 
het belang van het kind.    
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Om een kind/gezin te kunnen aanmelden bij Pelicano, moet eerst de samenwerkingsovereenkomst 

zoals voorzien in bijlage ondertekend worden.   De twee overige documenten zijn documenten die 
tussen de betrokken ouders en Pelicano ondertekend worden. 
 
Na ondertekening is de zorgpartner (in casu ons OCMW) gekend als actieve zorgpartner voor 

Pelicano mits er een geaccepteerd gezin is.   Vervalt het contact met het gezin, dan wordt ons 
centrum passieve zorgpartner tot een volgende geaccepteerde aanmelding. 
 
Het GO-Team ziet in de samenwerking met Pelicano een unieke kans voor de kinderen van 
minstens één van de gezinnen in begeleiding en een interessante testcase voor toekomstige 
aanmelding vanuit onze diensten. 
 

 
Het digitaal aangeleverde document stond niet toe het document te bewerken. In de overeenkomst 
wordt voorzien dat partij twee ‘OCMW Willebroek’ is met maatschappelijke zetel Pastorijstraat 1, 
vertegenwoordigd door Bavo Anciaux en verder genoemd OCMW Willebroek.  Voor partij 2 (blz3) 
Veerle Van den Bossche, afdelingshoofd Welzijn.   De overige documenten zijn op te stellen tussen 

Pelicano en de begunstigden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besluit: Unaniem 

 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist de samenwerkingsovereenkomst met de organisatie 
Pelicano aan te gaan met onmiddellijke ingang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


