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De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 20:56 u.

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 21:27 u. 

OPENBAAR

1. OCMWR/2020/001 | Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Menen en 
het LOGO Leieland voor de uitrol van een lokaal preventief gezondheidsbeleid en de invulling 
van een  intergemeentelijke preventiewerker. 

Bevoegdheid orgaan

OCMW Raad

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Feiten, context en argumentatie

In het CBS van 29 mei 2019 werd principieel beslist om in te tekenen op het regionale project 
lokale(gezondheids) preventiewerking i.s.m. LOGO Leiedal naar aanleiding van subsidies die ter 
beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid mits intergemeentelijke samenwerking.

Het project werd verder uitgewerkt maar kreeg deels een andere invulling dan wat er principieel 
werd beslist.



In de initiële principiële beslissing werd er vanuit gegaan dat de stad Menen een cofinanciering 
zou voorzien van 6227 euro voor de inzet van een personeelslid van LOGO Leieland en dit voor 
volgende thema's:

 gezonde openbare ruimte - gezondheidstoets Leiewerken

 Huizen van het Kind

 dementievriendelijke gemeente

 Warme buurten, gemeenten of steden (geestelijk gezondheidsbeleid en suïcidepreventie)

Met als doelgroepen

 Senioren

 Kinderen

 De volledige bevolking 

In de Raad van Bestuur van W13 werd beslist om eerder regionaal in te zetten op geestelijke 
gezondheidszorg voor gezinnen en kinderen.  Dit met als gevolg dat er niet kan ingezet worden op 
de initiële lokale behoeften.

Om toch verder een lokaal gezondheidsbeleid te kunnen uitbouwen in Menen wordt er 
voorgesteld om in te tekenen op 2 samenwerkingsovereenkomst: 

1. invulling van de intergemeentelijke preventiewerker:

o wij zijn niet meer verplicht om een cofinanciering te voorzien van 6227 euro

o we voorzien in een inbreng onder de vorm van personeelsuren van (bestaand) 
personeel

o dit met een opstart thema van  geestelijke gezondheidszorg voor gezinnen en 
kinderen.

2. uitrol van een lokaal preventief gezondheidsbeleid

o we kopen extra uren in bij LOGO Leieland tegen een voorkeur tarief van 45 euro 
per uur (ipv 65 euro) en dit voor het minimum van 50 uren = 2250 euro/jaar

o het betreft een overeenkomst tot 31 december 2024 (maar jaarlijks opzegbaar)

o naar gelang van de uitbouw van de projecten kunnen er extra uren ingezet 
worden, dit ook tegen het voorkeurtarief van 45 euro/uur.

o er kan ingezet worden op de specifieke lokale noden

 gezonde openbare ruimte - gezondheidstoets Leiewerken

 Huizen van het Kind

 dementievriendelijke gemeente

 Warme buurten, gemeenten of steden (geestelijk gezondheidsbeleid en 
suïcidepreventie)

o het bedrag van 2250 euro dient nog voorzien te worden in de MJP 2020-2025 op 
het BI 09594 eerstelijnsgezondheidszorg (in overleg met de financiële dienst), 
vandaar dat de overeenkomst op naam van het OCMW wordt opgemaakt.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om in te tekenen op de twee 
samenwerkingsovereenkomsten met LOGO Leieland. Leiedal wordt vervangen door Leieland



2. OCMWR/2020/009 | Indexatie dagprijs assistentiewoningen. 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 77 en art. 78 betreffende de 
bevoegdheden van Raad voor Maatschappelijk Welzijn .

Juridische grond

Ministerieel besluit van 12 augustus 2005 inzake prijzen voor de sector van instellingen voor 
ouderenopvang.

Feiten, context en argumentatie

De laatste indexering van de dagprijzen van de assistentiewoningen de Vlasblomme en Moderato 
dateert van 01/05/2014. Mogelijke nieuwe prijsaanpassingen werden weerhouden. 

Op basis van schema J7 jaarrekening 2018 (bijlage 1) stellen we voor het beleidsitem 09521 
(assistentiewoningen De Vlasblomme) en beleidsitem 09522 (assistentiewoningen Moderato) een 
tekort vast van respectievelijk 53.063,26 euro en 28.230,65 euro. 

De assistentiewoningen De Vlasblomme worden via een canon gehuurd aan Care Property Invest 
om vervolgens later in eigendom te verwerven. 

De assistentiewoningen Moderato zijn eigendom van OCMW Menen. 

De dagprijs kan jaarlijks geïndexeerd worden. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. De nieuw geïndexeerde prijzen dienen wel minstens 30 dagen 
voor hun toepassing aan het agentschap en de bewoners worden meegedeeld.

De prijsverhoging hangt af van de consumptieprijsindex (indexatie wordt automatisch berekend 
via het e-loket).

Prijs toepassen vanaf 1 april 2020

1ste index: 127,64 (jan 2017)

2de index: 133,46 (dec 2019)

Verhogingspercentage : 4,56%

Geïndexeerde prijzen :

  prijs vanaf 
1/05/2014

prijs vanaf 1/03/2019
(indexatie 4,56%)

dagprijs per flat € 20,64 € 21,58

Vlasblomme dagprijs kosten per flat 
1 bewoner € 2,09 € 2,19

dagprijs 1 
slaapkamerflat € 26,97 € 28,20

dagprijs 2 
slaapkamerflat € 30,55 € 31,94Moderato

dagprijs kosten per flat 
1 bewoner € 1,84 € 1,92

Overwegende om het verhogingspercentage te beperken tot 2,5% cfr. de besprekingen opmaak 
meerjarenplan 2020-2025. 

  prijs vanaf 
1/05/2014

prijs vanaf 1/03/2019
(prijsverhoging 2,5%)

dagprijs per flat € 20,64 € 21,16

Vlasblomme dagprijs kosten per 
flat 1 bewoner € 2,09 € 2,14

Moderato dagprijs 1 
slaapkamerflat € 26,97 € 27,64



dagprijs 2 
slaapkamerflat € 30,55 € 31,31

dagprijs kosten per 
flat 1 bewoner € 1,84 € 1,89

Hierna overzicht inkomsten 2020: 

 Aantal 
flats 

Dagprijs per 
01/03/2020 
(indexatie 4,56%)

Dagprijs per 
01/03/2020 
(prijsverhoging 2,5%)

Totaal inkomsten 
1/03/2020 - 
31/12/2020
(indexatie 4,56%)

Totaal inkomsten 
1/03/2020-
31/12/2020 
(prijsverhoging 2,5%)

Vlasblomme (19 flats) 19 € 23,77 € 23,30 € 138.198,78 € 135.466,20

Moderato - 1 kamerflat 
(23 flats) 23 € 30,12 € 29,53 € 211.984,56 € 207.832,14

Moderato - 2 kamerflat 
(3 flats) 3 € 35,78 € 35,09 € 32.846,04 € 32.212,62

Totaal    € 383.029,38 € 375.510,96

De indexatie van 2,5% genereert voor de inkomsten van de assistentiewoningen een extra 
9.170,82 euro op jaarbasis (375.510,96 - 366.340,14 euro)

De indexatie beperken tot 2,5% heeft een impact op de inkomsten van 2020 van 7.518,42 euro. 

In 2018 was er 1 persoon ten laste binnen de assistentiewoningen De Vlasblomme, voor bedrag 
van 352 euro.  In 2019 is er op heden nog niemand ten laste binnen de assistentiewoningen De 
Vlasblomme. 

In 2018 was er 1 persoon ten laste binnen de assistentiewoningen Moderato, voor bedrag van 
1.592,34 euro.  In 2019 is dezelfde persoon ten laste. 

Tussenkomsten

Raadslid Vandendriessche heeft een probleem met die verhoging die niet goed is voor mensen 
die alleen zijn met een klein pensioen die hierdoor pijn zullen hebben. Schepen 
Vandenbulcke weet dat er vanuit het OCMW wel kan worden tussengekomen en er is wel degelijk 
een oplossing, want er was maar 1 persoon die ten laste was van het OCMW. De pensioenen 
worden steeds geïndexeerd en deze indexering wordt doorgevoerd en dit voor het eerst sinds 6 
jaar. Raadslid Coppens wenst te weten financieel technisch hoe het zit met het verlies. Als hij nog 
schepen van financiën was, werd er gesteld dat dit OCMW-materie is en hij stond er verder van af 
en kon hij enkel kijken naar de globale cijfers. Hij wil vernemen waar dit verlies aan ligt en nu 
wordt dit verhoogd met de indexering van de prijs. Werd dit verlies ook ingepland? Schepen 
Vandenbulcke weet dat dit verlies er al altijd geweest is en dit zal nu lichtjes dalen en dit heeft te 
maken met de personeelsbezetting. Men zou nog meer moeten vragen om dit verlies weg te 
werken. De concurrentie met de serviceflats is groot en met een leegstand zou het verlies nog 
groter zijn. Raadslid Coppens weet dan weer dat er in Lauwe voor een andere financiële 
constructie gekozen werd. Schepen Vandenbulcke verwijst naar de financiële constructie via 
Service Invest, wat een Tak23-belegging is en dit was een vreemde financieringswijze. Het verlies 
heeft te maken met de financieringwijze. De prijs van de assistentiewoningen in Menen ligt hoger 
dan in Lauwe. Raadslid Coppens vraagt zich af of het OCMW hierin voldoende geschoold was. Kan 
de politiek hierin tussenkomen en moest er rekening gehouden worden met de markt? Nu is er in 
de krant sprake van een overaanbod wat negatief is en wat door iedereen wordt betaald. Hij 
vraagt geen hogere stijging van de prijzen. Dit is hier anders als men dit vergelijkt met de daling 
van de ligdagprijzen als de mensen van Menen zijn. Hier wordt een andere redenering gebruikt 
gelinkt aan het woonzorgcentrum. Men is snel uit de bocht om die vergelijking te maken, maar 
men is even snel weer uit de bocht als men die vergelijking wel maakt. In de volksmond wordt dan 
gezegd dat die mensen die kunnen betalen en het is hetzelfde als bij de beslissing op de korting 
op de ligdagprijzen. Enerzijds zou men het verlies in detail kunnen bekijken en dit zal ook geld 
kosten op het einde van de rit en het is duidelijk dat er een andere zienswijze gehanteerd werd 
voor de daling van de ligdagprijzen. Schepen Vandenbulcke stelt dat hier twee dossier vergeleken 
worden. In de beide dossiers gaat het om bejaarde mensen en dit past in het zorgstrategisch plan, 



dat geen financieringsnormen bevatte. Voor de assistentiewoningen werd gedurende 6 jaar geen 
index toegepast terwijl er voor de woonzorgcentra in Menen wel nieuwe prijzen werden 
voorgesteld, met een correctie voor Menenaars. De assistentiewoningen worden overal meer 
efficiënt ingezet en staan dichtbij de woonzorgcentra wat heel interessant is en heel wat 
voordelen oplevert en deze woningen bieden ook voorrang bij opname in het 
woonzorgcentrum.              

Stemming

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Kasper 
Vandecasteele, Jelle Janssens, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 2 stemmen tegen (Eddy Vandendriessche, 
Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Dorianne De Wiest)

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een prijsverhoging van 2,5% goed 

3. OCMWR/2020/002 | Goedkeuring wijziging 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 en de zitting van 18/12/2019 waar 
de terbeschikkingstellingsovereenkomst goedgekeurd werd in de OCMW-raad.

Het was de bedoeling dat Travo hoofdcontractant werd voor de nutsvoorzieningen, maar i.v.m. 
doorfacturatie blijkt dat het i.f.v. BTW beter is dat niet Travo de doorfacturatie doet. ’t Veer is 
bereid om de facturen te betalen en dan te versleutelen in drie gelijke delen (o.a. 
nutsvoorzieningen, maar ook onderhoudsfacturen, ...), zoals gesteld in 4.2.2 van 
de terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Om die reden moest de terbeschikkingstellingsovereenkomst gewijzigd worden: Punt 4.2.3 werd 
aangepast.

Extra: 

Ondertussen is het project van start gegaan en is Travo al verhuisd naar de site. Veerkracht 4 en 
toemaatje wachten op de levering van de nieuwe koelcel.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert heeft deze site reeds bezocht die dicht ligt bij de werkwinkel en meer ruimte 
biedt om initiatieven biedt om te ontwikkelen. Dit is een goede ruimte waarbij het Veer grote 
inspanningen gedaan heeft. Ze is wel niet akkoord met het schrappen van de toelage voor het 
Veer.   

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Enig Artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de nieuwe 
terbeschikkingstellingsovereenkomst goed.

4. OCMWR/2020/004 | Vrijstelling loonbijdrage voor leerwerknemers die tewerkgesteld zijn in ’t 
Veer. 

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

OCMW-wet

RMI-wet

regelgeving TWE

Feiten, context en argumentatie

Context/historiek

Het OCMW stelt leefloongerechtigden te werk in kader van een Tijdelijke Werkervaring (voordien 
art.60-tewerkstelling). De leerwerknemers gaan zowel aan de slag bij privé-werkgevers, interne 
instellingen (vb. woonzorgcentra, groendienst, …) als bij maatwerkbedrijven.

De privé-werkgevers betalen een loonkost (na aftrek van de subsidies die wij ontvangen). De 
andere werkgevers (intern, VZW’s) betalen geen loonkost, waardoor de loonkost geheel ten koste 
van het OCMW valt. Voor maatwerkbedrijven kunnen wij beroep doen op de verhoogde 
staatstoelage, waarbij het gehele brutoloon gesubsidieerd kan worden waardoor er nagenoeg 
geen loonkost is. Belangrijk hierbij de vermelden is dat het contingent voor Menen veel te klein is. 
We kunnen ongeveer 21 FTE tewerkstellen binnen dit contingent. Gemiddeld gaan we 7 FTE 
boven dit contingent, waardoor we de eigen kost dan volledig dragen.

‘t Veer was hierop een uitzondering. In tegenstelling tot de kringloopwinkel en Veerkracht 4 
(beide voordien een sociale werkplaats) waren zij een beschutte werkplaats, die voordien niet 
aanmerking kon komen voor tewerkstelling met een verhoogde staatstoelage. Daarenboven had 
(heeft) ’t Veer ook economisch hogere ambities dan de (voordien sociale) werkplaatsen waarbij 
de focus eerder ligt op de maatschappelijke meerwaarde. Om die reden betaalde ’t Veer voor 
2005 de gehele loonkost. Na een onderhandeling in 2005 werd op de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 12/04/2005 beslist dat ’t Veer  1/3 van de overblijvende loonkost (na aftrek subsidies) 
moest betalen voor arbeidskrachten die in kader van art.60-tewerkstelling ter beschikking gesteld 
werden aan ’t Veer. In ruil zou ’t Veer inspanningen doen op vlak van begeleiding en zorgen voor 
een maximale doorstroming binnen het eigen bedrijf.

Hierbij een overzicht van de loonkost/jaar aan ‘t Veer

2005:     27.397,36 

2006:     42.895,71 

2007:     43.422,08 

2009:     12.000,00 

2010:     3.095,59 

2011:     11.249,80 

2012:     30.288,25 

2013:     17.850,52 

2014:     3017.20 

2015:     14.615,50 

2016:     19.952,73 



2017:     23.461,83 

2018:     28.429,43 

2019:     16.802,36 (3 kwartalen) 

Voorstel tot vrijstelling loonbijdrage

Sedert 2005 is het (sociale) tewerkstellingslandschap erg gewijzigd. De art.60-tewerkstelling kreeg 
een nieuwe kapstok: ‘de tijdelijke werkervaring’ en de beschutte en sociale werkplaatsen werden 
verenigd door één maatwerkdecreet. Hierdoor kunnen ook leerwerknemers binnen de verhoogde 
staatstoelage in principe tewerkgesteld worden binnen ’t Veer. Op heden gebeurde dit nog niet, 
omdat ons contingent veel te klein is. Voor ’t Veer zou het ongeveer over 9.5 FTE gaan. Dit 
betekent dus dat we ongeveer 16.5 FTE buiten contingent tewerkstellen binnen sociale economie. 
Om dit financieel verlies te beperken, bleef het OCMW 1/3 van de loonkost aanrekenen aan ’t 
Veer, gezien zij met hun economische focus ook het meeste aanleunden bij een privé-werkgever.

Voorgesteld wordt om die loonkost te laten vallen zodat elke tewerkstelling binnen een 
maatwerkbedrijf te laste van het OCMW valt.  Binnen de regio van W13 werd ook voorgesteld om 
geen loonkost aan te rekenen bij VZW’s en maatwerkbedrijven. 

Tussenkomsten

Schepen Declercq vindt dat raadslid Bogaert tevreden zal zijn omdat het Veer deze bijdrage niet 
meer moet betalen. Nu wordt er ingezet op andere vormen van arbeidszorg en het systeem van 
TWE is een nieuwe methode voor artikel 60 waarbij er tijdens het werken sociale 
zekerheidsrechten worden opgebouwd. Ook bij de tewerkstelling in de privé wordt er nog een 
tussenkomst voor het verschil tussen de loonkost en de subsidie gevraagd en voor de sociale 
werkplaatsen ging het om een verhoogde tegemoetkoming. Het Veer was een beschutte 
werkplaats en geen sociale werkplaats die daarna een maatwerkbedrijf geworden is. Uiteraard zal 
er dan ook geen factuur meer naar het Veer gestuurd worden en deze realiseren dezelfde 
opdracht. Raadslid Bonte-Vanraes vraagt wat een regulier bedrijf dan betaalt. Schepen 
Declercq antwoordt dat het dan moet gaan over het verschil tussen de reguliere kosten en de 
verkregen subsidie. Zo kunnen deze mensen dan naar het maatwerkbedrijf worden doorgestuurd. 
Regionaal zijn hierover ook afspraken gemaakt.          

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enige Artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: vanaf 01/01/2020 betaalt geen enkel 
maatwerkbedrijf nog een loonbijdrage voor leerwerknemers die tewerkgesteld zijn in het kader 
van een tijdelijke werkervaring.

5. OCMWR/2020/005 | Goedkeuring convenant met CAW 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Ruben Soens, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

De voorbije jaren sloot het Stadsbestuur een convenant af met CAW die liep tot en met eind 
2019.

Intussen werd dit overgeheveld naar welzijn-sociaal beleid (juridisch OCMW) waardoor de 
voorgestelde convenant juridisch dient afgesloten ten worden met het OCMW, maar in de 



praktijk bestrijkt dit natuurlijk de ganse geïntegreerde organisatie (Stad en OCMW : ook zo 
opgenomen in de tekst).

De voorbije jaren kreeg het CAW een nominatieve toelage van 79 250 euro voor volgende 
opdrachten (in grote lijnen) :Jongerenontmoetingshuis Jakkedoe mee helpen organiseren, 
uitbaten Speel-o-theek en flankerend onderwijsopbouwwerk (Babbeldoos, geven vorming, 
algemeen onderwijsopbouwwerk).

Er wordt voorgesteld een nieuwe convenant met CAW af te sluiten met een zelfde nominatieve 
toelage van 79 250 euro.De nominatieve toelage van 79 250 euro werd budgettair voorzien.

In deze nieuwe convenant is een engagement opgenomen van samenwerking en afstemming in 
het kader van het lokaal sociaal beleid.

Alsook de volgende opdrachten : Jakkedoe/jeugdwelzijnswerk, Speel-o-theek en flankerend 
onderwijsopbouwwerk. Bij dit laatste werd naast de Babbeldoos en vorming en het algemeen 
onderwijsopbouwwerk ook het volgende opgenomen : actieve deelname aan het Huis van het 
Kind Menen.

De verplichting tot rapportage over deze opdrachten alsook staving van gedane aankopen en 
ingebrachte loonkosten in het kader van deze opdrachten, werd opgenomen in de convenant.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert is blij met dit convenant en ze vraagt waar het flankerend onderwijs zit. Waar zit 
de Babbeldoos en ze heeft hier weinig over gehoord en is deze werking nog zo intensief? Schepen 
Declercq weet dat de werking nog steeds intensief is en dat het aantal groepen van de werking 
verdubbeld is. Er zijn ook nieuwe medewerkers gekomen in het CAW. De werking is ook 
afhankelijk van de scholen waar de noden het grootst zijn en het budget blijft intact en de 
inspanningen verhogen.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De OCMW-Raad verklaart zich akkoord met de voorgestelde convenant (als bijlage) 
met het CAW voor de periode van 2020 tot en met 2025 en een nominatieve toelage van 79 250 
euro per jaar.

6. OCMWR/2020/007 | Goedkeuring convenant met "Kind en Preventie" VZW 

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

Tot eind 2019 bestond er een convenant tussen OCMW en Kind en preventie VZW (het 
Inloopteam - Hoekhuis) en dit met een nominatieve toelage van 30 000 euro in het kader van 
kinderarmoedebestrijding meer specifiek de uitbating van de "uitleendienst" door Kind en 
preventie VZW.

Voorstel is om een nieuwe convenant af te sluiten (bijlage) met een zelfde opdracht maar nog 
meer de nadruk leggend op samenwerking en afstemming in het kader van bestrijding van 
kinderarmoede voor eenzelfde bedrag. Het Hoekhuis richt zich in zijn reguliere werking 
voornamelijk op ontmoeting en organisatie van activiteiten voor kansarme kinderen van 0-6 jaar 
bv. uitbating ruilhoekje.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de convenant met "Kind en 
preventie" VZW (als bijlage) voor de periode van 2020 tot en met 2025 met een nominatieve 
toelage van 30 000 euro per jaar. Dit werd budgettair voorzien.

7. OCMWR/2020/006 | Goedkeuring convenant met "Uit de Marge" 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Dorianne De Wiest, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

De bestaande convenant met "Uit de Marge"VZW liep af op 31 december 2019.

Hierin was een opdracht opgenomen in het kader van jeugdwelzijnswerk.

Voorstel is om een nieuwe convenant af te sluiten met "Uit de Marge" VZW  (bijlage) vanaf 2020 
tot en met 2025 met eenzelfde opdracht in het jeugdwelzijnswerk en met als voornaamste 
doelstellingen :

 De toegankelijkheid van sport en jeugdwerk verhogen voor kinderen/jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare positie

 Het opzetten van een specifiek aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jeugd

 Visie en beleid mee helpen ontwikkelen omtrent maatschappelijk kwetsbare jeugd

 Warme toeleiding en doorverwijzing : stimuleren van een toegankelijker aanbod

In het budget was een bedrag van 57 400 euro/jaar voorzien, het nieuwe voorstel bedraagt echter 
64 575 euro per jaar, dus zal een budgetwijziging moeten worden voorzien.

Tussenkomsten

Raadslid Vandecasteele is blij met dit convenant en ook omdat dit nu om een langere periode 
gaat en vroeger is hij hiervoor reeds veel tussengekomen en deze werking is zeer belangrijk. 
Raadslid Mingels wou ook hetzelfde zeggen. Vroeger was het jaar per jaar verlengd, en is de 
werking voor 6 jaar verzeked, wat beter is. Hij vraagt in hoeverre de gemeenteraad contact heeft 
met de straathoekwerker? Zou het niet interessant zijn voor deze gemeenteraad om hiervoor een 
rapportage te krijgen? Schepen Declercq vindt dit een goed voorstel en zal de straathoekwerker 
op een volgende gemeenteraadscommissie sociaal beleid uitnodigen om een aantal knelpunten te 
bespreken en voor te leggen. Raadslid Maxy  is ook blij dat dit convenant loopt over 6 jaar en dit 
is een meerwaarde voor de werking. Ze merkt ook wel een stijging van de toelage op. De werking 
bevindt zich niet meer op de Zuidstraat, maar in de Panden en de Noordkaai 22. Dit pand kan 
echter niet meer gebruikt worden. Nu is er een ook werking in een garage in de Grondwetstraat 
en is er ook werking op pleintjes. Ze vindt het een aandachtspunt waar Uit de Marge terecht kan 
voor de eigen werking. Park ter Walle wordt niet aanzien als een goede oplossing en wordt er 
hiervoor gezocht naar een oplossing? Ze had graag ook uitleg gekregen over het convenant met 
Samenlevingsopbouw die daar een opbouwwerker actief had in de  Barakken. Zijn er gesprekken 
gepland om dit verder te zetten. Wordt dit herzien en het OCMW heeft daar zijn werking voor 
senioren voor meer dan 80 jaar en nu ook senioren vanaf 60 jaar. Er zijn synergieën tussen het 
OCMW en Samenlevingsopbouw. Ze vraagt wat de toekomst brengt voor Samenlevingsopbouw. 
De Voorzitter vraagt om te weten wat de link is met het huidig agendapunt. Schepen Declercq 
wenst kort te reageren. Omtrent samenlevingsopbouw gaat het om een werking en is er geen 
convenant. Eerstdaags wordt hier een gesprek over georganiseerd en het is de bedoeling om hier 
te kunnen landen. Schepen Vandenbulcke herinnert eraan dat Uit de Marge eerst in de Oostkaai 



zat, maar dat ze het pand in de Noordkaai 28 kunnen blijven gebruiken. Ondertussen wordt er in 
de Barakken gekeken om ze een definitieve bestemming te geven. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is akkoord om de convenant met "Uit de Marge" 
VZW goed te keuren voor een periode van 2020 tot en met 2025.

Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is akkoord een budgetwijziging te voorzien van 35 
875 euro over 5 jaar (dus jaarlijks 64 575 euro te voorzien in plaats van 57 400 euro vanaf 2020).

8. OCMWR/2020/010 | Goedkeuren rechtspositieregeling van het personeel van stad en OCMW 
Menen. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Dorianne De Wiest, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Gelet op artikel 186 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn de rechtspositieregeling van het personeel vaststelt.

Juridische grond

Gelet op de Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd bij 
gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2008 en latere wijzigingen.

Gelet op de Rechtspositieregeling (A-statuut) met ingang van 1 januari 2009 (voor 
gemeentepersoneel en OCMW-personeel van de niet-concurrentiële of niet gesubsidieerde 
diensten), laatst gewijzigd bij OCMW - Raadsbeslissing van 3 juli 2018;

Gelet op de Rechtspositieregeling (B-statuut) met ingang van 1 juli 2011 (voor OCMW-personeel 
van de concurrentiële en gesubsidieerde diensten) (met uitzondering van vakantiedagen en 
feestdagen met ingang van 1 januari 2011), laatst gewijzigd bij OCMW - Raadsbeslissing 3 juli 
2018;

Feiten, context en argumentatie

Tot  op heden zijn er drie rechtspositieregelingen, nl.
* Rechtspositieregeling stad Menen
* Rechtspositieregeling A OCMW Menen
* Rechtspositieregeling B OCMW Menen voor alle personeel van het IVA Zorg Menen

Met het oog op een verdere integratie van stad en OCMW wordt er voorgesteld om de drie 
documenten in één document te integrereren.  Er werd een synthese gemaakt van de drie 
documenten.  Definities en benamingen werden geactualiseerd in uitvoering van het decreet 
lokaal bestuur en aanpassingen aan hogere regelgeving.

Daarnaast worden er tal van wijzigingen voorgesteld om een hedendaags HRM-beleid te 
faciliteren. De voornaamste wijzigingen op dat vlak zijn : 

* rationalisering van de verschillende graden binnen stad en OCMW
* modernisering van de wervings- en selectieprocedures
* actualisering en vernieuwing van de procedures van opvolging en feedback en het voorzien van 
een procedure van evaluatie bij functioneringsproblemen
* meer aandacht voor vorming en opleiding wat zich ook reeds vertaald heeft in het optrekken 
van het vormingsbudget in het goedgekeurde meerjarenplan
* meer mogelijkheden om relevante werkervaring uit de privé-sector of als zelfstandige financieel 
te valoriseren
* actualisering van de procedures van bevordering en interne personeelsmobiliteit
* de regeling rond vakantieverlof werd herschreven rekening houdende met de Europese 
regelgeving inzake jaarlijks vakantie



* rationalisering van bepaalde combinaties van leeftijdsverlof en eindeloopbaanmaatregelingen in 
de zorgsector
* de feestdag van 15 november wordt vervangen door een feestdag op 2 januari
* het aantal dagen dienstvrijstelling voor lokale feestdagen gaat van 4,5 naar 3,5 - ter 
compensatie wordt er een volledige dag dienstvrijstelling voor teamactiviteiten voor alle 
personeelsleden voorzien ipv een halve dag
* het bedrag van de maaltijdcheques werd opgetrokken van 5,00 euro naar 5,50 euro
* de regeling inzake de tweede pensioenpijler voor alle contractuele personeel werd opgenomen 
in de RPR.  In het kader van de opmaak van het meerjarenplan werd reeds beslist dat de bijdrage 
van 1 % in 2020 verhoogd wordt naar 2 % en in 2021 naar 3 %

Alle voorgestelde wijzigingen moet het Menen mogelijk maken om zich te profileren als een 
goede werkgever met aandacht voor het welzijn van zijn medewerkers.  

De integrale nieuwe tekst van de rechtspositieregeling werd op dinsdag 21 januari 2020 officieel 
onderhandeld met de syndicale organisaties. Op 13 december 2019 ging reeds een 
werkvergadering met de vakbonden door.  Er werd op verschillende vragen tot aanpassing van de 
tekstvoorstellen ingegaan.  
De onderhandelingen resulteerden in een protocol van akkoord met de drie vakorganisaties.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : De rechtspositieregeling van het personeel van stad en OCMW Menen, bijgevoegd als 
bijlage, wordt goedgekeurd.  De ingangsdatum van deze nieuwe rechtspositieregeling is 1 maart 
2020 tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de rechtspositieregeling. 

Artikel 2 : De Rechtspositieregeling (A-statuut) met ingang van 1 januari 2009 (voor 
gemeentepersoneel en OCMW-personeel van de niet-concurrentiële of niet gesubsidieerde 
diensten), laatst gewijzigd bij OCMW - Raadsbeslissing van 3 juli 2018, wordt met ingang van 1 
maart 2020 vervangen door de in artikel 1 goedgekeurde nieuwe rechtspositieregeling.

Artikel 3 : De Rechtspositieregeling (B-statuut) met ingang van 1 juli 2011 (voor OCMW-personeel 
van de concurrentiële en gesubsidieerde diensten) (met uitzondering van vakantiedagen en 
feestdagen met ingang van 1 januari 2011), laatst gewijzigd bij OCMW - Raadsbeslissing 3 juli 
2018, wordt met ingang van 1 maart 2020 vervangen door de in artikel 1 goedgekeurde nieuwe 
rechtspositieregeling.

9. OCMWR/2019/078 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 
december 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 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Laurent 
Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, 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), 2 onthoudingen 
(Martine Fournier, Jelle Janssens)

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting dd. 18 
december 2019 goed, mits bij punt 1: 11.60 vervangen wordt door 11.67 en bij punt 3 in de 
overeenkomst 475 € wordt vervangen door 375 €.

Namens de OCMW-raad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad
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