
ZITTINGSVERSLAG VAN DE OCMW RAAD

zitting van woensdag 18 december 2019 om 01:41 u. tot 02:07

AANWEZIG

Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 
Breye, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau

Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy 
Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Martine Fournier, Raadslid

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open op donderdag 19 december 2019 om 1.41 uur 
in aansluiting op de Gemeenteraad van 18 december 2019.

De zitting wordt geschorst om 2.00 uur en terug geopend om 2.03 uur.

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 2.07 uur.

OPENBAAR

1. OCMWR/2019/091 | Aanpassing samenwerkingsovereenkomst klusjesdienst IVA Zorg Menen 
(OCMW Menen) en VZW Effect in het kader van de regionale afstemming (LDE)  lokale 
diensteneconomie. 

Bevoegdheid orgaan

OCMW raad

Juridische grond

In de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2016 werd de schaalvergroting van de 
regionale LDE erkenningen en de overdracht van de erkenning van het OCMW van Menen naar 
VZW Effect goedgekeurd.

In het College van Burgemeester en Schepenen van 29 november 2016  werd de impactanalyse en 
DAEB besluit goedgekeurd.

De LDE erkenning van het OCMW van Menen werd op 01 april 2017 officieel overgedragen aan 
VZW Effect.

Feiten, context en argumentatie



In de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2016 werd de schaalvergroting van de 
regionale LDE erkenningen en de overdracht van de erkenning van het OCMW van Menen naar 
VZW Effect goedgekeurd.

In het College van Burgemeester en Schepenen van 29 november 2016  werd de impactanalyse en 
DAEB besluit goedgekeurd.

De LDE erkenning van het OCMW van Menen werd op 01 april 2017 officieel overgedragen aan 
VZW Effect.

Vanuit het OCMW van Menen wordt er samengewerkt voor wat betreft de klusjesdienst als voor 
de dienst aangepast vervoer.  Het OCMW had een erkenning van 2 VTE LDE medewerkers. Door 
de samenwerking met vzw Effect konden we overgaan tot de detachering van  2 VTE chauffeurs 
voor de dienst aangepast vervoer en werden er 1120 uren klusjesdienst ter beschikking gesteld. 
(is een equivalent van 1 VTE)

Vanuit W13 werd gezocht naar een regionale afstemming wat betreft de organisatie van de 
klusjesdienst. 

Na gesprekken met vzw Effect wordt er besloten om aan de huidige manier van werken niet veel 
te wijzigen met uitzondering van de prijssamenstelling.

Daartoe wordt er ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorgesteld.

Procedure huidige manier van werken werking vanaf 01/01/2020

aanvraag en 
toekenning van de 
klusjes

- via de sociale dienst en sociale dienst 
thuis en ouderenzorg (in functie DAEB 
verplichtingen= sociaal tarief met 
specifieke voorwaarden en  met al dan 
niet goedkeuring van het individueel 
dossier in de zorgstaf van het IVA Zorg 
Menen) 

- elke klus dienst aangevraagd te worden 
via de sociale diensten (geen 
rechtstreekse vragen bij vzw Effect)

 - maandelijkse monitoring van het 
aantal verbruikte uren

-rechtstreeks toegang tot de 
planningstool van vzw Effect

idem

behandeling van de 
toekenning van de 
klusjes

zorgstaf IVA idem

voorwaarden

- inwoner zijn van Groot-Menen;
- 65 jaar zijn of ouder(bij koppels geldt 
dit voor allebei); 
- jonger dan 65 jaar maar omwille van 
fysische of psychische redenen de 
herstelling niet zelf kunnen uitvoeren;
- enkel in de eigen woning; 
- klus waarvoor de specialiteit van een 
vakman niet moet worden ingeroepen;
- mensen met een laag inkomen kunnen 
beroep doen op de klusjesdienst indien 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan;

idem



Prijssamenstelling

Te betalen door de klant: (wordt 
rechtstreeks gefactureerd door vzw 
effect aan de klant

-15 euro per uur (prijs vastgesteld door 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

-10 euro verplaatsingskost

-5 euro administratiekost

Te betalen door OCMW aan VZW effect:

- De compensatie door het OCMW 
bedraagt 13066,48 euro / 1120 euro : 
11,67 euro per uur. 

- all-in prijs van 20 euro/uur

- inbegrepen in de prijs: 
verplaatsingskosten, 
administratiekosten, afvoer 
groenafval, afschrijving machines.

Te betalen door OCMW aan VZW 
effect:

- De compensatie door het OCMW 
te betalen aan vzw Effect: uurloon 
van 29,48 euro - 20 euro = 9,48 per 
uur.

 Voordeel voor klant 
en bestuur  

 - eenduidige vereenvoudigde 
facturatie

- aaneensluitende klusjes van 
minder dan 3 uur worden 
goedkoper voor de klant.  En valt 
nog beter binnen de filosofie van 
kleine en niet lang durende klusjes.

- compensatie voor OCMW is 
interessanter ivp 1120 uren klusjes 
kunnen we 1400 uren klusjes 
voorzien. ( 13278,20 euro)

- hierdoor kunnen we de 
wachtlijsten en/ of niet 
uitgevoerde werken zoals 
terugkerend groenonderhoud en 
verhuizen wegwerken.

 

 Startdatum  01/04/2017  01/01/2020

 

Tussenkomsten

Raadslid Soens merkt op dat er in de tekst een klein foutje geslopen is bij de compensatie te 
betalen door het OCMW.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de nieuwe afspraken met vzw 
Effect vanaf 01/01/2020 en dit in functie van de organisatie van de klusjesdienst voor specifieke 
doelgroepen.

Art 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst goed.

2. OCMWR/2019/093 | Vaststelling Meerjarenplan 2020-2025 

Bevoegdheid orgaan



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 77-78

Juridische grond

 Het decreet van 22 december 2017 over lokaal bestuur

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- & beheerscyclus 
van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van 
de beleids- & beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

 De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- & beheerscyclus.

Feiten, context en argumentatie

Het komt de OCMW-raad toe haar deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen.

Het meerjarenplan bestaat uit 4 onderdelen:

 De strategische nota : de doelstellingen, actieplannen en acties werden geënt op het 
bestuursakkoord ‘Samen Menen Maken’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 mei 
2019.

 De financiële nota bestaat uit de wettelijk opgelegde M-schema’s. De staat van het 
financieel evenwicht (schema M2) toont aan dat we aan alle evenwichtsvoorwaarden 
voldoen.

 De toelichting bestaat uit de T-schema’s, grondslagen en assumpties en de financiële 
risico’s.

 Bijkomend werd toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het meerjarenplan werd gunstig geadviseerd door het managementteam op 2 december 2019.

Hierna geven we de kerncijfers van het meerjarenplan 2020-2025:

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatiesaldo 3.580.152 3.582.002 3.549.135 3.584.518 3.807.046 3.904.827

Investeringssaldo -
12.922.879 -9.814.104 -8.658.204 -4.438.579 -2.118.483 818.798

Financieringssaldo -7.966.339 3.082.477 5.124.126 853.063 -1.693.117 -4.724.071

Budgettair resultaat van het 
boekjaar

-
17.309.067 -3.149.625 15.057 -998 -4.554 -446

Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorig boekjaar 20.801.945 3.492.878 343.253 358.311 357.313 352.759

Gecumuleerd budgettair 
resultaat 3.492.878 343.253 358.311 357.313 352.759 352.313

Onbeschikbare gelden 313.024 331.299 349.574 349.574 349.574 349.574

Beschikbaar budgettair 
resultaat 3.179.854 11.954 8.736 7.739 3.185 2.738

       

Autofinancieringsmarge -683.808 -245.935 -592.153 -342.832 -6.485 35.342



Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge -30.917 492.176 243.371 -79.781 118.137 438.408

 

Tussenkomsten

Schepen Syssauw verwijst naar wat gezegd werd tijdens de behandeling van het meerjarenplan in 
de gemeenteraad gezien het gaat om 1 meerjarenplan voor de stad en het OCMW. Inzake 
investeringen wenst ze nog te melden dat er een bedrag voorzien is van 10 miljoen € waarvan 6 
miljoen € voor de consolidatie van de WZC Andante en Ceres en een bedrag van 4 miljoen € voor 
vervangingsinvesteringen voor de komende 6 jaar.   

Stemming

Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe 
Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Oceân 
Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 9 stemmen tegen (Laurent 
Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel), 3 onthoudingen (Dorianne De Wiest, Eddy 
Vandendriessche, Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel 1: De OCMW-raad stelt haar deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Artikel 2: De OCMW-raad neemt kennis van de documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 3: De OCMW-raad kent de subsidies vermeld in de documentatie toe. 

3. OCMWR/2019/094 | Goedkeuring terbeschikkingstellingsovereenkomst van de nieuwe site 
Roussel voor sociale kruidenier Toemaatje 

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

De Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976;

Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

We verwijzen naar de zitting van woensdag 17 juli 2019 waar de principiële verhuis van de sociale 
kruidenier Toemaatje goedgekeurd werd.

De sociale kruidenier Toemaatje is een samenwerkingsverband tussen OCMW en Veerkracht 4.

OCMW neemt de coördinatie van de voedselbedeling op zich. Veerkracht 4 begeleidt de 
arbeidszorgmedewerkers in Toemaatje.

Vorig jaar verhuisde Toemaatje van de Ieperstraat naar het Buurtcentrum in de Kazernestraat 
(eigendom van het OCMW /Stad). Het wegvallen van een huurprijs en een mogelijkheid om een 
ontmoetingsfunctie te creëren in het buurtrestaurant, waren daarbij de grootste pluspunten. 
Toch werden wij al snel geconfronteerd met enkele pertinente nadelen.

Om die reden waren wij samen met Veerkracht 4 op zoek naar een nieuwe locatie. Een aantal 
maanden geleden kwam de locatie Site Roussel (het vroegere Jukeboxmuseum) in de picture. We 
zien heel wat mogelijkheden en voordelen in deze locatie.



't Veer heeft ondertussen al een aantal investeringen aan het gebouw gedaan zodat de locatie 
volledig op maat van de werking van drie organisaties aangepast is. De herbestemming van de site 
is lopende.

We hopen te kunnen verhuizen begin 2020.

De verdeling van het kostenplaatje werd in een constructieve sfeer tussen de verschillende 
partijen onderhandeld.

De verdeling van de huurprijs (€ 1500) gebeurt op basis van het aantal m² dat elke organisatie zal 
innemen en ziet er als volgt uit:

-       Toemaatje: € 375/maand

-       Veerkracht 4: € 375/maand

-       Travo: € 750/maand

Travo wordt de contractant voor de nutsvoorzieningen (internet, telefonie, gas en elektriciteit). 
Driemaandelijks worden er facturen opgemaakt aan de andere gebruikers om de kosten te 
verdelen. De opmaak van een eerlijke verdeling van de nutsvoorzieningen is momenteel niet 
mogelijk omdat we geen zicht hebben op het verbruik. Travo en Veerkracht 4 zijn meer dagdelen 
aanwezig in het gebouw dus zullen allicht meer verwarming (gas) gebruiken, terwijl de koelcel en 
de diepvriezers van het toemaatje allicht meer elektriciteit verbruiken. Vandaar het voorstel om 
de kosten voorlopig door drie te delen. De eerste drie maanden zouden we het verbruik goed 
opvolgen, om eventueel daarna een eerlijke verdeelsleutel op te stellen, moest dit nodig blijken.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert vindt het positief dat deze werkingen gegroepeerd worden. Deze site is ook 
dichtbij de Werkwinkel, het vroegere PWA en er zal heel wat meer doorstroming zijn. 

Schepen Declercq vindt op zich de link met de Werkwinkel op zich niet enkel als een meerwaarde 
en er zal wel een betere doorstroom zijn naar de andere partners zoals bijvoorbeeld de 
inschakeling in het arbeidscircuit van het maatwerkbedrijf. Raadslid Bonte-Vanraes vraagt wat de 
kostprijs is. Schepen Declercq stelt dat de prijs 375 € per maand bedraagt.    

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig Artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de terbeschikkingstellingsovereenkomst 
en huurprijs van de nieuwe site Roussel voor sociale kruidenier Toemaatje goed.

4. OCMWR/2019/096 | Steunprincipes - aanvullende financiële steun - goedkeuring actualisatie 
en aanpassingen. 

Bevoegdheid orgaan

OCMW-Raad

Juridische grond

Organieke OCMW-Wet

Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

Gelet op de goedkeuring van de laatste richtlijnen/principes voor toekenning van aanvullende 
financiële steun conform artikel 1 van de Organieke OCMW-Wet, in de OCMW-Raad van 1 maart 
2016;



Overwegende dat een actualisatie en een aantal aanpassingen zich opdrongen;

Dit voorstel werd uitgewerkt door de leidinggevenden van de sociale dienst en door een 
werkgroep van maatschappelijk werkers.

Gelet op de behandeling van dit punt in het Vast Bureau van 4 december 2019;

Tussenkomsten

Schepen Declercq vindt het belangrijk dat met deze steunprincipes richting wordt gegeven om 
eenzelfde dienstverlening te garanderen. Het REMI-systeem heeft al ingang gevonden binnen de 
sociale dienst, maar nog niet binnen de dienst Thuis- en Ouderenzorg. Het REMI-systeem vergt 
veel werk, maar er kan veel informatie uit gehaald worden. Wat zijn de normale kosten en de 
zware uitgaven van een gezin, waarbij een dure GSM of een hoge huur aan bod komen. Ze vraagt 
om deze principes goed te keuren en deze zijn geënt op REMI. Alle dossiers inzake steun worden 
op dezelfde manier behandeld. De steunprincipes zijn toegelicht op het Bijzonder Comité en op 
de gemeenteraadscommissie. Raadslid Vandamme heeft een viertal bemerkingen. Het REMI-
systeem is niet nieuw en hij is verwonderd om te horen dat het pas nu begint zijn ingang te 
vinden. Schepen Declercq meldt dat pas nu de maatschappelijk werkers overtuigd aan het 
geraken zijn van de meerwaarde. Raadslid Vandamme pleit ervoor om rekening te houden met 
alle sociale tegemoetkomingen, maar voor een pak mensen verminderen die uitkeringen wel. De 
bedragen van REMI werden evenwel niet verhoogd en dat is jammer. Hij stelt ook vast dat de 
lineaire korting voor mensen uit Menen in het WZC van het OCMW bestaat, maar niet geldt voor 
mensen die van Rekkem die in een rusthuis in Rekkem verblijven. Hij ziet ook dat de 
thuiszorgpremie geschrapt wordt en dat een toelage van 25 € per maand verdwijnt. Inzake 
kinderarmoede is dit uitgebreid verwoord, maar in de praktijk stelt hij vast dat de tarieven van de 
speelpleinwerking verhogen en dat de tussenkomst hoger zal zijn. Schepen Declercq stelt dat de 
bewering dat de REMI-bedragen niet verhogen, niet klopt. Er wordt gekeken wat de totale 
inkomsten en de totale uitgaven zijn. De kritische grens wordt gerespecteerd en er is een opleg 
tot die grens bereikt is. De grens is zo gemaakt dat vermeden wordt dat mensen niet in de 
werkloosheidsval moeten vallen, zoniet vallen heel wat voordelen weg. De tussenkomst voor de 
woonzorgcentra wordt nu mee opgenomen, maar is gebaseerd op een beslissing van de raad. De 
thuiszorgtoelage wordt niet afgeschaft maar wordt gekoppeld aan REMI en het lineair bedrag van 
25 € wordt niet meer automatisch toegekend. De problematiek van de kinderarmoede wordt 
beter verfijnd. Een groot verschil met vroeger is dat de toeleiding groter wordt. Is er nu plots 
meer kinderarmoede en dit is geen ja/neen verhaal of er meer kinderarmoede is. De onzichtbare 
kinderarmoede wordt beter gedetecteerd aan de hand van onbetaalde facturen en de 
schoolreizen. Er zal daarom niet rapper een beroep worden gedaan op de steunprincipes. 
Raadslid Bogaert wenst de cijfers van het referte-inkomen te krijgen. Schepen Declercq wenst dat 
dit op een volgende gemeenteraadscommissie wordt uitgelegd en dit wordt gekoppeld aan REMI. 
Dit wordt situatie per situatie bekeken en het is een wetenschappelijke methode. Schepen 
Vandenbulcke wijst erop dat er vroeger grenzen waren. Eerst was er de toepassing van REMI en 
deze wordt nu verder verfijnd. Schepen Declercq stelt dat nu ook de mensen van de thuiszorg 
ermee gaan werken. Vroeger verdwenen de mensen uit de dossiers zonder dat hun problemen 
gedetecteerd werden. Met dit systeem gaan de mensen beter geholpen kunnen 
worden.                         

Stemming

Met 21 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Philippe 
Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, 
Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 9 onthoudingen (Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, 
Berenice Bogaert, Lisa Maxy, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, 
Sylvianne Scherpereel)

Besluit



Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het document "steunprincipes -
aanvullende financiële steun" goed voor toepassing vanaf 1 januari 2020.

5. OCMWR/2019/077 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 
november 2019. 

Bevoegdheid orgaan

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van vorige zitting.

Juridische grond

Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en 
het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van 
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de algemeen directeur.

Stemming

Met 27 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 
Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele, Lisa Maxy, Stan 
Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, 
Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 3 onthoudingen (Caroline Bonte-Vanraes, Dorianne De Wiest, 
Stefanie Platteau)

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting van 6 
november 2019 goed.

BESLOTEN

6. OCMWR/2019/092 | Eerstelijnszone Regio Menen - deelname aan zorgraad 

Bevoegdheid orgaan

OCMW Raad

Juridische grond

het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;

het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;

het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de 
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden;

het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende 
inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de 
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de 
eerstelijnszorgaanbieders dat op 17 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering;

Feiten, context en argumentatie



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.  Menen behoort tot de 
eerstelijnszone ‘regio Menen’ samen met de gemeenten Wevelgem en Wervik.

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 Menen’, 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.

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 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.

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 Menen’  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 betreffend clusters zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2019.

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 Menen’ 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.

Het OCMW Menen 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:

 Myriam Deloddere - Algemeen directeur Woon- en Zorgbedrijf Wervik

 Renaat Vandenbulcke - Schepen bevoegd voor wonen, zorg AGB en patrimonium Menen

 Kurt Parmentier - Algemeen directeur Wevelgem

 Veronique Verhelst - Hoofdmaatschappelijk werkster sociale dienst OCMW Wervik

 Tamara Van Zandycke – Afdelingshoofd Welzijn Menen

 Stefaan Oosthuyse - Adjunct-algemeen directeur Wevelgem

-          Voor de algemene vergadering:



 Angelique Declercq - Schepen van armoedebestrijding, personeel, welzijn, flankerend 
onderwijsbeleid, sociale economie, inburgering en gelijke kansen Menen

 Frank Acke – Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociaal Huis en Schepen voor 
Welzijnsbeleid en Sociale Zaken, Personeel en Organisatie, Sociale Economie en 
Tewerkstelling en Welzijn op het werk Wevelgem

 Rik Leroy – campusdirecteur-directeur WZC Het Pardoen Wervik

 Patrick Plancke – Hoofd IVA Zorg Menen

 Hendrik Libeer, gemeenteraadslid en lid raad voor maatschappelijk welzijn Wevelgem

 Sonny Ghesquiere - Schepen voor Armoedebestrijding, Welzijn en zorg, Gelijke kansen, 
Patrimonium, Evenementen, markten en foren, Senioren, Personen met een beperking, 
Gezondheid, Integratie, Activering- en tewerkstellingsbeleid en voorzitter bijzonder 
comité voor de sociale dienst Wervik

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om te participeren in de VZW, 
Zorgraad ‘regio Menen’  door middel van een vertegenwoordiging in de (voorlopig) Zorgraad.

Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om Renaat Vandenbulcke & Tamara 
Van Zandycke af te vaardigen als vertegenwoordiger van lokaal bestuur Menen binnen de cluster 
lokale besturen in de voorlopige Zorgraad/het bestuursorgaan van de vzw Zorgraad ‘regio 
Menen’.

Artikel 3: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om Jurgen Wastyn - Directeur thuis 
en ouderenzorg IVA Zorg Menen af te vaardigen als vertegenwoordiger van de lokale 
dienstencentra binnen de cluster welzijn in de voorlopige Zorgraad/het bestuursorgaan van de 
vzw Zorgraad ‘regio Menen’.

Hij wordt tevens afgevaardigd in het dagelijks bestuur.

Artikel 4: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om Justine Rivière – directeur De 
Pelikaan af te vaardigen als vertegenwoordiger van het VAPH via de optionele partners in vzw 
Zorgraad ‘regio Menen’.

Artikel 5: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om Angelique Declercq & Patrick 
Plancke af te vaardigen als kandidaat-lid Algemene Vergadering, vertegenwoordiger van lokaal 
bestuur Menen binnen de cluster lokale besturen in de vzw Zorgraad ‘regio Menen’.

Artikel 6: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om Pol Van Hessche  af te 
vaardigen als kandidaat-lid Algemene Vergadering, vertegenwoordiger van de lokale 
dienstencentra binnen de cluster welzijn in de vzw Zorgraad ‘regio Menen’.

Artikel 7: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van het beleidsplan dat de voorlopige 
Zorgraad heeft uitgewerkt.

Artikel 8: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de statuten van de toekomstige 
vzw Zorgraad ‘regio Menen’.

De Voorzitter deelt mee dat mogelijk de zitting van de Gemeenteraad / OCMW-raad van 15 januari 2020 
niet zal plaatsvinden wegens gebrek aan agendapunten.

Uitsluitsel wordt gegeven na het Schepencollege van 2 januari 2020.

Hij wenst de raadsleden een zalig Kerst en een goed Nieuwjaar.
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