Memorie van toelichting van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
donderdag 12 december 2019
VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Voorstel van besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 21 november 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2.

Nominatieve toekenning van overheidsopdrachten aan het vast bureau
Feiten, context en argumentatie
De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden van
overheidsopdrachten is een bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn,
tenzij de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur (bevoegdheid vast bureau)
of tenzij de raad voor maatschappelijk welzijn het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor de overheidsopdracht
nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd.
De raad voor maatschappelijk welzijn moet dus beslissen welke overheidsopdrachten
ze nominatief wil toevertrouwen aan het vast bureau in het boekjaar 2020.
Er wordt voorgesteld om de overheidsopdrachten in bijlage nominatief toe te
vertrouwen aan het vast bureau in het boekjaar 2020.
De nodige middelen zijn voorzien in het MJP 2020-2025.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het nominatief toevertrouwen
van de overheidsopdrachten in bijlage aan het vast bureau.

3.

MJP 2020-2025 Kuurne - vaststelling
Feiten, context en argumentatie
Het MJP 2020-2025 Kuurne werd tijdig aan de raadsleden bezorgd. Aan de raadsleden
werd ook de documentatie horende bij het MJP 2020-2025 tijdig bezorgd.
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De documentatie omvat de achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan
te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden
moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport is
opgenomen.
Het MJP 2020-2025 Kuurne (in bijlage) dient vastgesteld te worden voor het luik
OCMW door de raad voor maatschappelijk welzijn.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Het MJP 2020-2025 Kuurne (strategische nota, financiële nota en toelichting) wordt
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor wat betreft het OCMWluik.
Artikel 2
Het MJP 2020-2025 Kuurne wordt binnen de 10 dagen na de vaststelling gepubliceerd
op de website met de publicatiedatum.

4.

Goedkeuren Centrale tarieflijst OCMW
Feiten, context en argumentatie
Conform het algemeen retributiereglement van het gemeentebestuur is het
aangewezen alle tarieven die gehanteerd worden binnen het OCMW, te bundelen in
een centrale tarieflijst voor het OCMW omwille van de overzichtelijkheid.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Volgende tarieven worden vastgesteld op de hierna bepaalde wijze :
Centrale tarieflijst OCMW
Goedgekeurd in de OCMW-raad van 12 december 2019

1.

Dranken in dienstencentrum

Alle (gewone) dranken
Petrus
Wijn
Porto en picon
Bij deelname activiteit : 1st koffie, thee of plat water gratis

€
€
€
€
€

1,00
1,50
2,00
2,50
0,00

Betaling : contant
2.

Maaltijden in dienstencentrum

Warme maaltijd
Met 10-beurtenkaart

€ 7,00
€ 6,36

Betaling : contant of factuur maandelijks
3.

Pedicure in dienstencentrum

Pedicurebeurt
Betaling : contant
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€ 16,50

4.

Activiteiten in dienstencentrum

Lekkernijen
Bloemschikken, crea
Cursussen

€ 3,00
€ 15,00
Uitpaskorting Mia 80 %
Minimaal helft van kostprijs

Betaling : contant
5.

Huurprijzen woningen Sociaal Huis (prijzen per maand)

Doorgangswoning alleenstaande
- Vanaf 5de maand
- Vanaf 9de maand
Doorgangswoning gezinshoofd
- Vanaf 5de maand
- Vanaf 9de maand
Reguliere woningen :
- Burgemeester Decoenestraat 28
- Watertorenstraat 18
- Hulstsestraat 109
- Hulstsestraat 111
- Gasthuisweide 1
- Gasthuisweide 3 – 5 – 7 – 9
- Generaal Eisenhowerstraat 2 bus 01 – 02 (gelijkvloers)
- Generaal Eisenhowerstraat 2 bus 11 – 12 – 21 – 22 (1ste en 2de
verdieping)
- Generaal Eisenhowerstraat 2 bus 31 (3de verdieping)
- Generaal Eisenhowerstraat 75
- Kasteelstraat 70
- Schardauw 4 (wordt aan huurprijs doorverhuurd aan De Brug)

6.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
17,00
20,00
17,00
19,00
25,00

473,46
504,00
259,89
251,04
496,38
435,00
430,00
465,00

€ 503,00
€ 271,00
€ 430,00
-

Volkstuintjes Spijker en Schardauw

Verhuur
Waarborg volkstuintje (éénmalig)

€ 25,00
€ 25,00

Betaling : factuur per jaar
7.

Dranken buurthuis Spijker en Schardauw

Koffie en thee
Frisdranken

€ 0,50
€ 1,00

Betaling : contant
8.
Tarieven poetsdienst
Poetsbeurt (per uur 1 dienstencheque – in blokken van 4 u)
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Tarief van
dienstencheque

9.

KADANZ

Km vergoeding

€ 0,35/km met min. van € 2,00

Betaling : factuur op kwartaalbasis

10.

Diverse cursussen

Tai Chi lessen
Fietslessen
Computerlessen
- Voor 5 lessen
- Voor 10 lessen
- Voor 15 lessen

€ 3,00 per beurt
€ 30,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 100,00

Betaling : contant
Algemene bepaling.
De OCMW-raad geeft volledige delegatie aan het Vast Bureau om de tarieven
te bepalen.
Het Vast Bureau is dus vrij om de tarieven vast te stellen en te wijzigen.

5.

Deelname zorgraad Regio Kortrijk - goedkeuring
Feiten, context en argumentatie

Situering
De Vlaamse overheid werkt aan de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Via deze
reorganisatie brengt men de welzijnssector en de gezondheidssector dichter bij elkaar.
De lokale besturen krijgen een belangrijke rol binnen dit kader via het geïntegreerd
breed onthaal en het integraal lokaal sociaal beleid. De vorming van de voorlopige
Zorgraad in elke eerstelijnszone (ELZ) is nu aan de orde.

Toelichting en advies
De eerste stap in de reorganisatie van de eerstelijn was de oprichting van de
eerstelijnszones. Dit is een afgebakende zone van minimum 75.000 inwoners waarin
de welzijns- en gezondheidssector gestimuleerd worden om meer samen te werken.
Kuurne behoort tot de eerstelijnszone ‘regio Kortrijk’ samen met de gemeenten
Kortrijk en Harelbeke.
Tijdens de opstartfase stuurde het veranderteam (bestaande uit vertegenwoordigers
van de verschillende verplicht betrokken sectoren, waaronder ook een aantal
vertegenwoordigers vanuit lokale besturen) de eerstelijnszone aan. Zij werkten onder
andere een missie en visie uit voor de eerstelijnszone. Het veranderteam houdt op te
bestaan van zodra de Zorgraad geïnstalleerd is.
Tegen uiterlijk 31 oktober 2019 diende een (voorlopige) Zorgraad te worden
samengesteld conform de richtlijnen. De decretaal verplichte vzw Zorgraad ‘regio
Kortrijk’, wiens oprichting momenteel volop wordt voorbereid door de voorlopige
Zorgraad, wordt uiteindelijk het definitieve bestuursorgaan van de ELZ. Tot eind juni
2020 krijgt elke eerstelijnszone een financiële ondersteuning van € 12.000. Op 1 juli
2020 staat de definitieve erkenning van de Zorgraad gepland en zal de subsidie
afhangen van verschillende indicatoren.
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Opdrachten
De Zorgraad krijgt volgende prioritaire opdrachten:
 Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen
 Het lokaal sociaal beleid ondersteunen
 Stimuleren van kringwerking
 Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren
 Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen.
Om als zorgraad erkend en gefinancierd te kunnen worden moet de voorlopige
Zorgraad een beleidsplan voor de komende twee jaren voorleggen. Dit beleidsplan
vormt een concretisering van de prioritaire opdrachten vanuit de gemaakte
omgevingsanalyse.

Samenstelling
De voorlopige Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende
clusters:
 Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van
het Kind
 Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de sociale diensten van
OCMW's, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen
welzijnswerk;
 Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de
thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de
podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch
psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken
volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken
geestelijke gezondheid kinderen en jongeren.
 Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van
gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels)
 Anderen zoals bv personen met een handicap, jongerenwelzijn, … (maximum 4
zetels)
De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het
lokaal sociaal beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een
mandataris kan zetelen in de Zorgraad.
In overleg met de bevoegde Schepenen van verschillende lokale besturen betrokken
bij de drie eerstelijnszones in Zuid-West-Vlaanderen werden, in de rand van een
overleg bij W13, afspraken gemaakt rond een evenwichtige samenstelling van de
delegaties vanuit de lokale besturen. Evenwichtig zowel op vlak van geografische
spreiding, beleidsmakers - experten als met betrekking tot inhoudelijke expertises
(inbegrepen de vertegenwoordigers voorgedragen vanuit de actorrol (infra).
De lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum,
lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van deze cluster
zijn afspraken nodig met de andere welzijnsactoren. Alhoewel de sociale diensten van
het OCMW niet expliciet zijn opgenomen bij de samenstelling van de cluster welzijn is
het toch belangrijk om de link binnen de cluster welzijn te behouden.
In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te spreken
namens de cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger is (bijvoorbeeld namens
de sector gezinszorg). Hiervoor worden in de schoot van W13 nog afspraken gemaakt.
Bij de oprichting van de vzw Zorgraad ‘regio Kortrijk’ wordt de voorlopige zorgraad
(cf. supra) het bestuursorgaan (Raad van Bestuur) van de vzw. De leden bestuurders
zetelen ook allemaal in de Algemene Vergadering en kunnen daar worden aangevuld
door maximaal een gelijk aantal leden uit de betreffende clusters zoals bepaald in het
Besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2019.
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Belang van deelname aan de Zorgraad
Het ziet er naar uit dat de Zorgraad naar de toekomst een belangrijk orgaan wordt. De
Zorgraad zal het lokaal bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het
lokaal sociaal beleid onder andere via de brede samenwerking tussen welzijn en
gezondheid. Een goede samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zorgt niet
alleen voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden maar eveneens voor een beter
zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de Zorgraad leren de andere
aanwezigen de gemeente en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Door het
netwerk via de Zorgraad is het vanuit het lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal
sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen.
Vlaamse gesubsidieerde projecten krijgen steeds meer de eerstelijnszone als
uitvalsbasis. Naar programmatie toe is het niet ondenkbeeldig dat de eerstelijnszone
voor bepaalde voorzieningen als vertrekbasis zal worden gebruikt.
De deelname vanuit een lokaal bestuur aan een privaatrechtelijke vereniging moet
goedgekeurd worden door de gemeenteraad, respectievelijk OCMW-raad.
Binnen de eerstelijnszone ‘regio Kortrijk’ zijn in het bestuursorgaan 6 zetels in te
vullen vanuit de lokale besturen in het kader van hun regiefunctie binnen de cluster
lokale besturen. Daarnaast kan het lokaal bestuur deelnemen aan de cluster welzijn
vanuit zijn actorrol.
De eerstelijnszones spelen een belangrijke rol in de organisatie van zorg en welzijn, en
hebben een ondersteunende opdracht binnen het kader van lokaal sociaal beleid.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist te participeren in de vzw Zorgraad ‘regio
Kortrijk’ door middel van een vertegenwoordiging in de (voorlopige) Zorgraad.
Artikel 2
Conform de regionale afspraken wordt vanuit het OCMW geen lid in de Algemene
Vergadering afgevaardigd voor de cluster Welzijn in de vzw Zorgraad 'regio Kortrijk',
gezien deze vertegenwoordiging conform de afspraken met onze partners ingevuld
wordt door:
- Charlotte Desegher - Directeur Thuiszorg Zorgbedrijf Harelbeke, voor de lokale
dienstencentra
- Dirk Devos - Coördinator Sociale Dienst OCMW Kortrijk, voor de sociale diensten van
het OCMW.
Artikel 3
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van het beleidsplan dat de
voorlopige Zorgraad heeft uitgewerkt, en dat als bijlage aan deze beslissing is
gehecht.
Artikel 4
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de statuten van de toekomstige
vzw Zorgraad ‘regio Kortrijk’ die als bijlage aan deze beslissing zijn gehecht.

6.

Zorgraad Regio Kortrijk - aanduiden afvaardiging dagelijks bestuur
Feiten, context en argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in huidige zitting beslist tot deelname aan
Zorgraad Regio Kortrijk.
De voorlopige Zorgraad bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit verschillende
clusters:
 Cluster lokale besturen (maximum 6 zetels): gemeenten, OCMW’s en Huis van
het Kind;
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 Cluster welzijn (maximum 6 zetels): de woonzorgcentra, de sociale diensten van
OCMW's, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen
welzijnswerk;
 Cluster eerstelijnszorgactoren (maximum 6 zetels): de huisartsen, de
thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de
podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch
psychologen, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken
volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken
geestelijke gezondheid kinderen en jongeren;
 Verenigingen personen met zorg- en ondersteuningsvraag en vereniging van
gebruikers, mantelzorgers en vrijwilligers (maximum 3 zetels);
 Anderen zoals bv personen met een handicap, jongerenwelzijn, … (maximum 4
zetels).
De lokale besturen zetelen in de cluster lokale besturen vanuit hun regierol binnen het
lokaal sociaal beleid. Zowel een medewerker van het lokaal bestuur als een
mandataris kan zetelen in de Zorgraad. In deze cluster werd afgesproken om Sarah
Claeys, thuiszorgcoördinator en huidig LTS-secretaris als kandidaat bestuurder voor te
stellen.
In overleg met de bevoegde schepenen van verschillende lokale besturen betrokken
bij de drie eerstelijnszones in Zuid-West-Vlaanderen werden, in de rand van een
overleg bij W13, afspraken gemaakt rond een evenwichtige samenstelling van de
delegaties vanuit de lokale besturen. Evenwichtig zowel op vlak van geografische
spreiding, beleidsmakers - experten als met betrekking tot inhoudelijke expertises
(inbegrepen de vertegenwoordigers voorgedragen vanuit de actorrol (infra).
De lokale besturen zetelen in de cluster welzijn vanuit hun actorrol (woonzorgcentrum,
lokaal dienstencentrum, dienst voor gezinszorg). Voor de invulling van deze cluster
zijn afspraken nodig met de andere welzijnsactoren. Alhoewel de sociale diensten van
het OCMW niet expliciet zijn opgenomen bij de samenstelling van de cluster welzijn is
het toch belangrijk om de link binnen de cluster welzijn te behouden. In deze cluster
werd afgesproken om Ruben Bruyneel als vertegenwoordiger van de sociale diensten
voor OCMW Kortrijk, Kuurne en Harelbeke als kandidaat bestuurder voor te stellen.
Personen die worden afgevaardigd worden geacht de nodige tijd te investeren in de
Zorgraad.
In beide clusters is het belangrijk om het eigen bestuur te overstijgen en te spreken
namens de cluster of sector waarvoor men vertegenwoordiger is (bijvoorbeeld namens
de sector gezinszorg). Hiervoor worden in de schoot van W13 nog afspraken gemaakt.
Bij de oprichting van de vzw Zorgraad ‘regio Kortrijk’ wordt de voorlopige zorgraad
(cf. supra) het bestuursorgaan (Raad van Bestuur) van de vzw. De leden bestuurders
zetelen ook allemaal in de Algemene Vergadering en kunnen daar worden aangevuld
door maximaal een gelijk aantal leden uit de betreffende clusters zoals bepaald in het
Besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2019.
OCMW Kuurne kan een mandataris of een ambtenaar afvaardigen binnen de cluster
lokale besturen, in samenspraak met de andere lokale besturen in onze
eerstelijnszone vaardigen wij volgende vertegenwoordiging af:
- Voor het bestuursorgaan:
 Lynn Callewaert– Schepen van welzijn, Zorg en Noord- Zuid Harelbeke
 Martine Knockaert - Beleidsmedewerker wonen/zorg Kortrijk
 Sarah Claeys - Thuiszorgcoördinator/LST-secretaris - Sociaal Huis Kuurne
 Micheline Decuypere - Departementshoofd Huis van Welzijn Harelbeke
 Kaat Carrette - Coördinator Huis van het Kind Kortrijk & brugfiguur
 Nathalie Vryghem - Beleidsmedewerker woonzorg en innovatie Zorgbedrijf
Harelbeke
- Voor de algemene vergadering:
 Marthe Gousseau - Deskundige Gezin en Kind, Huis van Welzijn Harelbeke
 Joris Beaumon - manager dienstverlening, sociaal beleid en werk Kortrijk
 Bram Deloof – Voorzitter Bijzonder Comité van de Sociale Dienst Schepen
Welzijn, Sociale Zaken, Armoedebeleid, Ouderenbeleid, Integratie en Geluk
Kuurne
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Sofie Verhelst - Hoofdmaatschappelijk werker, Huis van Welzijn Harelbeke
Hanne Verledens - Coach welzijn Kortrijk
Gerdy Haes - Algemeen Directeur, Zorgbedrijf Harelbeke

Voorstel van besluit
Artikel 1
Sarah Claeys, personeelslid van OCMW Kuurne, wordt afgevaardigd als
vertegenwoordiger van het Lokaal Bestuur Kuurne binnen de cluster lokale besturen in
de voorlopige Zorgraad/het bestuursorgaan van de vzw Zorgraad ‘regio Kortrijk’.
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