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Notulen van de OCMW raad 

Zitting van dinsdag 22 juni 2021  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, 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, Mina Koukas, raadsleden. 

 

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

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Serkan Bozyigit, raadslid 
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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 mei 2021 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 25 mei 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

ICT 

2. Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni 

2021 – mandaat van de OCMW-raad 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni 2021 – mandaat van de OCMW-
raad 
 

Juridische grond 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 
intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 

kortweg “Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal; 

 
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 met de volgende 
agendapunten: 

 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, 
afgesloten op 31 december 2020 

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, 
afgesloten op 31 december 2020 

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 

uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020 
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 
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8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene 
vergadering; 

 
Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal; 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Nick Boeykens, Robbe Carleer, 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, Mina 

Koukas 

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

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1:  
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de 
algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goedgekeurd. 
 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 
Cipal van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene 

vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke 
reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd 
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3:  
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het 
in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

 
 

Financiën 

3. Jaarrekening 2020 Gemeente & OCMW Willebroek met toelichting 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten. 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de invoering van de 

beleids- en beheerscyclus en alle wijzigingen. 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus en alle wijzigingen. 

 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningsstelsels. 
 

Feiten en context 

Het meerjarenplan 2020 – 2025 werden opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd in het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus en alle wijzigingen en 
overeenkomstig de modellen en voorschriften van het ministerieel besluit van 26 juni 2018. 
 

Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2020 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 
 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle wijzigingen en uitvoeringsbesluiten 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus en alle 
wijzigingen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus en 

alle wijzigingen. 
 
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningsstelsels 
 

Adviezen - argumenten 

Op 2 juni 2021 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 171, 3° en art. 181 van 
het decreet lokaal bestuur, overlegd over de jaarrekening 2020 met toelichting en hiervoor positief 
advies gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 171,3° en art. 181 van het Decreet Lokaal Bestuur, 
overlegd over een beleidsnota van de Algemeen Directeur.  

 
De jaarrekening 2020 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie intergemeentelijke 
samenwerking en beleidsplanning op 16 juni 2021. 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Nick Boeykens, Robbe Carleer, 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, Mina 

Koukas 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening 2020 deel OCMWW, met toelichting, 
vast. 
 

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 deel OCMW, met toelichting, goed. 
 
 

4. Vaststellen principe tussenkomst Gemeente in "tekort" OCMW 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In BBC2014 werd telkens in het budget de jaarlijkse bijdrage van de gemeente in het OCMW 
vastgelegd in het kader van de na te komen financiële verplichtingen. 

 
Vanaf de invoering van BBC2020 en meer bepaald voor het eerst in het meerjarenplan 2020-2025 
maken de gemeente en haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. In die context heeft het geen 

zin om nog een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de 
beleidsrapporten. Beide besturen moeten het eens zijn over de te bereiken doelstellingen en de 
financiële haalbaarheid van hun gezamenlijke beleid. Daarnaast is de gemeente overeenkomstig 
artikel 274 van het Decreet Lokaal Bestuur nog steeds verplicht dat het OCMW zijn financiële 
verplichtingen na te komen, maar dit heeft meer betrekking op thesaurie dan op dekking van 
mogelijke tekorten. Een geïntegreerde of geconsolideerde rapportering mag echter geen 
dubbeltellingen bevatten. De onderlinge saldi tussen gemeente en OCMW worden niet opgenomen 

bij de opmaak van de schema’s van de beleidsrapporten. De registratie van onderlinge stromen 
tussen de gemeente en haar OCMW gebeurt omwille van interne informatiebehoeften en mag alleen 
meegeteld worden voor de opmaak van managementrapportering. 

 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen in onderlinge consensus het 
bedrag van de tussenkomst. Echter lijkt het niet opportuun om elk jaar een discussie te gaan voeren 

over een bepaald bedrag, maar lijkt het gezonder om éénmaal een principe af te spreken dat blijft 

gelden tot herroeping door één of beiden entiteiten. 
 

Feiten en context 

Natuurlijk rijst de vraag : Welk principe wordt er afgesproken ? Er zijn immers meerdere 
mogelijkheden : We sommen enkelen op (niet-exhaustief) : 
 

Tussenkomst berekend op basis van budgettaire resultaten van het boekjaar van het 
OCMW : 
 
In dat geval komen de gemeente en haar OCMW overeen om de tussenkomst te bepalen a.d.h.v. de 
budgettaire ontvangsten en uitgaven van het OCMW. Indien de ontvangsten lager zijn dan de 
uitgaven, zal de gemeente het verschil geheel of gedeeltelijk aanvullen. Daarbij kan worden 
afgesproken om bepaalde ontvangsten en uitgaven wel of niet op te nemen in de onderliggende 

berekening voor de tussenkomst. Zo kan bv. worden bepaald dat de gemeente tussenkomt ten 

belope van een vooraf bepaald deel (bv. 75%) van het negatieve budgettair resultaat van het 
boekjaar van het OCMW of van het exploitatie en- investeringssaldo. 
 
Tussenkomst berekend op basis van de algemene boekhouding : 
 
Volgens dat principe wordt de tussenkomst bepaald op basis van de saldi in de algemene 

boekhouding. Zo kan bv. worden afgesproken dat de gemeente (geheel of gedeeltelijk) tussenkomt 
in het tekort van het boekjaar van het OCMW (zie schema J5: Staat van opbrengsten en kosten, 
rubriek III) of enkel in het operationeel tekort. Merk op dat in dit geval ook de operationele niet-
kasstromen (afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen, herwaarderingsmeerwaarden, 
…) in rekening worden gebracht. 
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Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle wijzigingen en uitvoeringsbesluiten 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus en alle 
wijzigingen. 

 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus en 
alle wijzigingen. 
 
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningsstelsels 

 

Adviezen - argumenten 

Advies financiële dienst : 
 

Alle scenario’s zijn mogelijk en toegelaten. Vraag is: wat is het ‘tekort’ van het OCMW ?  
Naar onze mening …. 

  
Is het logisch/nodig dat er een ‘tussenkomst’ wordt geboekt als het OCMW voldoende geldmiddelen 
had (IRC =0) ? Wij menen van NIET (geen tussenkomst 694/794 bij geen IRC 408/448). 
Is het logisch/nodig dat er een ‘tussenkomst’ wordt geboekt als het OC nog budgettaire overschotten 
heeft ? Wij menen van NIET (geen tussenkomst 694/794 bij positief ‘gecumuleerd budgettair 
resultaat’). In dat geval zal er wellicht ook geen of een beperkt saldo op AR 408/448 blijken. 
De tussenkomst vervangt ‘enigszins’ de gemeentelijke bijdrage van vroeger. Deze had als doel tussen 

te komen in het tekort uit werking en aflossingen. Dat is wat in BBC de AFM is.  
Echter: een OCMW doet mogelijks ook investeringen die ook moeten gefinancierd worden. De 
gemeente mag geen investeringssubsidie meer geven aan het OCMW. Als het OC een eigen lening 
aangaat, zal de leningimpact mee gefinancierd worden in de tussenkomst als AFM. Als het OCMW 
niet leent, kan de gemeente de investering financieren door liquiditeiten over te maken op de IRC 
(saldo 408/448). Mogelijks wordt dus ook het tekort uit investeringen als bij de tussenkomst geteld. 
In dat geval wordt niet de AFM, maar het ‘budgettair resultaat van het boekjaar’ als principe 

gehanteerd (opnieuw mogelijks ten belope van het saldo van de IRC). 
Wij menen dat de tussenkomst in elk geval losstaat van het ‘netto-actief’ van de balans. We 
benaderen deze kwestie louter vanuit budgettair oogpunt, en niet vanuit oogpunt van de ‘algemene 
boekhouding’. Stel bvb. dat het OCMW een stuk grond verkoopt met een grote minderwaarde. Het 
resultaat in de algemene boekhouding (netto-actief) zal dan aangetast worden (door de 
minderwaarde), in tegenstelling tot het budgettair resultaat amper. Nog: een afschrijvingstermijn of 

de mutatie van voorzieningen heeft impact op het netto-actief, maar niet op budgettair resultaat … 
 
Bijgevolg stellen wij volgende voor :  

 
Zolang er een positief gecumuleerd budgettair resultaat is, is het wellicht niet opportuun een 
tussenkomst aan te rekenen (en zal er wellicht ook geen saldo op AR 408/448 zijn). 
De tussenkomst kan gebeuren ten belope van het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair 

resultaat van het OCMW. 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Nick Boeykens, Robbe Carleer, 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, Mina 

Koukas 
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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 stelt vast - om als principe inzake tussenkomst van de 

gemeente in het tekort van het OCMW vast te stellen - dat de gemeente tussenkomt in het tekort 
van het OCMW ten belopen van het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het 
OCMW en een evaluatie te maken op het einde van het meerjarenplan, om eventueel het saldo van 
AR 408/448 aan te zuiveren via de tussenkomst. 
 
 

5. Subsidies op naam 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het kader van de regelgeving van BBC2014 was het voldoende dat de subsidies op naam werden 
goedgekeurd in het budget van het betreffende jaar.  
 

Feiten en context 

De invoering van BBC2020 bracht hierin verandering en vanaf heden moeten de subsidies op naam 
apart door de raden goedgekeurd worden, weliswaar kan dit in een globale lijst. Wel heeft dit het 
voordeel dat er tijdens het jaar nog subsidies op naam kunnen aangemaakt worden zonder een 
aanpassing van het meerjarenplan door te voeren, tenminste zolang de totale uitgavenkredieten op 
het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen niet wordt 

overschreden (art 13 MB BBC). 
De lijst van de subsidies op naam worden aan de raden ter goedkeuring voorgelegd. 
 

Juridische grond 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus (BVR BBC); 

Overwegende het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC) 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Totaal bedrag subsidies op naam voor het jaar 2021: € 166.056,00 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Nick Boeykens, Robbe Carleer, 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, Mina 

Koukas 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad voor maatschappelijk welzijn keurt de in bijlage gevoegde lijst van subsidies op naam 
voor het dienstjaar 2021 goed. 
 

 

Welzijn 

Samenleven 

6. Samenwerkingsovereenkomst Argos - Sociale kruidenier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Argos vzw is een vereniging die hulp- en ondersteuning biedt aan de brede groep van kwetsbaren 
in Willebroek. Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen er terecht voor voedsel, 
huishoudproducten en kledij. Argos vzw is jarenlang partner van de gemeente en OCMW in 
voedselbedeling en toeleiding naar de diverse diensten van onze gemeente.  
Argos draait momenteel uitsluitend op vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de organisatie 

van deze winkel en voedselbedeling.  
 
De vereniging wil reeds enkele jaren de omschakeling maken naar een sociale kruidenier. 
Voedselbedeling is momenteel de kerntaak maar in de werking van Argos wil men ook meer 
aandacht besteden aan ontmoeting en empowerment van meer kwetsbare mensen, die vaak een 
sociaal netwerk ontberen.  
In het bestuursakkoord werd de uitbouw van een sociale kruidenier in Willebroek naar voren 

geschoven en ook in de bevraging van de 12 werken kwam de wens naar een sociale kruidenier 
voor Willebroek opnieuw naar voren;  
Argos werd op deze wijze een bevoorrechte partner voor het OCMW en gesprekken werden 

aangeknoopt. Argos zette in 2020 zelf al stappen in de richting van een sociale kruidenier en sinds 
kort hebben zij ook een erkenning verkregen als sociale kruidenier.  
  
De sociale dienst van het OCMW verwijst mensen in een situatie van armoede na een grondig 

financieel en maatschappelijk onderzoek door naar de sociale kruidenier en in crisissituaties kan 
het OCMW beroep doen op noodhulp van de sociale kruidenier.  
 
De activiteiten van Argos vonden plaats in een lokaal in de kelder bij de Meerpaal. De ruimte werd 
te klein geworden en hield ook risico’s voor minder mobiele bezoekers en kinderen. Argos ging 
noodgedwongen op zoek naar een locatie die meer aangepast is aan de uitgebreide werking en die 

garanties kan bieden om hun werking te continueren.  
Argos vond een pand dat aan de verwachtingen kan voldoen in de Breendonkstraat, dat ingehuurd 
kan worden vanaf 1/6/2021 en waar beperkte aanpassingswerken noodzakelijk zijn. Argos is bereid 
het pand zelf in te huren.  
 
Gezien Argos geen structurele subsidies verkrijgt stelden zij de vraag naar subsidiëring van hun 
werking en huisvesting aan het gemeentebestuur. 

Het bestuur bekeek samen met Argos welke samenwerking opgezet kon worden in het kader van 
het realiseren van de doelstellingen in het meerjarenplan enerzijds en het realiseren van de 
doelstellingen van Argos anderzijds en bundelde de afspraken in een samenwerkingsovereenkomst 
waarin ook afspraken rond de betoelaging van de vereniging worden gemaakt.  
 

Feiten en context 

Het OCMW en Argos vzw maakten een overeenkomst op met als doelstelling een sociale kruidenier 

te exploiteren om vanuit een emancipatorische visie en aanpak het netwerk van haar kwetsbare 
personen te verstevigen en ontmoetingskansen aan te bieden aan mensen in armoede en dit 
financieel ondersteunt door het OCMW. De samenwerkingsovereenkomst is toegevoegd in bijlage 
en maakt integraal deel uit van deze beslissing.  
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De sociale kruidenier dient een kwaliteitsvol alternatief te zijn voor noodhulp. Het is een 

ontmoetingsplek waar mensen in armoede actief als volwaardige partners betrokken worden in het 
kader van armoedebestrijding.  

 
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 

2025. 
 

Het OCMW financiert de algemene werking en huisvesting van de sociale kruidenier en voorziet 
hiertoe een jaarlijkse toelage van 42.000€ mits de afspraken in de overeenkomst nagekomen 
worden. 
 
Voor het aanpassen en inrichten van de nieuwe locatie voorziet het bestuur eenmalig in 2021 een 

investeringssubsidie van 40.000€.  
 

Door de ondertekening van deze overeenkomst verklaart Argos om de overeenkomst met respect 
voor de beleidsdoelstellingen en de gemaakte beleidskeuzes uit te voeren. Argos voert de 
gemaakte beleidskeuzes uit en werkt nauw samen met het OCMW . 

 

Juridische grond 

AC000138 -- Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm in samenwerking en overleg 
met de eigen diensten en partnerorganisaties  
 

Adviezen - argumenten 

Sociale dienst: Tussen Argos  en sociale dienst OCMW is er op dit ogenblik reeds een 
samenwerking die positief verloopt. Binnen Willebroek is er een nood aan een sociale kruidenier 

naar waar de meest kwetsbare gezinnen kunnen doorverwezen worden. Een groot aantal gezinnen 
die gekend zijn bij sociale dienst beschikken op dit moment reeds over een attest om gebruik te 
kunnen maken van de voedselbedeling. 
Naast voedselbedeling en het goedkoper aanbieden van een aantal andere producten is het naar 
mijn inziens ook wenselijk dat er wordt ingezet op ontmoeten.  Armoede brengt mensen vaak in 
een isolement en hierop zou de sociale kruidenier een antwoord kunnen bieden.  

Vanuit sociale dienst wordt er een positief advies verleend voor de uitbouw van een sociale 

kruidenier. 
 
Dienst Samenleven: Argos vzw is al jarenlang een partner voor onze diensten. Aangezien een 
Sociale kruidenier de mensen meer emancipeert staan we hier dan ook positief tegenover. We 
kunnen deze ruimte als extra ontmoetingsplaats opnemen in ons project rond Ontmoeten in 
Willebroek.  

 
Het Vast Bureau adviseert positief voor goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met 
jaarlijks betoelaging en eenmalige subsidie voor investering in het pand.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 
Gezien de keuze van het beleid om via een partnerschap met de vereniging Argos de doesltelling 

tot exploitatie van een sociale kruidenier te realiseren, wordt geopteerd om een jaarlijkse toelage 
te voorzien van 42.000€ voor de exploitatie door de vereniging Argos vzw :  

 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer :2021/087 Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : 003387 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0909 

Actie: 000138 Bedrag : 42000€ 
 

 
Voor de renovatie en inrichting van het pand wordt eenmalig een investeringssubsidie voor Argos 
voorzien van 40000€ :  
 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer :2021/088 Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : 003386 ARK: 6640000 Code beleidsveld: 0909 

Actie: 000138 Bedrag : 40000€ 
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Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit  
 
Artikel 1 :  

de samenwerkingsovereenkomst zoals vastgelegd in bijlage en de daaraan gekoppelde jaarlijkse 
toelage van 42.000€ zoals voorzien in het meerjarenplan goed te keuren.  
 
Artikel 2 :  
zijn goedkeuring te hechten aan een eenmalige investeringssubsidie van 40.000€ voor de inrichting 
en renovatie van het nieuwe pand.  
 

Artikel 3 :  
de dienst samenleven de opdracht te geven om de afspraken zoals opgenomen in de 
samenwerkingsovereenkomst uit te voeren.  
 
 

Welzijnskoepel 

Algemeen 

7. Coalitie solidaire gemeentes 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 
 

Op maandag 12 oktober 2020 ontving onze burgemeester een e-mail van Dhr. Joos Wauters. In de 
e-mail zit een uitnodiging om toe te treden tot de coalitie van solidaire gemeentes. Dhr. Wauters 
vroeg om dit te bespreken op het college van burgemeester en schepenen. In navolging van dhr 
Wauters werd de vraag door de gemeente Puurs-Sint-Amands geagendeerd op de welzijnskoepel 

Klein Brabant-Vaartland.  
 

De coalitie van solidaire gemeentes is een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en een 

aantal partnerorganisaties. De aanleiding zijn de moeilijke omstandigheden waarin mensen moeten 
overleven tijdens de coronacrisis en de voorbije lockdownperiode in België. Kwetsbare gezinnen 
met kinderen en alleenstaanden belandden toen op straat en konden lange tijd geen aanspraak 
maken op opvang en materiële steun.  

 
Ook in de Griekse kampen is de situatie schrijnend en wonen er sinds 2016 4800 kinderen zonder 

ouders. Al maanden wachten deze jongeren op de beloofde hulp van EU-landen. Daarboven kwam 
begin september 2020 ook het drama in het vluchtelingenkamp Moria, dat door de brand bijna 
volledig werd verwoest. Het overbevolkte kamp huisvestte 12.000 mensen. Ondertussen werd er 
een noodkamp opgericht en werden net geen 10.000 mensen overgebracht naar dit noodkamp. 
Echter, er is weinig beschutting tegen weer en wind, er is geen toegang tot degelijke medische 
zorg, er is onvoldoende eten, gebrekkige waterinstallaties en amper sanitaire voorzieningen. De 
leefomstandigheden zijn mensonwaardig. Het respecteren van coronamaatregelen is haast 

onmogelijk. In dit noodkamp leven op dit moment 400 jonge gevluchte kinderen zonder ouders, 

zonder discussie de meest kwetsbare doelgroep. 
 

De relocatie (dit is een eerlijke spreiding van asielzoekers over alle EU-lidstaten) van niet-begeleide 
minderjarigen is een eerste belangrijke stap. De Belgische regering besliste in mei 2020 om 18 
kinderen te reloceren. Na het drama in Moria werd beslist om dit aantal te verhogen met 12 
kinderen alsook met 100 tot 150 kwetsbare asielzoekers.   

 
Met het toetreden tot de coalitie van solidaire gemeentes kan er een signaal gegeven worden aan 
de federale regering. Er kan getoond worden dat er draagvlak is en dat lokale besturen bereid zijn 
om samen te werken met de minister en met Fedasil om opvang te organiseren. Via het toetreden 
kan de gemeente het belang van een structurele oplossing, in de vorm van relocatie, mee 
onderstrepen. 
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Op dit moment traden al 14 gemeentes in de coalitie van solidaire gemeentes: Gent, Leuven, 

Brugge, Veurne, Lichtervelde, Halle, Schelle, Genk, Tessenderlo, Vilvoorde, Deinze, Hove, 
Zwijndrecht, Puurs-Sint-Amands en Merelbeke. 
 

Feiten en context 

 
De gemeenten die zouden toetreden tot de coalitie van solidaire gemeenten wordt gevraagd om 
een of meerdere van onderstaande acties te ondernemen. Ook andere acties zijn bespreekbaar. In 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek en de andere lokale besturen werd 
bekeken welke acties realistisch en haalbaar zijn om uit te werken en welke ondersteuning kan 
aangeboden worden. Er werd overlegd met Joos Wauters over voorwaarden en wederzijdse 
engagementen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de relatief beperkte 

personeelsbezetting.  
 

Deze afspraken werden gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst.  
 

De voorgestelde acties werden besproken en getoetst aan de haalbaarheid voor het OCMW en dit 

binnen de huidige budgettaire en personele context :  

 
 Via het OCMW plaatsen ter beschikking stellen in LOI's 

Het LOI van Willebroek is een opvanginitiatief met in totaal 9 opvangplaatsen voor 
alleenstaande meerderjarige asielzoekers. Dit kan gerealiseerd worden in samenwerking 
met en gesubsidieerd door Fedasil. De samenwerking werd vastgelegd in een conventie die 
opnieuw werd ondertekend in 2019. Er wordt één FTE medewerker LOI en één halftijds 

administratief medewerker gesubsidieerd. 
Vanuit Fedasil worden er kwaliteitseisen en minimale normen voor opvang en begeleiding 
opgelegd. De begeleiding van kwetsbare asielzoekers vraagt een aanpak op maat die 
uiteraard ook de nodige tijdsinvestering met zich meebrengt. Met de beschikbare 
budgettaire ruimte en huidige bestaffing is de exploitatie van extra LOI-plaatsen niet 
mogelijk. Het OCMW heeft momenteel ook geen plaatsen voor minderjarigen en beschikt 
momenteel niet over de accommodatie en expertise om deze doelgroep op te vangen.  

 
 Oproepen verspreiden naar de bevolking om pleeggezinnen te zoeken 

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen worden (meestal) in eerste instantie opgevangen 
in een observatie- en oriëntatiecentrum, zoals bijvoorbeeld Minor Ndako in Brussel. Nadien 
worden ze toegewezen aan een pleeggezin of gaan de jongeren naar een collectieve 
opvangstructuur. Nadien kunnen ze doorstromen naar een lokaal opvanginitiatief. 

Uitzonderingen zijn steeds mogelijk en afhankelijk van de leeftijd en kwetsbaarheid.  
Pleeggezinnen spelen een belangrijke scharnierrol in het opvangverhaal. Ze zijn de opstap 
naar het begeleiden van deze jonge en kwetsbare kinderen in hun integratie en kunnen 
deze jongeren opnieuw een warme, veilige thuis aanbieden. Het is Pleegzorg Vlaanderen 
die gezinnen opleidt tot pleeggezinnen. Pleegzorg zet hiertoe een nieuw project op.  
Het lanceren van een oproep om zich op te geven als pleeggezin bij Pleegzorg Vlaanderen, 
lijkt een haalbare kaart. Van zodra de contactpersoon van het nieuwe project bekend is, 

kan besproken worden met de dienst Communicatie van de gemeente op welke manier 
deze oproep het beste kan verspreid worden naar de Willebroekse bevolking. 

 
 Extra plaatsen creëren binnen de collectieve opvangstructuur van Fedasil op het eigen 

grondgebied of een nieuwe opvangstructuur openen 

Extra opvangplaatsen creëren lijkt in onze gemeente niet aangewezen en is zonder extra 

middelen voor exploitatie of personeelsuitbreiding geen haalbare kaart.  
 

 Transitwoningen creëren om jongeren die zelfstandig een woonst moeten zoeken nog wat 

extra tijd te geven. 

De gemeente heeft een aantal noodwoningen. Deze worden toegewezen op basis van 

woonnood maar worden niet gereserveerd voor een specifieke doelgroep. De woonnood is 
erg hoog binnen onze eigen gemeente en de toegenomen dak- en thuisloosheid en 
schrijnende situaties in onze regio zet reeds een grote druk op de beschikbare woningen. 
Uitbreiding van het aantal noodwoningen gaat gepaard met bijkomende begeleidend 
personeel en kosten naar onderhoud en bemeubeling. Hiertoe is momenteel geen 
budgettaire ruimte.  
In het LOI kan een opvangplaats tijdelijk geschorst worden indien een bewoner niet binnen 

de vooropgestelde termijn een nieuwe huisvesting vindt.  
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 Een buddysysteem uitwerken om jongeren extra te begeleiden 

Een buddysysteem is zeer waardevol. Momenteel wordt er op een aantal diensten al 
nagedacht om een buddysysteem op te zetten. Dit vergt echter de nodige middelen en 

begeleiding en er dient een beleid uitgewerkt te worden naar vrijwilligers in dit systeem.  
Er kan wel samengewerkt worden met Vluchtelingenwerk om vluchtelingen die in 
Willebroek wonen te linken aan het vrijwilligerssysteem van Vluchtelingenwerk.  
Mogelijk kan naar de toekomst lokaal of in samenwerking met de andere lokale besturen 
een regionaal buddysysteem uitgewerkt worden maar op korte termijn is dit niet haalbaar.  

 
 Andere systemen uitwerken of ondersteunen die jongeren verder op weg helpen in hun 

leven: Nederlands leren, aansluiting vinden bij verenigingen, psychosociale begeleiding 

voorzien... 

De bestaande dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en het OCMW en de gemeente 
leveren, via onder meer brugfiguren, team intensieve begeleidingen en laagdrempelige 
intiatieven vele inspanningen om de deelname van iedereen aan onze maatschappij te 

garanderen. Zowel individuele hulpvragen worden opgenomen door de welzijnsdiensten en 

het bestuur engageert zich ook om bestaande collectieve activiteiten als willebabbel, 
fietslessen of samen op stap te blijven realiseren, al dan niet in samenwerking met 
partners in het werkveld.   
Er zijn in onze gemeente al verschillende vrijwilligers actief die ondersteuning bieden aan 
vluchtelingen via Argos en ook Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek neemt 
waardevolle en uiteenlopende taken op zich naar een zeer brede groep van vluchtelingen.  

 
Het Vast Bureau vroeg om uitdrukkelijk op te nemen dat er geen financiële ondersteuning 
kan gegeven worden.  
 
Er is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met wederzijds engagementen en het 
bestuur wordt gevraagd naar goedkeuring.  

 

Juridische grond 
 

 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84; 

 

Adviezen - argumenten 
 

De welzijnsdiensten adviseren dat de gemeente Willebroek, in samenwerking met Puurs-Sint-
Amands en Bornem, kan nagaan op welke wijze en binnen de context van de huidige 
personeelsbezetting, een samenwerking met vluchtelingenwerk Klein Brabant-Willebroek kan 
opgezet worden. 

 
Het Vast Bureau adviseert positief tot goedkeuring van de overeenkomst.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 
 
Niet van toepassing 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Nick Boeykens, Robbe Carleer, 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 
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Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, Mina 

Koukas 

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 beslist :  
 
Artikel 1 : om met de gemeente Willebroek toe te treden tot de coalitie van solidaire gemeentes 
van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, mits het in acht nemen van onderstaande voorwaarden: 

- De gemeente Willebroek doet reeds inspanningen met het oog op de hervestiging, 

transitieopvang, opvang van personen met een hoge beschermingsgraad en de opvang van 

specifiek kwetsbare groepen in het LOI. Engagementen die worden aangegaan in het kader 

van de coalitie van solidaire gemeentes dienen haalbaar te zijn binnen de huidige 

budgettaire ruimte en beperkte capaciteit aan mensen en middelen. 

- Naast professionele ondersteuning door het lokaal bestuur, zijn er ook concrete 

engagementen van Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek. Er wordt nog verder 

onderzocht in hoeverre beide instanties elkaar kunnen versterken met het oog op het 

optimaal begeleiden van kwetsbare doelgroepen.  

 
Artikel 2 : om de samenwerkingsovereenkomst met Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek 
waarin wederzijdse engagementen opgenomen zijn, goed te keuren. De 
samenwerkingsovereenkomst is toegevoegd in bijlage en maakt integraal deel uit van deze 
beslissing.  

 
Artikel 3 : om niet in te gaan op volgende vragen :   

- het huisvesten van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in het LOI,  

- de vraag om extra plaatsen te creëren binnen de opvangstructuur  

- het creëren van extra transitwoningen. 

 
Artikel 4 : om geen financiële ondersteuning te geven. 

 
Artikel 5 : Het team intensieve begeleiding opdracht te geven om de afspraken en engagementen 

op te nemen.  

 
 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


