Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Aanwezig :

I.

Zitting van 26 februari 2017

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, dr. De Roo Ludo, Debrier Roland, Lemmens Mia, Marcoen
Eddy, Meeus Krista, Vandebroeck Annita, Veulemans Ria, leden;
Dominique Hayen, secretaris.

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige raadszitting.
Geen opmerkingen. De leden stemmen als volgt over dit verslag:
Busselen Annie: voor – dr De Roo Ludo: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor –
Marcoen Eddy: voor – Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor
- de voorzitter: voor
2. Kennisneming jaarverslag SACHA (Sociale Activering Cluster Hageland)
De Raad neemt kennis van het jaarverslag arbeidstrajectbegeleiding 2017.
De secretaris geeft een toelichting.
In 2017 werden er 34 cliënten begeleid vanuit SACHA(Sociale Activering Cluster Hageland),
wat een status quo is t.o.v. 2016. Er werden 5 cliënten te werk gesteld in art.60 (waarvan 4 in
een privé onderneming). 10 cliënten vonden een tewerkstelling in het normaal economisch
circuit en 2 in een sociale tewerkstelling.7 studenten werden begeleid naar passen
weekendwerk of een vakantiejob.
Het OCMW diende ook in te zetten op sociale activering. Bedoeling is over te gaan tot actieve
insluiting van kwetsbare groepen in de maatschappij. Ze worden gestimuleerd en gecoacht
voor deelname aan Nederlandse lessen, opleidingen, vrijwilligerswerk en/of therapie. Voor
OCMW Kortenaken volgenden 3 personen Nederlandse taallessen en 2 een opleiding; 1
persoon deed vrijwilligerswerk en bij 2 cliënten bleek therapie noodzakelijk.
De wetgeving van 2016 preciseert dat het GPMI (Geïntegreerd Project voor Maatschappelijke
Integratie) bij voorkeur betrekking heeft op “de inschakeling in het beroepsleven” ofwel op “de
integratie in de maatschappij”. Bij SACHA voorzien we 2 soorten GPMI’s: een algemeen
GPMI of een GPMI gericht op studenten. Voor OCMW Kortenaken werden 15 algemeen
GPMI’s opgesteld en 8 voor studenten.
TWE = Tijdelijke Werkervaring
In 2017 kwam een nieuwe uitdaging op ons af in de vorm van de tijdelijke werkervaring.
Doelstelling is om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt competenties
laten opbouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving. Per cliënt krijgt het OCMW 24
maanden om deze doelstelling te verwezenlijken. Bij aanvang van een TWE-traject moet een
overeenkomst gesloten worden tussen VDAB en de werkzoekende. Dit project zit in de
startfase. In 2017 werden 3 trajecten opgestart.
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In de cluster stijgt het aantal cliënten continu. Er is een gemiddeld aantal van 298 cliënten
per jaar. Daarnaast zijn er alle wijzigingen inzake subsidiëring, GPMI’s, evaluaties,… en de
groei met 2 openbare besturen. Daarom is er nood aan een bijkomende halftijdse
werkkracht. Die moet mede instaan voor algemene clusterwerking (o.a. uitwerken van
projectoproepen, verder ontwikkelen van de website, updaten van formulieren, …).
OCMW Lubbeek zal hiervan al onmiddellijk 1 dag nemen en OCMW Tielt-Winge een halve
dag. De rest is te verdelen qua kostprijs over de andere besturen. Voor Kortenaken komt dit
neer op een meerkost op jaarbasis voor 2018 van iets meer dan 2 000 euro.

3. Indexering thuisdiensten
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Gelet op de beslissing van de Raad van 28.01.08 inhoudende een indexering van de tarieven
van de poetsdienst en de klusjesdienst, in uitvoering van de bepalingen terzake in de
meerjarenplanning van het OCMW;
Dat werd beslist om januari 2007 als basisindex te nemen en dan jaarlijks in januari een
aanpassing door te voeren;
Dat ingevolgde de indexering de tarieven als volgt worden:
POETSDIENST
Inkomen
< 500 €
> 500 <= 550
> 550 <= 625
> 625 <= 700
> 700 <= 750
> 750 <= 800
> 800 <= 875
> 875 <= 950
> 950 <= 1 000
> 1 000 <= 1 150
> 1 150 <= 1 250
> 1 250 <= 1 350
> 1 350

KLUSJESDIENST
bijdr.2017 bijdr.2018
1,64
1,67
1,94
1,97
2,24
2,28
2,69
2,73
3,13
3,18
3,58
3,64
4,04
4,10
4,48
4,55
5,07
5,15
5,67
5,77
6,42
6,53
7,31
7,43
8,22
8,35

bijdr.2017 bijdr.2018
3,28
3,34
3,88
3,94
4,48
4,56
5,38
5,46
6,26
6,36
7,16
7,28
8,08
8,20
8,96
9,10
10,14
10,30
11,34
11,54
12,84
13,06
14,62
14,86
16,44
16,70

indexaanpassing 2018
gezondheidsindex
januari 2017: 128,46
januari 2007: 104,92
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Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – dr De Roo Ludo: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor –
Marcoen Eddy: voor – Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor
- de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. Ingevolge indexering de nieuwe tarieven voor de poestdienst en de klusjesdienst goed
te keuren.
Art.2. Van deze beslissing kennis te geven aan de verantwoordelijke van de thuisdiensten en
aan de cliënten van deze diensten.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het OCMW-decreet
van 19 december 2008.

4. Aanpassing bedragen zakgeld lokaal opvanginitiatief
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Overwegende dat het OCMW een overeenkomst heeft met de Belgische Staat voor het
organiseren van een lokaal opvanginitiatief (3 locaties voor 10 plaatsen);
Overwegende dat Fedasil de OCMW’s de nieuwe bedragen ter kennis bracht die moeten
toegepast worden (min. en max.) inzake wekelijks leefgeld en zakgeld voor de bewoners van
het lokaal opvanginitiatief.
Dat inzake het leefgeld het OCMW nog in orde is (onze bedragen vallen tussen de
opgegeven grenzen).
Dat het zakgeld echter te laag is nl. wij geven nu:
• Minderjarige < 12 of 12 en ouder die geen school loopt :
€ 4,60
• Niet-begeleide minderjarige
:
€ 5,80
• Schoolgaande minderjarige van 12 of ouder
:
€ 7,50
• Volwassene
:
€ 7,50

Dit moet worden vanaf januari 2018:
• Minderjarige < 12 of 12 en ouder die geen school loopt
• Niet-begeleide minderjarige
• Schoolgaande minderjarige van 12 of ouder
• Volwassene

:
:
:
:

€ 4,70
€ 5,90
€ 7,70
€ 7,70

Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
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Busselen Annie: voor – dr De Roo Ludo: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor –
Marcoen Eddy: voor – Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor
- de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. In te stemmen met de aanpassing van de bedragen van het zakgeld voor het lokaal
opvanginitiatief zoals hierboven bepaald en dit vanaf 01.01.2018.
Art.2. Van deze beslissing kennis te geven aan de sociale dienst.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het OCMW-decreet
van 19 december 2008.

5. Goedkeuring jaarverslag dienst schuldbemiddeling 2017.
De Raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Overwegende dat OCMW Kortenaken werd erkend als dienst voor schuldbemiddeling bij
besluit van 20.02.2002 (erkenningnummer 14AF/74/02002);
Dat een erkende dienst jaarlijks een verslag over de werking dient op te stellen;
Gelet op het document overgemaakt aan de leden van de Raad;
Gehoord de secretaris in haar toelichting;
Tendensen in het profiel van de cliënten:
Bij 1 gezin was er enkel contact bij de opstart van de procedure collectieve schuldenregeling,
nadien werd niets meer van hen vernomen.
Aantal cliënten met een te beperkt inkomen waardoor SB onmogelijk wordt, stijgt.
1 persoon met verslavingsproblematiek
Enerzijds merkt onze dienst alleenstaanden op die maandelijks niet toe komen met hun
besteedbaar inkomen; anderzijds zijn er ook tweeverdieners die niet rond komen.
Bij de minste tegenslag (werkloosheid, ziekte, …) van één van hen, komen ze in de
problemen.
Meer mensen kunnen de maatschappij en de moeilijke administratie niet aan; aantal cliënten
met psychische problemen stijgt dan ook.
Tendensen in de schuldenproblematiek:
Telefonie- en internetoperatoren die allerlei aanbiedingen doen naar mensen toe,
die vaak niet voordeliger zijn. De cliënten laten zich ompraten en doen mee met de hype.
Het contact tussen hulpverleners en telefonie- en internetoperatoren verloopt zeer
moeizaam, waardoor mensen alsmaar meer schulden opbouwen.
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Elektro, huisraad,… kan nog te makkelijk op krediet kan aangekocht worden zonder dat er
rekening gehouden wordt met de financiële situatie van mensen.
Beleidssignalen:
Strengere regels hanteren om over te gaan naar andere operatoren of abonnement te
wijzigen,
Strengere toegangsregels hanteren om elektro, huisraad,… op krediet aan te kopen.
De nazorg bij SB moet beter. Er zijn cliënten die uit de schulden zijn en waar er nog maar
louter de gewone maandelijkse betalingen moeten gebeuren. Toch hebben ze blijvend
ondersteuning nodig. Als die wegvalt, komen ze immers binnen de kortste keren terug in de
problemen.
Kan dit naar een andere dienst? CAW? Belangrijk is wel dat de dienst nazorg dicht bij de
cliënten staat en dat de nazorgbehandeling niet te vrijblijvend is.
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – dr De Roo Ludo: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor –
Marcoen Eddy: voor – Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor
- de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. Het jaarverslag voor de dienst schuldbemiddeling voor het jaar 2017 goed te keuren.
Art.2. Van deze beslissing kennis te geven aan de maatschappelijk assistenten van de
sociale dienst.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
decreet van 19 december 2008.

OCMW-

6. Schuldbemiddeling: doorstroming dossiers – standpuntbepaling
Zie bedenkingen bij het jaarverslag dienst schuldbemiddeling 2017. De nazorg bij
schuldbemiddeling moet beter. Er zijn cliënten die uit de schulden zijn en waar er nog maar
louterde gewone maandelijkse betalingen moeten gebeuren. Toch hebben ze blijvend
ondersteuning nodig. Als die wegvalt, komen ze immers binnen de kortste keren terug in de
problemen.
Kan dit naar een andere dienst? Er is hier toch een belangrijke rol weggelegd voor het
CAW? Het is wel noodzakelijk dat de dienst nazorg dicht bij de cliënten staat en dat de
nazorgbehandeling niet te vrijblijvend is. Bij de CAW’s lijkt dit niet tot de mogelijkheden te
behoren; bovendien bestaat dan het risico dat de cliënten binnen de kortste keren terug in de
problemen zitten en dus weer bij het OCMW moeten aankloppen.
De raadsleden erkennen wel de noodzaak van ondersteuning voor de sociale dienst op dit
vlak. In het integratieverhaal kan dit mee opgenomen worden (zou ev. ook kunnen gebeuren
door een administratieve hulp). Is verder te bekijken.
7. Examen aanwerving verzorgend personeelslid: opstart procedure

De raad:
Gelet op het personeelskader van toepassing voor OCMW Kortenaken;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Gelet op de oppensioenstelling van een personeelslid van de dienst verzorgenden in juli
2017;
Dat het voor de goede werking van de dienst wenselijk is om personeel aan te werven
beschikbaar volgens het personeelskader, omdat niet meer kan geput worden uit een
werfreserve;
Dat daarom de procedure cfr. artt. 8 tot 22 van de rechtspositieregeling zal opgestart
worden;
De aanstellende overheid nodigt alle kandidaten uit die in aanmerking komen voor deelname
aan de selectieprocedure;
De selectie toetst de bekwaamheid van de kandidaturen voor de functie. Ze wordt uitgevoerd
door een selectiecommissie, die samengesteld conform artikel 13, §1 van deze
rechtspositieregeling;
De selectiecommissie zal bestaan uit, naast de secretaris van het OCMW die secretaris is
van de jury:
• Maatschappelijk assistente van de thuisdiensten van OCMW Kortenaken
• Maatschappelijk assistente van een OCMW met thuisdiensten
• Secretaris van een OCMW met thuisdiensten
De selectie bestaat uit:
Een schriftelijke proef die de technische vaardigheden en de competenties toetst op het
niveau van de functie;
Een mondelinge proef die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de
overheid van de kandidaten peilt.
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:

Art.1. De aanwervingsprocedure voor contractueel personeel in de dienst verzorgenden op
te starten.
De selectie zal uit en schriftelijke proef bestaan en uit een interview. De jury
wordt samengesteld als volgt:
• Maatschappelijk assistente van de thuisdiensten van OCMW Kortenaken
• Maatschappelijk assistente van een OCMW met thuisdiensten
• Secretaris van een OCMW met thuisdiensten
• Secretaris OCMW Kortenaken (als secretaris van de jury)
Art.2. Er wordt een werfreserve aangelegd van 3 jaren.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
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OCMW-decreet van 19 december 2008.

8. Varia
•
•
•

Decreet lokaal bestuur is gepubliceerd op 15/02/2018
De secretaris brengt verslag uit over de vergadering van de voedselbank dd.
20.02.2018
Het sociaal verhuurkantoor WoonRegT zou vanaf 2018 een zitdag houden in
de gemeente. Dit gaat door de eerste woensdag van de maand, doch enkel
als er een afspraak is met een cliënt. De zitdag zal doorgaan op het OCMW.
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