OCMW van Kuurne
Kortrijksestraat 2
8520 KUURNE
e-mail : ocmw@sociaalhuiskuurne.be
tel. 056/73.70.11
fax 056/72.56.90
Raadzitting van dinsdag 19 juni 2018 – aanvang 19.33 uur
Aanwezig :

Afw. en verontsch.:

Bram Deloof, Voorzitter
Anthony Dewaele, Eveline Van Haverbeke, Geert Blomme, Kirsten Coucke,
Kaat Nuyttens, Nele Remmerie, Anny Vergote, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur
Geert Veldeman, raadslid

De vergadering vangt aan om 19:33 uur onder het voorzitterschap van de hr. Bram Deloof

Openbare zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
1e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 22 mei 2018 - openbare zitting – geeft geen aanleiding tot
opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Dossiers ter goedkeuring
2e punt : Niet-goedkeuring intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves
Brief van Fedasil (in bijlage) betreffende oproep aan OCMW's voor intekening vrij gebruik
gecumuleerde LOI-reserves & instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw
van toekomstige reserves.
De regering heeft besloten dat Fedasil een besparing van €22 miljoen moet realiseren.
Fedasil heeft het afbouwen van de LOI reserves als een mogelijke besparingspiste naar voor
geschoven. Voorstel Fedasil werd besproken door voorzitter, financieel beheerder en secretaris.
Ons voorstel naar de raad toe: niet ingaan op de oproep. We gaan voor de volledige gecumuleerde
reserve (€31.467 op het einde van het boekjaar 2017)
We zorgen ervoor dat dit geld besteed wordt (zoals voorzien) aan de renovatie van de Koning
Boudewijnstraat 236 en dat het verantwoordingsdossier ingediend wordt bij Fedasil voor 31/03/2019.
Na bespreking gaat de Raad akkoord om NIET in te gaan op de oproep tot intekening op de éénmalige
maatregel 2018 = '75/25' regel.
3e punt : Goedkeuring aanvraag gratis energieprestatiediagnose voor dienstencentrum
Nog tot 29 juni kan er een aanvraag voor een gratis energieprestatiediagnose ingediend worden. Er zijn
nog slechts 312 gratis energieprestatiediagnoses beschikbaar, na 29 juni is het niet meer mogelijk om
een aanvraag in te dienen.
VIPA heeft binnen het Klimaatplan Zorg en Welzijn middelen gekregen om gratis
energieprestatiediagnoses voor gebouwen in de zorgsector te laten uitvoeren. VEB treedt op als
uitvoerende partner, zorgde voor de raamovereenkomst, volgt het hele proces op en ontzorgt ons
volledig. De zorgsector bestelde gezamenlijk al 688 energieprestatiediagnoses.
Voor de maatregelen met een terugverdientijd boven de 5 jaar zijn middelen beschikbaar. We kunnen
hiervan slechts gebruik maken wanneer we een energieprestatiediagnose hebben laten uitvoeren.
De Raad geeft positief advies om een aanvraag in te dienen voor een gratis energieprestatiediagnose
voor ons dienstencentrum bij VIPA.
4e punt : Beëindigen samenwerkingsovereenkomst vzw PWA Kuurne en OCMW
We ontvingen een brief van de voorzitter van vzw PWA Kuurne van 22 mei 2018. Op 5 juni 2018 gaat
de PWA Kuurne over tot vereffening. PWA wilt de samenwerkingsovereenkomst stopzetten op 1
augustus 2018, met onderlinge overeenstemming.
Op 1 januari 2018 is de PWA-werking volledig gestopt en vervangen door wijkwerken.
De Raad gaat akkoord om in onderlinge overeenstemming de samenwerkingsovereenkomst met PWA
Kuurne stop te zetten en dit met ingang van 1 augustus 2018.

5e punt : Optrekken budget sociale klusuren via DAEB van 9.500€ naar 11.000€
Op de OCMW-raad van 17 juli 2017 werd volgend punt goedgekeurd:
Toewijzing van DAEB 'klusjes, verhuis en vervoer van materialen' aan VZW BIK en aan VZW Effect”.
Hiervoor werd een budget van 9.500€ voorzien, wat overeenkomt met een tussenkomst van 7€ in
ongeveer 1350 klusuren bij een vrij ruime doelgroep. Als we nu het aantal toegewezen uren bekijken,
lijkt het alsof de toegewezen uren niet correct verdeeld zijn onder vzw Effect en vzw BIK, en onderschat
zijn.
Op dit moment blijft het natuurlijk giswerk, maar het lijkt ons logisch dat we op een 210uur (of 1.500€)
meer zullen uitkomen dan gebudgetteerd. Er worden 4 mogelijke pistes besproken. Na bespreking gaat
de Raad akkoord om 2018 verder te beschouwen als een testjaar en het budget op te trekken bij de
budgetwijziging tot 11.000€. Bijgevolg speelt het vooropgestelde contingent per aanbieder geen rol.

6e punt : Van 'opleidingsvergoeding' naar 'trajectvergoeding'
Op 1 juli 2018 gaat het decreet Werk en Zorgtrajecten van start. Een van de implicaties uit dit decreet is
dat de 1€-vergoeding zoals we ze nu kennen eigenlijk niet meer mogelijk is.
Vanuit het werkwinkelpunt zijn we al lang op zoek naar een alternatief voor deze 1€ vergoeding.
Ruben Bruyneel, diensthoofd, licht het punt toe aan de hand van een presentatie
OCMW Gent stelde op het regio-overleg van de diensthoofden sociale dienst een werking van hun
'REMI-light' voor.
Deze werking leek voor ons perfect om als alternatief voor de 1€ vergoeding, te gebruiken.
Dit systeem vertrekt vanuit 2 ideeën.
1) Een leefloon is te laag om gedurende langere periode (> 6 maand) mee te overbruggen
2) een 'spanningsveld' dat per gezinssituatie weerhouden wordt om mensen financieel te belonen,
maar de opstap naar werk nog steeds motiverend te houden.
Onderzoeken tonen aan dat je inkomen uit arbeid tussen de 15% en 20% hoger moet liggen dan je
uitkering om intrinsiek gemotiveerd te worden om te werken.
Gent hanteert 35% voor een alleenstaande, 25% voor koppels zonder kinderen en 7% voor een
persoon met een gezin ten laste.
We stellen voor om mensen in trajectbegeleiding een trajectvergoeding te geven als ze een vorm van
vrijwilligerswerk, arbeidszorg, opleiding,... opnemen en die binnen hun traject past.
Deze trajectvergoeding zou een opleg op het leefloon zijn tot aan een % van het minimumloon
(=spanningsveld) MIN de sociale voordelen (sociaal tarief G&E, goedkoper lijnabonnement,...).
We stellen voor om dezelfde spanningsvelden als Gent te gebruiken. Vooral omdat de strijd tegen
kinderarmoede ook in Kuurne een prioriteit is en dit past binnen het kinderarmoedebestrijdingsplan dat
in het begin van de legislatuur werd opgesteld. Daarenboven zorgt de bekomen subsidie 'outreachend
werken naar personen met een lage werkintensiteit' er voor dat bestemde middelen zijn vrijgekomen &
er opnieuw extra op kinderarmoede kan ingezet worden.
Na bespreking gaat de OCMW-raad akkoord met het omvormen van de opleidingsvergoeding naar de
trajectvergoeding vanaf september.
Gedurende juli en augustus brengen de trajectbegeleider en het diensthoofd sociale dienst op
cliëntniveau zoveel mogelijk scenario's in kaart.
Op de OCMW-raad van 4 september 2018 wordt in gesloten zitting per cliënt ter goedkeuring
voorgelegd hoe we tot elke individuele berekening komen.

Dossiers ter kennisname
7e punt : Kennisgeving: verhoging leefloonbedrag cat. 3 + dossierkosten vanaf 1 juli 2018
De federale regering heeft beslist om per 1 juli 2018 het leefloon categorie gezinslast te verhogen.
Tegelijk worden de subsidies voor de dossierkosten verhoogd.
Vanaf 1 juli 2018 zal het leefloon voor een persoon met een gezin ten laste 1.230,27 euro per maand
(14.763,19 euro per jaar) bedragen in plaats van 1.190,27 euro per maand.
Daarnaast verhoogt ook de subsidie voor de personeelskosten per dossier voor het geheel van de
dossiers 'leefloon' met 45 euro tot 515 euro.
Kuurne heeft jaarlijks ongeveer 100 leefloondossiers op jaarbasis. Dit komt dus neer op 4.500€ extra
die moet dienen voor de extra werklast inzake GPMI's, sociale balansen,...
De raad neemt kennis van de gewijzigde bedragen en de gewijzigde bedragen worden opgenomen in
de budgetwijziging.
8e punt : Kennisname Besluiten van de Secretaris
De Raad neemt kennis van onderstaande Besluiten van de Secretaris :





gunnen opdracht : uitvoeren pleisterwerken in Koning Boudewijnstraat 234 aan TJ Projects,
Anzegem voor een bedrag van € 6.107,72 incl. BTW
gunnen opdracht : plaatsen verlaagd plafond gelijkvloers voor K.B. 234 aan firma Depypere,
Kuurne voor een bedrag van € 2.116,82 incl. BTW
gunnen opdracht : renovatie dak voor K.B. 236 aan Algemene Dakwerken Callens, Harelbeke
voor een bedrag van 5.944,55 incl. BTW.

Besloten zitting
Goedkeuring verslag vorige vergadering
9e punt : Goedkeuring verslag vorige vergadering - gesloten zitting
Het verslag van de vorige vergadering van 22 mei 2018 - gesloten zitting – geeft geen aanleiding tot
opmerkingen en wordt bijgevolg goedgekeurd.

Beslissingen inzake sociale bijstand
10e punt : Beslissingen inzake sociale bijstand
De Raad neemt op basis van het individueel sociaal verslag van de maatschappelijk werker, een
beslissing m.b.t. de diverse steunaanvragen, zoals de toekenning RMI-leefloon, steun aan
vreemdelingen, huurtussenkomsten en andere financiële tussenkomsten en dienstverleningen.

Financiën
11e punt : Aktename / goedkeuring uitgaven dj. 2018

Dossiers ter goedkeuring
12e punt : Goedkeuring : Bekwaam- en bevoegdheidsverklaringen BA4-BA5 voor het werken aan of in
de nabijheid van elektrische installaties

Besluiten van de Algemeen Directeur
13e punt : Kennisname Besluiten van de Secretaris
De Raad neemt kennis van onderstaande Besluiten van de Secretaris :
 aanstelling schoonmaakster, contract bepaalde duur tem 30/9/2018 en weddevaststelling
 aanstelling schoonmaakster, contract bepaalde duur tem 30/9/2018

Maaltijddienst
14e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - maaltijddienst
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/maaltijddienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.

Poetsdienst
15e punt : Kennisname dossiers extramurale dienst - poetshulp
De Raad neemt kennis van de recente aanvragen voor de extramurale dienst/poetsdienst. Op die
manier krijgt de Raad een zicht op de personen die op de wachtlijst staan en de impact op het
werkvolume.
16e punt : Goedkeuren afwijking van principe poetshulp

Mededelingen
17e punt : Mededelingen - vragen
Volgende raadzitting is voorzien op dinsdag 17 juli 2018 – 19.30 uur
Alle punten van de dagorde zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de vergadering
om 21.16 uur.
Algemeen Directeur
Els Persyn

Voorzitter
Bram Deloof

