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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 22 september 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, 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, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke 

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

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Robbe Carleer, raadslid 

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 25 augustus 2020 

Financiën 

2. Hergroepering van kredieten en toepassen van techniek van vaste rentevoet 

3. Oninbaarverklaring 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

4. Overeenkomst VZW Willebroek Winkelhart en Gemeente Willebroek ivm de 

"Personeelsbon" 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

5. Wijziging steunnormregeling zuigelingenvoeding 

Cel tewerkstelling 

6. Vrijwilligersvergoeding medewerker De Brug 

7. Stopzetting Samenwerkingsovereenkomst De Brug - Puurs-Sint-Amands 
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Algemeen 

8. Jaarverslag Dyzo - samenwerkende partner 

9. Aanvraag subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 

doelgroepen 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Sociale dienst 

10. Inschrijving in Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting (FBU) 

Cel tewerkstelling 

11. Oprichting lokaal partnerschap voor jongeren - ESF 510 
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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 25 augustus 2020 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 25 augustus 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Financiën 

2. Hergroepering van kredieten en toepassen van techniek van vaste rentevoet 

Motivering 

 
Feiten en context 
 
Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van de gemeente Willebroek, 

 
Gelet op de mogelijkheid die voortvloeit uit het bijzonder bestek voor de opdracht van financiële 

diensten, tot dewelke de betrokken kredieten horen, en de offerte van Belfius Bank n.v., 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het Decreet Lokaal bestuur 
 

Gelet op de rentetoestand, 
 
Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank n.v., die inspelen 
op de huidige rentetoestand;  
 
Gelet op de technische fiches en de indicatieve simulaties, met betrekking tot deze alternatieve 

financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank N.V., en die door het Gemeentebestuur 

aandachtig werden doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake het contractueel 
overeengekomen product; 
 
Dat deze documenten het Gemeentebestuur in staat stellen om alle informatie met betrekking tot 
dit product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat het 
Gemeentebestuur deze gevolgen aanvaardt; 

 
Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen betrekking hebben op het beheer van 
overheidsschuld en geschieden binnen het contractuele kader van reeds bestaande 
overeenkomsten; 
 
Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en 
er dus snel moet gehandeld worden; 
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Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit   
 
Artikel 1 : 
 

De kredieten (zie bijlage), ten bedrage van 13.251.904,77 EUR, te groeperen tot één krediet met 
een looptijd van 25 jaar en de techniek van de vaste rentevoet toe te passen op het krediet. 
 
Artikel 2 : 
 
Aan de financieel directeur de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te 
leggen. 

 
Artikel 3 : 

 
Akkoord te gaan de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: 
"Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten Elke niet-contractueel voorziene verrichting 
tijdens de looptijd van het krediet wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het 
contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar 

reëel geleden financieel verlies". 
 
Artikel 4 : 
 
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank n.v. ter attentie van Vincent Stuyck 
en aan de financieel directeur. 

 
 

BIJLAGE: 
 
Tabel: kredieten die het voorwerp uitmaken van de groepering en de verlenging tot 25 jaar en 
het toepassen van de techniek van de “vaste rentevoet” 
 
 

Nr Saldo Rentevoet  Eindvervaldag 

1108 4 390 476,36 2,57 31/12/2030 

1111 475 129,09 5,06 18/10/2027 

1112 1 583 023,17 3,71 27/11/2026 

1124 154 304,57 2,45 31/12/2030 

1125 234 759,85 0,362 31/12/2033 

1126 5 294 422,08 0 30/12/2033 

1127 1 119 789,65 0,785 31/12/2036 

  13 251 904,77     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Deze beschrijving van de producten, welke duidelijk en volledig is, heeft het bestuur toegelaten 
haar beslissing te nemen met volledige kennis van zaken. De financiële gevolgen verbonden aan 
deze beslissing zijn door het bestuur voldoende gekend en door haar aanvaard. 
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Georges Meeus (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

3. Oninbaarverklaring 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

Overwegende dat het wenselijk is facturen die oninbaar zijn om diverse redenen zoals materiële 
vergissingen, klaarblijkelijke onvermogendheid van de schuldenaars, procedurekosten die hoger 
liggen dan het te innen bedrag, overlijden van de schuldenaar, niet invorderbaar te verklaren. 
 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 177. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 50.000,00 EUR Actie: AC000197 Dienstjaar 

Vast te leggen:  EUR AR: 6420000 2020 

 
 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Marc De Laet, Griet Reyntiens, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad voor maatschappelijk Welzijn besluit 
 

Artikel 1 : De in bijlage vermelde ontvangsten worden oninbaar verklaard en aan de financieel 
directeur wordt ontlasting gegeven voor het desbetreffend bedrag van € 35.419,42. 
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Georges Meeus (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

4. Overeenkomst VZW Willebroek Winkelhart en Gemeente Willebroek ivm de 

"Personeelsbon" 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De handelsvereniging "Willebroek Winkelhart (=WbWh)" wil de verschillende handelaars die 

Willebroek rijk is, verenigen.  De vereniging organiseert verschillende activiteiten doorheen het jaar 

(verwendagen, eindejaarsactie, … ). 
 

Feiten en context 

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken zijn er vanaf 12 maart 2020 federale 
maatregelen genomen o.a. sluiting van (bepaalde) handels –en horecazaken. 
 

In het kader van het Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA 5) en de “Coronamaatregel” 
waarbij iedere werkgever zijn personeel een vergoeding van maximum € 300,00 kan geven die 
vrijgesteld is van RSZ wenst de gemeente Willebroek het personeel een bedrag te geven onder de 
vorm van een bon die enkel bij de Willebroekse handelaars kan uitgeven worden. 
 
Deze vergoeding wordt door middel van fysieke papieren bonnen betaald aan het personeel. Elke 

bon heeft een geldelijke waarde van €10,00. Elke bon van € 10,00 dient integraal opgebruikt te 
worden. Er is geen teruggave op deze bonnen mogelijk. Zij zijn niet inwisselbaar tegen contant 
geld.  
 

De bonnen worden beschikbaar gesteld op 30/9/2020 en blijven geldig tot 7/6/2021. De bonnen 
moeten dus voor 7/6/2021 uitgegeven worden (cfr. voorwaarde VIA 5). 
 

De “Personeelsbon” kan enkel gebruikt worden in Willebroekse handelszaken die lid zijn van de vzw 
Willebroek Winkelhart én die niet meer dan 10 personeelsleden tewerkstelt (cfr. voorwaarde VIA 
5). Het staat elke handelaar, die nog geen lid is van de vzw Willebroek Winkelhart, vrij om zich aan 
te sluiten bij de handelsvereniging.  
 
Geldige aanvragen tot uitbetaling kunnen aanvaard worden tot en met 30 september 2021. 
Laattijdige of ongeldige aanvragen worden na deze datum niet meer behandeld. 

 

Juridische grond 

Omzendbrief KB/ABB 2020/2 over het sectoraal akkoord voor de lokale besturen 2020. 
 
Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA 5). 

 

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017. 
 
Beslissing Vast Bureau van 26/06/2020: Uitvoering sectoraal akkoord VIA5. 
 

Adviezen - argumenten 

Positief advies vanuit het MAT.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Zie beslissing Vast Bureau van 26/06/2020 betreffende de Uitvoering van het sectoraal akkoord 
VIA5 en Visum 2020/084 OCMW. 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Griet Reyntiens, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Marc De Laet 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

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

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De OCMW-raad besluit:   
 
Artikel 1: 
de overeenkomst tussen VZW Willebroek Winkelhart en de Gemeente Willebroek i.v.m. de 
“Personeelsbon” goed te keuren. 

 

 
 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

5. Wijziging steunnormregeling zuigelingenvoeding 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het OCMW 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 aan de maatschappelijk werkers en de comitéleden houvast bij het toekennen van individuele 
maatschappelijke dienstverlening. Meer bepaald om de noodzakelijke 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. 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 2019 werd de steunnorm opnieuw 
grondig geactualiseerd.  

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. 
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Feiten en context 

De huidige steunnormregeling bevat een regeling om tussen te komen in noodzakelijke 
zuigelingenvoeding. Er werd in de praktijk vastgesteld dat de werkelijke kostprijs van 
zuigelingenvoeding het bedrag van de tussenkomsten dat werd vastgelegd in de steunnormregeling 

overschrijdt.  
Na overleg met de comitéleden, maatschappelijk werkers en apothekers wordt voorgesteld om de 
maximum tussenkomst voor kosten van gewone zuigenlingenvoeding op te trekken naar 60€ en de 
tekst in de steunnorm als volgt te wijzigen :  
 

- zuigelingenvoeding : startvoeding kan ten laste genomen worden tot het kind de leeftijd van 
4 maanden bereikt :  

o dieetvoeding: voor baby's die geen gewone zuigelingenvoeding verdragen of om 
medische redenen geen gewone zuigelingenvoeding mogen drinken, enkel op 
doktersvoorschrift en met een maximum van 80€ per maand 

o gewone zuigelingenvoeding : op advies van kind en gezin en maximum 40€ 60€ 

per maand 
 

Juridische grond 

 Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale 
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW's (jaarlijks 
hernieuwbaar)  

 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 aanvullende steun - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/10/2019 
 

Adviezen - argumenten 

Het BCSD van 14/7/20 en het Vast Bureau van 21/8/20 geeft positief advies om de 
steunnormregeling mbt zuigelingenvoeding te wijzigen zoals voorgesteld in deze beslissing.  

Financiële gevolgen & communicatie 

De financiële impact wordt bepaald door de individuele beslissingen van het bijzonder comité 
sociale dienst. In 2020 waren er 9 begunstigden waarvoor 488,32 EUR gefactureerd werd door 
de apotheek. De tussenkomsten worden voorzien in het kader van kinderarmoedebestrijding, 
waarbij het OCMW kosten van maatschappelijke dienstverlening volledige of gedeeltelijke ten 
laste kan nemen om de maatschappelijke integratie van kinderen te bevorderen en deze kosten 
gedeeltelijk kan recupereren via de toelage van het Fonds van participatie en sociale activering.  
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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 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn :  

 

Artikel 1 : besluit om de steunnormregeling aan te passen en de maximum tussenkomst voor 

kosten van gewone zuigenlingenvoeding op te trekken van 40€ naar naar 60€ en hecht zijn 
goedkeuring om de tekst in de steunnorm als volgt te wijzigen :  

 

o zuigelingenvoeding : startvoeding kan ten laste genomen worden tot het kind 
de leeftijd van 4 maanden bereikt :  

 dieetvoeding: voor baby's die geen gewone zuigelingenvoeding 
verdragen of om medische redenen geen gewone zuigelingenvoeding 
mogen drinken, enkel op doktersvoorschrift en met een maximum van 
80€ per maand 

 gewone zuigelingenvoeding : op advies van kind en gezin en 
maximum 40€ 60€ per maand 

 

 
 

Cel tewerkstelling 

6. Vrijwilligersvergoeding medewerker De Brug 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De sociale tewerkstellingsplaats De Brug van het OCMW van Willebroek heeft sedert 1 september 

2019 een samenwerkingsovereenkomst met Begeleid Werken van Flegado, waarbij De Brug zich 
engageert om concrete invulling te geven aan de doelstelling van Begeleid Werken. 
 
Concreet bieden we een persoon met een beperking een arbeidsactiviteit aan. Het takenpakket van 
deze persoon bevat hoofdzakelijk het ruimen van zwerfvuil en sluikstort. 

Feiten en context 

Het OCMW van Willebroek wenst voor de bijdrage die deze persoon levert, een 
vrijwilligersvergoeding te voorzien (à € 7,50 per dagdeel), met ingang van 1 september 2020, 
conform het MJP 

Juridische grond 

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 
akten) 
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Adviezen - argumenten 

Sedert 1 september 2019 is er een samenwerking tussen Begeleid Werken van Flegado en de 
Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug. Hierbij is er een overeenkomst opgemaakt waarbij De Brug 
zich engageert om een concrete invulling te geven aan de doelstelling van Begeleid Werken. 
Concreet wordt er gedurende een halve dag per week een “begeleidwerker” ingezet bij de 

“Tornado’s” bij het ruimen van zwerfvuil en sluikstort. Inmiddels is deze opdracht uitgebreid naar 2 
halve dagen per week. 
 
Deze tewerkstelling wordt door onze diensten, alsook door Begeleid Werken en door betrokkene 
zelf als zeer positief ervaren. Voor De Brug betekent zijn wekelijkse aanwezigheid een 
gewaardeerde aanvulling van het team “Tornado’s”. 
 

Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding heeft geen invloed om zijn inkomensvervangende 
tegemoetkoming/integratietegemoetkoming. Ook de dienst Begeleid Werken is het voorstel tot het 
toekennen van een vrijwilligersvergoeding aan deze persoon erg genegen. Het zal een erkenning 
zijn de inspanningen die deze persoon levert, en zijn maatschappelijke integratie als persoon met 
een beperking ten goede komen. 

 

Het toekennen van een vrijwilligersvergoeding werd opgenomen in de MJP. 
 
Bijgevolg willen we voorstellen om met ingang van 1 september 2020 een vrijwilligersvergoeding 
te voorzien voor de 2 halve dagen per week die deze persoon bij De Brug presteert. Hiervoor wordt 
een bedrag voorzien van € 7,50 per dagdeel. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 000254 ARK: 6136700 Code beleidsveld: 0904 

Actie: 000066 Bedrag : € 270,- 
 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn hecht zijn goedkeuring aan het toekennen van een 
vrijwilligersvergoeding à 7,50 euro per dagdeel, aan de “begeleid werker”, en dit met ingang van 1 
september 2020. 

 
 

7. Stopzetting Samenwerkingsovereenkomst De Brug - Puurs-Sint-Amands 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ 

opgericht.  
 
De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met 

zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden 
tot deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een 
reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale 
tewerkstellingsplaats van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die 

omwille van de intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze 
wijze ingezet voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten.  
 
De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert 
in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats zal opdrachten vervullen voor lokale 
besturen en ander partner in ruil voor een cofinanciering van het project. 

 
De OCMW’s van Klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 
aanleveren. 
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Feiten en context 

Sedert 1 april 2014 heeft OCMW Willebroek met de gemeente Puurs-Sint-Amands een 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het ruimen van zwerfvuil op grondgebied Puurs-
Sint-Amands, deelgemeente Sint-Amands. 
Deze overeenkomst werd afgesloten voor de duur van 1 jaar, en werd zonder opzeg steeds 

stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 jaar. 
Het aantal uren voor deze opdracht werd geraamd op 264 uren, de bijdrage van de partner aan het 
project werd vastgelegd op € 3.960,- 
 
De uitvoering van deze opdracht op grondgebied Puurs-Sint-Amands (deelgemeente Sint-Amands) 
houdt ook een aanzienlijke verplaatsing in van tijd en middelen, dewelke niet is opgenomen in het 
geraamde aantal te presteren uren. 

 
De Brug krijgt steeds meer vragen van verschillende partners op grondgebied Willebroek, om 
opdrachten uit te voeren. Daarom wordt overwogen om de inzet van de medewerkers van De Brug 
te herschikken en meer in te zetten op het eigen grondgebied, en stellen we voor om deze 
opdracht op te zeggen met ingang van 1 januari 2021. 

Juridische grond 

 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 
akten) 

 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie  
 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie voor de centra voor maatschappelijk 

welzijn 
 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/3/2014 tot ontbinding van de 

vereniging de Steenovens en tot verderzetting van de bestaande samenwerking op vlak van 

sociale economie met de OCMW’s van Klein-Brabant – Vaartland. 

Adviezen - argumenten 

Naar aanleiding van de herschikking van tijd en middelen van De Brug, stellen we voor om de 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Puurs-Sint-Amands, betreffende het ruimen van 
het zwerfvuil op grondgebied deelgemeente Sint-Amands, met ingang van 1 januari 2021 op te 
zeggen, conform deze samenwerkingsovereenkomst. 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :   2021 

Nr. MJP : MJP000259 ARK: 7020000 Code beleidsveld: 0904 

Actie: AC000066 Bedrag : € 3.960,- 
 

 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente Puurs-Sint-Amands, betreffende het ruimen van het zwerfvuil op grondgebied 
deelgemeente Sint-Amands, met ingang van 1 januari 2021 op te zeggen. 

 
 

Algemeen 

8. Jaarverslag Dyzo - samenwerkende partner 

Motivering 

Voorgeschiedenis 
Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Een team van gespecialiseerde 
beroepskrachten helpt zelfstandigen verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. 
Ondernemers kunnen bij Dyzo vzw in alle discretie terecht voor het redden van hun zaak, voor 
het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start na faling. 

Aangezien het aantal dossiers met zelfstandigen in moeilijkheden die zich tot het OCMW richten, 
steeg, werd in 2016 beslist om met Dyzo een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en met 
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hen structureel samen te werken. Zo worden wachttijden vermeden en kunnen de kosten beperkt 

blijven.  
In het kader van de samenwerking met de gemeente verbindt Dyzo er zich toe om hulpvragen 
aangemeld door de gemeente bij voorrang op te nemen en de gemeente en de sociale dienst op 
de hoogte te houden van het verdere verloop van de begeleiding. Ook rechtstreeks aangemelde 

hulpvragen voor inwoners van de gemeente worden bij voorrang opgenomen. 
Er is binnen de overeenkomst ook ondersteuning voorzien voor de personeelsleden van de sociale 
dienst bij de uitoefening van hun functie waar het de problematiek van zelfstandigen en ex-
zelfstandigen betreft, dit zowel op beleidsmatig vlak als op teamondersteunend vlak; als bij de 
behandeling van individuele dossiers.  
Er wordt aan Dyzo een werkingstoelage toegekend in het kader van deze 
samenwerkingsovereenkomst en er wordt een gespreksruimte ter beschikking gesteld voor de 

contacten met cliënten die zich niet naar de kantoren van Dyzo kunnen verplaatsen en die thuis 
geen medewerker van Dyzo kunnen ontvangen.  
 
Feiten en context 
Jaarlijks bezorgd Dyzo het jaarverslag. Er werden 8 dossiers behandeld uit Willebroek. Ook 

maatschappelijk werkers kunnen voor advies bij de diensten van Dyzo terecht en bij wijzigende 

wetgeving worden opleidingen door Dyzo voorzien.  
De werkingstoelage voor de gemeente Willebroek bedraagt in totaal 2069,08 € zonder een 

maandelijkse zitdag (gebaseerd op 26447 inwoners op 31/12/2018). 

 
Adviezen  
Het CBS geeft positief advies voor goedkeuring van de uitbetaling van de bijdrage aan Dyzo.  

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : mjp0001015 ARK: 6133000 Code beleidsveld: 0909 

Actie: 000204 Bedrag : 2069,08 
 

 

Besluit: 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn  
 

Artikel 1 : neemt akte van het jaarverslag van 2019 van Dyzo. 
Artikel 2 : geeft zijn goedkeuring aan de uitbetaling van de toelage in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst ten bedrage van 2069,08€ zoals opgenomen in het meerjarenplan.  

 
 

9. Aanvraag subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 

kwetsbare doelgroepen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Vlaamse Regering besliste in juni om 15 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale 
besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een consumptiebudget voor kwetsbare 
huishoudens. Lokale besturen zullen hun deel van dit budget kunnen aanvragen om 

lokale consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren.  

Op 10 juli besliste de Vlaamse Regering over de voorwaarden en de procedure om deze subsidie 
aan te vragen. Lokale besturen kunnen hun aanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands 

Bestuur (ABB) tot en met 30 september 2020. ABB betaalt de eerste schijf van 90% uit op 
uiterlijk 31 december 2020.  
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Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 

 de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig 
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden; 

 de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige 
lokale impuls versterken. 

 

Feiten en context 

De doelstelling van het subsidiebesluit is tweeledig: 

 enerzijds wordt de koopkracht versterkt van huishoudens die omwille van de 

coronacrisis serieus inkomensverlies leden, of al met een laag inkomen moesten 
rondkomen en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden 

 anderzijds wordt ook de lokale economie, die evenzeer door de coronacrisis sterk is 
getroffen, via een krachtige lokale impuls versterkt 

Het OCMW van Willebroek kan een subsidie van € 76.479,06 aanvragen. 

Koopkracht versterken van bepaalde huishouden 

De bijkomende financiële ondersteuning moet zo gericht mogelijk worden ingezet. Het 
tijdelijke extra consumptiebudget moet worden aangeboden aan doelgroepen met een 
specifieke financiële nood. 

Onderstaande uitkeringsgerechtigde doelgroepen zijn mensen waarvan het inkomen vaak 
onder de Europese armoedegrens ligt. 

We stellen voor om deze dan ook te weerhouden als kwetsbare doelgroepen: 

 personen met een leefloon of gelijkgestelde steun 
o Geraamde aantallen :  

 Alleenstaanden : 135 
 Samenwonenden : 177 
 Gezinslast : 144 (verdubbeling waardebon gezien er 2 gerechtigden in het 

gezin zijn) 

 personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 
o De inkomensvervangende tegemoetkoming is een tegemoetkoming voor 

personen met een handicap die omwille van beperkte mogelijkheden een 
verminderd verdienvermogen hebben en daardoor onvoldoende eigen 
inkomsten uit arbeid kunnen verwerven. De tegemoetkoming is bedoeld om je 
dagelijkse leefkosten te betalen. Ze wordt enkel toegekend als je inkomen 

onder een bepaalde grens is. 

o Geraamde aantallen : 25 

 personen met een integratietegemoetkoming (ITT) hebben 
o De integratietegemoetkoming is een financiële tegemoetkoming voor personen 

met een handicap die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van 
dagelijkse taken. De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten ten gevolge 
van de handicap te vergoeden. Ze wordt enkel toegekend aan personen met 
beperkt inkomen. 

o Geraamde aantallen : 146 

 personen die een IVT en ITT hebben 
o Geraamde aantallen : 151 

 personen met een inkomstengarantie voor ouderen (IGO). 
o De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die 

niet over voldoende financiële middelen beschikken. 
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o Geraamde aantallen : 200 (171 igo en 6 gib in 2017) 

 personen toegewezen aan het LOI : 
o Geraamde aantallen : 9 

 personen in sociale tewerkstelling  
o Geraamde aantallen : 20 

Totaal : 1007 gerechtigden (1151 want 144 gerechtigden gezinslast tellen dubbel) 

Het totaal aantal gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming bedraagt 4228. 

Lokale economie versterken 

De consumptiebonnen moeten kunnen besteed worden in voedingswinkels, kledijwinkels, 

winkels met schoolmateriaal of bij organisaties voor culturele evenementen of 
vrijetijdsbesteding. Bestaande systemen van voordeelpassen zoals de uitpas of paspartoe 
(VGC) komen ook in aanmerking.  

Het bestuur opteert om de bijkomende financiële ondersteuning aan te bieden via het 
bestaande systeem in samenwerking met Willebroek Winkelhart, waarin ook de 
Willebroekbonnen zijn voorzien. Bijkomend zal ook getracht worden om samen te werken met 
de Willebroekse voedingswinkels (warenhuizen,..) die niet aangesloten zijn bij winkelhart om 
de willebroekbonnen van meer kwetsbare mensen te aanvaarden. Hierdoor versterken we de 
lokale economie. De bonnen moeten conform de voorwaarden van het subsidiebesluit worden 

ingewisseld tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021. Deze bonnen kunnen worden gebruikt 
voor de ondersteuning van de lokale handelaars, die aangesloten zijn bij Willebroek 
Winkelhart. 

Argos bevestigde reeds dat zij Willebroekbonnen kunnen aanvaarden van mensen die 
doorverwezen zijn naar voedselbedeling door het OCMW.   

Er werd inderdaad vastgesteld dat het aantal deelnemende winkels met voedingswaren eerder 

beperkt is.  

Er wordt momenteel onderhandeld om meer voedingswinkels in het aanbod te kunnen 
opnemen en wij hopen op korte termijn hierop antwoord te kunnen geven.  

Bepaling waarde consumptiebonnen  

De waardebonnen die voor kwetsbaren aangemaakt worden, zullen elk een vaste waarde van 

10€ hebben.  

De gemeente Willebroek kan een subsidie verkrijgen van de Vlaamse overheid van 76479€.  

Dit betekent een te besteden bedrag van 66€ per gerechtigde.  

Er wordt voorgesteld om per gerechtigden 7 bonnen te bezorgen zodat zij over een 

totaalbudget van € 70 beschikken.  

Er wordt getracht om de bonnen toe te kennen via een automatisch recht voor zover de 
persoonsgegevens van gerechtigden op een IVT/ITT en IGO ter beschikking worden gesteld 
van onze diensten. Indien dit niet mogelijk is door GDPR-wetgeving zal een algemene oproep 
worden gelanceerd via de gemeentelijke informatiekanalen en sociale media. 

  

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan 
de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van 
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 
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Adviezen - argumenten 

Sociale dienst : positief advies  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer :2020/105 Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 2819 ARK: 6481231 Code beleidsveld: 0909 

Actie: AC 0000139 Bedrag : 80570 (waarde bonnen ) + 

drukwerk (250) 

 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn  

 
Artikel 1 : geeft zijn goedkeuring tot aanvraag van subsidies voor het toekennen van 
consumptiebonnen aan kwetsbare groepen om hun koopkracht gedurende de corona-periode te 
vergroten.  

Artikel 2 : geeft opdracht aan de welzijnsdiensten om het bestaande systeem van 
Willebroekbonnen te hanteren en uit te breiden naar Willebroekse voedingswinkels. 
 
Artikel 3 : geeft opdracht aan de welzijnsdiensten om de willebroekbonnen maximaal toe te kennen 
via een automatisch recht. Indien dit onmogelijk blijkt, dienen de diensten een laagdrempelig 
aanvraagsysteem uit te werken. 
 

 
 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Sociale dienst 

10. Inschrijving in Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting (FBU) 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Binnen de kredieten die daarvoor worden ingeschreven op de begroting van het Vlaamse Gewest 
en onder de voorwaarden, vermeld in het besluit,van de Vlaamse Regering van 3/5/2020 verleent 
het Fonds een financiële tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met huurachterstal 

begeleidt om een uithuiszetting te vermijden. 

Feiten en context 

Als het OCMW ambtshalve of na ontvangst van een melding van betalingsachterstand van een 
huurder beslist om die huurder specifiek te begeleiden bij de afbetaling van zijn huurachterstal, 
deelt het zijn beslissing mee aan het Fonds.  
Het OCMW dient hiertoe die mededeling te bezorgen aan de hand van een digitaal formulier, dat 
minstens de identiteit van de huurder en van de verhuurder, de huurprijs, het bedrag van de 

huurachterstal, een kopie van de begeleidingsovereenkomst en de contactgegevens van het OCMW 
vermeldt.  
 
Nadat het Fonds de beslissing van het OCMW ontvangen heeft, verleent het een eerste deel van de  
tegemoetkoming als de volgende voorwaarden zijn vervuld: 

1. de huurder heeft een huurachterstal van een bedrag dat gelijk is aan minstens twee 
keer de huurprijs en maximaal zes keer de huurprijs 
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2. het OCMW heeft een sociaal onderzoek als vermeld in artikel 60, § 1, van de wet van 8 

juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, uitgevoerd, 
waaruit bleek dat de huurder in aanmerking komt voor dienstverlening en dat de 
huurder onder begeleiding zijn huurachterstal kan afbetalen; 

3. de huurder, de verhuurder en het OCMW ondertekenen een begeleidingsovereenkomst. 

 
De begeleidingsovereenkomst wordt opgesteld volgens de typeovereenkomst, die opgenomen is in 
de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. 
 
Het OCMW streeft er met de begeleiding van de huurder naar de huurachterstal af te betalen en 
een stabiele woonsituatie voor de huurder te creëren. Een stabiele woonsituatie kan gerealiseerd 
worden in dezelfde huurwoning of in een andere woning. 

 
Als de huurder dezelfde huurwoning blijft bewonen, is er sprake van een stabiele woonsituatie als 
hij de begeleidingsovereenkomst heeft uitgevoerd en als hij op dat ogenblik en twaalf maanden na 
de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst, geen nieuwe huurachterstal heeft opgebouwd. 
 

Als de huurder de huurovereenkomst heeft beëindigd, is er sprake van een stabiele woonsituatie 

als hij de begeleidingsovereenkomst heeft uitgevoerd en op het ogenblik van de beëindiging van de 
huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal heeft opgebouwd. 
 
De tegemoetkoming van het Fonds aan het OCMW bedraagt: 

1) bij de start van de begeleiding door het OCMW een vast bedrag van 200 euro; 
2) bij de start van de begeleiding door het OCMW een bedrag van 45% tot 1/10 en 25% 

van de huurachterstal vanaf 1/10/20,  

3) bij de beëindiging van de begeleiding door het OCMW een bedrag van 15% tot 1/10/20 
en 35% van de huurachterstal vanaf 1/10/20. 

 
Het bedrag onder punt 3) wordt alleen toegekend nadat het OCMW op basis van een schriftelijke 
bevestiging van de verhuurder verklaard heeft dat de huurder zich in een stabiele woonsituatie 
bevindt. Het OCMW voegt de schriftelijke bevestiging van de verhuurder toe bij de aanvraag. 
 

Het OCMW vraagt het bedrag aan het Fonds binnen zes maanden na het ontstaan van de stabiele 

woonsituatie. 
 
 

Juridische grond 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 03/05/2019 tot instelling van een 
tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van uithuiszettingen + bijlage 

 

Adviezen - argumenten 

 

De sociale dienst adviseert om in te tekenen op dit Fonds om extra tussenkomsten te kunnen 
voorzien in afbetaling van huurachterstallen.  
 
Het BCSD gaf op 16/6/2020 positief advies om in te tekenen op het Fonds ter Bestrijding van 
Uithuiszetting en de daarbijhorende procedure.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

 
De bijdragen die verleend worden als tussenkomst in de huurachterstallen worden gerecupereerd 
door de subsidies van het fonds. Enkel in geval de subsidiering niet wordt verkregen door toedoen 
van de client zal deze teruggevorderd worden bij de client.  
 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit  
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Artikel 1 : het OCMW in te schrijven om beroep te doen op het Fonds ter Bestrijding van 

Uithuiszetting. 
 
Artikel 2 : de procedure en modaliteiten voor het toekennen van een tussenkomst in de 
huurachterstallen en de aanvraag tot subsidiering bij het fonds goed te keuren zoals toegevoegd in 

bijlage bij deze beslissing. 
 
Artikel 3 : om de bevoegdheid om de begeleidingsovereenkomsten te ondertekenen te delegeren 
aan de algemeen directeur en de voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst. 
 
Artikel 4 : in het meerjarenplan een budget van 20.000 euro te voorzien om tussenkomsten te 
verlenen en eenzelfde budget te voorzien om deze te recupereren van het fonds dan wel van de 

huurder zelf en een bijkomende forfaitaire vergoeding van 200€ per dossier.  
 

 
 

Cel tewerkstelling 

11. Oprichting lokaal partnerschap voor jongeren - ESF 510 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Begin juni werd een ESF-oproep 510 “Lokale partnerschappen voor jongeren” gelanceerd, die de 
positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt wil versterken. De oproep wil in heel 
Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand 
brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren 
vergroten.  
Het is de bedoeling om partnerschappen te vormen om de gekende knelpunten in de 

dienstverlening voor jongeren tegen te gaan en/of te verminderen (hierbij denken we aan 

versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen). 
 
Daarnaast richt ESF samen met VDAB zelf enkele pilootprojecten op naar het voorbeeld van 
“Wellbeing Teams” en “Human Learning Systems Approach” in het Verenigd Koninkrijk die een 
systemische aanpak hanteren. Regio Willebroek werd samen met Bornem en Puurs-sint-amands 
geselecteerd om als pilootproject aan de slag te gaan en te werken aan een leerecosysteem 

waarbij een aantal onmisbare partners op lokaal niveau geïdentificeerd worden waarmee ze een 
organisatie overschrijdend team vormen en een leertraject aangaan. 
 
De duurtijd van de projecten loopt van 1/12/2020 tot en met 31/12/2022. 

 
Het project dient als resultaat te hebben dat de jongere vooruitgaat op diverse levensdomeinen en 
op zoek gaat naar werk, een beroepsopleiding start en kwalificatie behaalt. 
 
De gedetailleerde projectoproep is te vinden in bijlage bij dit besluit.  
 

Feiten en context 

Begin juni werd  het OCMW gecontacteerd of er interesse was in de oprichting van een lokaal 
partnerschap.  
De oproep was in eerste instantie erg vaag en de rol van het OCMW eerder onduidelijk.  
 

Doel partnerschap 
 
Het partnerschap bekijkt samen met de jongere wat wel en niet werkt in hun leven, helpt 

bepalen wat de persoonlijke prioriteiten zijn en ontwerpt samen met de jongere ideeën om deze 
te realiseren. Dit om hen beter in staat te helpen een leven te leiden dat voor hen van belang is.  

De (hulp)vragen kunnen per jongere sterk variëren (bv. vragen om een job te helpen zoeken, hulp 
bij huisvesting, financiële problemen, verslavingsproblematieken, gebrek aan netwerk, etc.) en 

complex zijn (bv. meerdere hulpvragen per jongere of het is niet meteen duidelijk welke (hulp)vraag er 



18 

is). Daarom verwachten we dat de partners samen in kaart brengen wat de context is van de jongeren 
en bekijken wie welke rol kan opnemen in de begeleiding. 
 

De partnerschappen bieden ondersteuning bij de (individuele) hulpvragen van zowel de jongeren 
als de werkgevers om concrete kansen te creëren.  
 
Partners organiseren ook een leerproces op basis van caseoverleg en intervisie. Op basis van dat 
leerproces stelt het partnerschap continu de eigen dienstverlening in vraag en ontwikkelt het een 
beter aangepaste dienstverlening. 

 
Doelgroep :  
 
Jongeren tussen 18 en 30 jaar die ver van arbeidsmarkt staan 
 
Promotor 
 

Na divers overleg werd overeengekomen dat Emino de penhouder en promotor wordt van het 

project. Zij hebben als organisatie expertise in het intensief en outreachend begeleiden van 
jongeren naar werk, met oog voor de diverse domeinen.  
 
Visie 
 
Het partnerschap werkt met een emancipatorische visie op activering; Deze visie legt de nadruk op 

de specifieke situatie van de cliënt en ziet het werken op maat als een noodzakelijke voorwaarde 
om sociale impact te realiseren. 
Ten eerste menen we dat het noodzakelijk is om op microniveau de relatie tussen onze jongeren 
en coaches een centrale plaats te geven in onze werking. Deze vertrouwensrelatie legt de 
nadruk op de krachten van onze doelgroep en benadert hen op een positieve manier. 
 

Op het meso- en macroniveau geloven we in de kracht van het stimuleren van een sterk lokaal 
partnerschap en samenwerking. We werken samen door elkaar te informeren, door te 
verwijzen, samen te overleggen via bespreking van specifieke cases 
 

We streven dan ook naar een organisatie-overschrijdende, complementaire en elkaar 
versterkende teamwerking. Alle partners leren elkaar en elkaars aanbod goed kennen. 
 

Rol OCMW 
 
Na diverse overlegmomenten het partnerschap naar inhoud en vorm te concretiseren, is het 
voorstel van de dienst tewerkstelling om deel te nemen aan het partnerschap.  
 
Het OCMW zal enerzijds de rol opnemen als toeleider van jongeren met een complexe problematiek 
die verder van de arbeidsmarkt staan en anderzijds deelname aan het organisatie-overschrijdend 

team om nieuwe methodieken uit te werken, gerichter door te verwijzen en een betere begeleiding 
van kwetsbare jongeren te bekomen in het bestrijden van de jeugdwerkloosheid. Om dit te 
realiseren wordt voorgesteld om het aantal begeleidingen per trajectbegeleider van het OCMW  te 
verminderen en tijd vrij te maken voor deelname aan het partnerschap. Er kunnen echter jongeren 
doorverwezen worden voor een zeer intensieve begeleiding naar het partnerschap (Emino en 
Arktos) waardoor dit een win-win is.  

 

Middelen  
 
Vanuit Vlaanderen en ESF worden middelen ter beschikking gesteld om enerzijds het partnerschap 
uit te bouwen en een leertraject op te zetten voor de partners en anderzijds om de jongeren 
intensief en systemisch te begeleiden.  
 

Juridische grond 
 

 ESF projectoproep 510 : lokale partnerschappen voor jongeren – Beleidsprioriteit 9 
sociale inclusie en armoedebestrijding 

 BD000002 Handen uit de mouwen voor meer welvaart.  
o AP000009 Werk, bron van welvaart voor iedereen.   
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 AC000066 "De organisatie voorziet in een sociale tewerkstellingsplaats, 

De Brug met intensieve begeleiding met het oog op doorstroom naar 
een tewerkstelling in het NEC of SEI. 

 AC000070 "We werken lokaal en regionaal samen met lokale besturen, 
partners in activering en werkgevers in de regio om Willebroekenaren 

maximaal toe te leiden naar een duurzame tewerkstelling. 
 

Adviezen - argumenten 

 
Gezien de hoge werkloosheidsgraad, de hogere graad van kwetsbaarheid van jongeren op diverse 
domeinen (hoge ongekwalificeerde uitstroom, randproblematieken….) in Willebroek wordt door de 
afdeling welzijn (en ook door verschillende welzijnspartners) aangevoeld dat een verbeterde 

samenwerking binnen een partnerschap waarbij systemisch gewerkt kan worden om de jongeren te 
helpen in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt, absoluut 
noodzakelijk is.  
De afdeling voelt meer en meer de nood aan een diensthoofd tewerkstelling/coördinator die kan 

zorgen voor de bovenlokale afstemming tussen de verschillende welzijnspartners en partners in 
activering.  

 
Het Bijzonder Comite Sociale Dienst adviseert positief voor toetreding tot een partnerschap met de 
verschillende welzijnspartners op het domein van Werk.  
 
Het Vast Bureau adviseert positief voor toetreding tot een partnerschap met de verschillende 
welzijnspartners op het domein van Werk.  
 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

 

Het instappen in de projectoproep heeft geen financiële gevolgen maar het aantal trajecten dat kan 
opgenomen worden door de trajectbegeleiders zal iets dalen.  

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : zijn goedkeuring te geven dat het OCMW als partner mee intekent voor de ESF-oproep 
510 - lokale partnerschappen voor jongeren. 
 

Artikel 2 : zijn goedkeuring te geven dat het OCMW de rol opneemt van toeleider en deelneemt 
aan het organisatieoverschrijdend team en het leertraject en hiervoor de trajectbegeleiders de 
nodige tijd vrij te stellen.  
 
Artikel 3 : zijn goedkeuring te geven aan de partnerschapsovereenkomst zoals toegevoegd in 
bijlage.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 


