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De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 00.05 u. Bij het begin van de besloten zitting 
wordt de streaming gestopt.   

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 00.40 u. en deelt mee dat de 
gemeenteraadscommissie Verkeer gepland is op maandag 7 december 2020 en de gemeenteraadscommissie 
financiën is voorzien op woensdag 9 november 2020.  

 

OPENBAAR

1. OCMWR/2020/061 | Woonzorgcentra Andante en Ceres - kennisname besluit studie mogelijke 
campusfusie en bekrachtiging aanvraag plus planning. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 - art. 84-86.

Juridische grond

 Het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

 Het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2014 houdende de regels voor de erkenning 
van meerdere vestigingen van een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf, een 
dagverzorgingscentrum, een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning of een 
dagverzorgingscentrum met bijkomende erkenning als één woonzorgcentrum, één centrum 
voor kortverblijf, één dagverzorgingscentrum, één woonzorgcentrum met een bijkomende 
erkenning of één dagverzorgingscentrum met bijkomende erkenning.

Feiten, context en argumentatie

Er wordt naar gestreefd om voor de woonzorgcentra het VSB-beheer (Vlaamse sociale bescherming) 
zo efficiënt mogelijk te organiseren en de inkomsten te optimaliseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van Partnerplan, zijnde een programma van Probis Consult.

Sedert enkele jaren bestaat de mogelijkheid om woonzorgcentra die door dezelfde initiatiefnemer 
worden uitgebaat, in dezelfde gemeente of in aan elkaar grenzende gemeenten binnen dezelfde 
provincie liggen en over een erkenning of een voorafgaande vergunning beschikken, verleend met 



toepassing van artikel 48 of 59 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, administratief te 
fusioneren met als doel optimale werkopbrengsten te bekomen.

Zodoende werd er overwogen om van de twee woonzorgcentra van het I.V.A. Zorg Menen (Andante en 
Ceres) één fusie-woonzorgcentrum te maken met 2 vestigingen.

Gevolg gevend aan het advies van VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten) om 
hiervoor een studie te laten uitvoeren door het adviesbureau in de ouderenzorg, zijnde Probis Consult 
en na akkoord van het Vast Bureau in zitting van 15 juli 2020, werd de opdracht hiertoe gegeven aan 
Probis Consult.

De studie bestaat uit advies en een duidelijke raming op de korte termijneffecten (1-2 jaar) en langere 
termijneffecten (3 jaar en verder). Op vlak van de VSB bevat het een herberekening van de 
basistegemoetkoming en een financiële planning van de opbrengsten. 

De studie (zie besluit in bijlage) toont een groei van de opbrengsten uit de basistegemoetkoming van de 
VSB als woonzorgcentrum Ceres opgenomen wordt in de erkenning van woonzorgcentrum Andante, 
zeker voor de jaren 2021 en 2022.

In de studie is er vanaf 2023 een negatief effect waar te nemen voor een bedrag van 23.250 euro (niet 
geïndexeerd). Dit is wel zonder rekening te houden met andere invloeden die het forfait, meestal ten 
gunste, kunnen doen wijzigen (o.a. andere normen, betere financiering, toename zwaartegraad 
bewoners,…).

Het negatief effect voor 2023 is namelijk te wijten aan het verlies van een halftijdse referente persoon 
dementie door de fusie (26.500 euro). Zo niet zou er nog een gering gunstig effect zijn van 3.250 euro. 
De mogelijkheid bestaat wel dat de norm rond dementie in de toekomst aangepast wordt gezien dit een 
van de weinige normen is die niet verbonden is aan een aantal woongelegenheden of een aantal 
bewoners uit een bepaalde categorie zorgbehoevendheid. De huidige norm is namelijk een halftijdse 
functie referentiepersoon dementie per voorziening waar minstens 25 bewoners met een zorgprofiel Cd 
verblijven. Rond de norm personeel is er momenteel een enquête lopende binnen de woonzorgcentra 
om na te gaan welke normen ontoereikend zijn.

Samengevat worden volgende basistegemoetkomingen berekend:

  basistegemoetkoming 
(*)

Andante jaar 2021 € 79,61

Ceres jaar 2021 € 67,47

Fusie jaar 2021 € 78,90

Fusie jaar 2022 € 77,68

Fusie jaar 2023 € 75,40

(*) Deze basistegemoetkomingen zijn niet geïndexeerd.

De financiële dienst heeft ondertussen de parameters van het oorspronkelijk meerjarenplan toegepast 
op deze basistegemoetkomingen met als resultaat dat de fusie van de woonzorgcentra Andante en 
Ceres een positief effect van 421.945 euro heeft binnen dit meerjarenplan. Dit is een voorzichtige 
raming binnen het meerjarenplan die geen rekening houdt met eventuele aanpassing van andere 
normen (o.a. personeel), betere financiering, toename zwaartegraad bewoners,…

Gezien de vraag om de fusie vanaf 1 januari 2021 te laten ingaan, werd de aanvraag zo snel mogelijk, 
op 27 oktober 2020, verstuurd naar het agentschap Zorg en Gezondheid.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit



Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis, enerzijds van de resultaten van de 
studie door het adviesbureau Probis Consult met betrekking tot het onderzoek naar een mogelijke  fusie 
van de woonzorgcentra van het I.V.A. Zorg Menen (Andante te Menen en Ceres te Lauwe) met als doel 
de inkomsten te optimaliseren en anderzijds de impact er van op het huidig meerjarenplan.

Artikel 2: De raad voor Maatschappelijk Welzijn bekrachtigt de aanvraag tot het bekomen van een fusie 
tussen de 2 woonzorgcentra met ingang van 1 januari 2021 ingediend bij het agentschap Zorg en 
Gezondheid.

2. OCMWR/2020/062 | Patrimonium: Beslissing tot verkoop van perceel grond (pachtgrond), 
gelegen Kortewaagstraat Menen. Goedkeuring van ontwerpverkoopakte. 
Bevoegdheid orgaan

Art. 78,11 DLB houdende de bevoegdheid van de OCMW-raad voor daden van beschikking over 
onroerende goederen van het lokaal bestuur.

Juridische grond

 Pachtwet van 04 november 1969.

 Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder maar niet uitsluitend de artikelen 1582 t.e.m. 1685 BW.

 Decreet van 16 juni 2006 betreffende de Vlaamse Grondenbank.

 Omzendbrief van 12 februari 2010 betreffende vervreemding van onroerende goederen door 
lokale besturen.

 Gewestplan Ieper-Poperinge (KB 14 augustus 1979)

Feiten, context en argumentatie

Het perceel, gelegen in de Kortewaagstraat Menen, kadastraal bekend onder Menen, 2 Afd. ,Sectie B, 
68B, P000 wordt in pacht gehouden door dhr. Vervenne Martin (Slingerstraat 1, 8930 Menen) sedert de 
openbare procedure verpachting in 1977.  

Naar aanleiding van de verkoop van een klein gedeelte van het voormalige groter perceel perceel en de 
voorafgaande officiële opdeling van het perceel werd een schattingsverslag opgemaakt door landmeter-
expert Virginie Debuck voor het gedeelte in pacht gehouden door pachter Vervenne. 

Volgens het schattingsverslag bedraagt de waarde van het perceel bouwland € 306 745, wat neerkomt 
op € 9,5 per m².
(Schattingsverslag, plan met opdeling in bijlage.)

Alle kosten (bodemattest, opmetingsplan, kosten voor schatting, ...) die betrekking hebben op dit 
deelperceel, zullen door de koper ten laste genomen worden.
(Kosten: € 1 867 incl. BTW)

Naar aanleiding hiervan werd de zittende pachter gepolst naar zijn toekomstige intenties betreffende de 
lopende pacht. 

Pachter Vervenne heeft interesse betoond in de aankoop van het perceel.

Omwille van de lopende pacht waardoor de zittende pachter sowieso een voorkooprecht heeft bij 
verkoop met mededinging en omdat de pachtwet slechts gelimiteerde opzegmogelijkheden biedt 
(verkoop biedt geen mogelijkheid tot opzeg) zodat er niet pachtvrij kan verkocht worden (en dit een 
negatieve invloed heeft op de verkoopprijs), is het aangewezen om te verkopen, zonder publiciteit en 
mededinging, aan de zittende pachter en dit tegen minimum de schattingsprijs. Op deze manier kunnen 
ook de kosten van een openbare verkoop vermeden worden, wat zeker voordelig is voor het OCMW.
Deze verkoop aan de zittende pachter biedt meer financiële voordelen dan een verkoop met een 
onzekere opbrengst bij een openbare procedure, en bijgevolg dient deze procedure zowel het belang 
van het OCMW als het algemeen belang.

De verkoopprijs werd, in de zitting van het vast bureau dd. 21 oktober 2020, vastgelegd op minimum de 
schattingsprijs € 306 745 verhoogd met de kosten € 1 867, zijnde 



€ 308 612. Dit is een marktconforme prijs voor een redelijk groot perceel, gelegen aan twee wegen 
waardoor het perceel goed bereikbaar is.  

Op dit dossier vlot te laten verlopen heeft het vast bureau beslist om de verkoopakte te laten verlijden 
door Notaris Logghe. (Ontwerp verkoopakte als bijlage.)

Tussenkomsten

Raadslid Mingels stelt een een kleine vraag en hij zal zich niet verzetten tegen deze verkoop. De 
vorige verkoop had een bepaalde reden, namelijk ging het over ruimte nodig om een waterbekken of 
een waterbuffer in te richten. Deze verkoop lijkt een veel mindere reden te hebben en er is enkel de 
vraag van de koper, maar voor de rest is er eigenlijk geen specifieke reden. Het percageeel zal verder 
als land gebruikt worden. Zijn vraag heeft niet zozeer de maken met deze verkoop, maar heeft het vast 
bureau nog plannen om in te gaan op dergelijke vragen of wat moet hij zich daarbij voorstellen? Hij 
heeft in het verleden een lijst gevraagd van de gronden van de gronden en hij weet wel dat het OCMW 
niet het rijkste OCMW van Vlaanderen is. Er zijn toch wel wat gronden in portefeuille en is het de 
bedoeling om die gronden op een bepaalde manier om te zetten in geld of wat is de bedoeling van dit 
gegeven? Schepen Vandenbulcke antwoordt dat die verkoop er in elk geval gekomen is naar 
aanleiding van de vorige verkoop van een stukje grond. Dat was inderdaad de vraag van de zittende 
pachter naast dat stukje grond. Wat de verkoop van gronden betreft, zal men zien in het meerjarenplan 
dat er al bepaalde bedragen  ingeschreven zijn. Bij de aanpassing van het meerjarenplan zullen er ook 
nog bijkomende bedragen ingeschreven worden. Het is niet de kerntaak van de stad om pachtgronden 
in eigendom te houden. De berekening werd gemaakt en met de pachtopbrengsten zal het 300 jaar 
duren vooraleer de verkoopprijs terugverdiend zal zijn. Het is helemaal geen operatie zoals bij andere 
operaties in het verleden waar de stad op heel korte termijn zijn geld kwijt geraakt is. Dat geld kan de 
stad gebruiken om de zware investeringen te dragen die wij in het lopende meerjarenplan plannen. In 
de toekomst zullen er nog agendapunten komen met de verkoop van gronden al dan niet aan de 
zittende pachter ofwel via de openbare verkopingen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De OCMW-raad keurt de ontwerpverkoopakte, opgemaakt door Notaris Logghe, tussen 
OCMW Menen enerzijds, zijnde verkoper en dhr. en mevr. Vervenne Martin- Van Isacker Bernadette 
anderzijds, zijnde de kopers, goed.

Artikel 2: De verkoopakte betreft de verkoop van een (deel)perceel grond (pachtgrond), behorende tot 
het privaat domein van het OCMW Menen, gelegen Kortewaagstraat te 8930 Menen, 2de afdeling, met 
gereserveerd individueel perceel-identificatienummer (B 68 B P0000) afgebeeld als lot 1 op het 
opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert V. Debuck dd. 07.08.2020.

Artikel 3: De verkoop gebeurt voor de prijs van € 308 612 (driehonderd en acht duizend, zeshonderd 
en twaalf euro), hierin zijn de schattingskosten en kosten van opmeting inbegrepen. De aktekosten zijn 
bijkomend ten laste van de kopers.

Artikel 4: Opdracht wordt gegeven aan Notaris Logghe om de akte tot verkoop te verlijden, 
overeenkomstig de bepalingen in de voorgestelde ontwerp-verkoopakte (referentie    D 2200276).  

Artikel 5: De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dhr. Vlaeminck Tom en de 
algemeen directeur, dhr. Algoet Eric worden, namens het OCMW, gemachtigd om de authentieke akte 
te verlijden, het OCMW te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de authentieke akte, en zo 
nodig kwijting van de betaling te verlenen, na bericht van de financieel directeur.  Het kantoor 
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen van het nemen van enige 
ambtshalve inschrijving, voor zover het nodig zou zijn.

3. OCMWR/2020/064 | De Pelikaan - Invoering woon- en leefkosten. Goedkeuring. 
Bevoegdheid orgaan



Gelet op Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

 Gelet op Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van 
aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een 
handicap.

 Gelet op Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene 
erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en 
begeleiding van personen met een handicap.

 Gelet op Infonota - Van financiële bijdrage naar woon- en leefkosten.

 Gelet op Infonota INF/HOR/18/4 - Toelichting bij mozaïekbesluit II (wijzigingen aan diverse 
besluiten).

Feiten, context en argumentatie

Van eigen financiële bijdrage naar woon- en leefkosten:
Woon- en leefkosten moeten vanaf 1 januari 2021 de ‘eigen financiële bijdragen’ vervangen. Kort 
gezegd omvatten deze kosten de huur van een kamer of studio, elektriciteitsverbruik, verwarming, 
maaltijden, de was, enz. De ‘eigen financiële bijdrage’ is tot op heden een forfaitair en geplafonneerd 
bedrag bepaald door het VAPH.

Hieronder een overzicht van de huidige kostprijs per aanwezigheidsdag wat betreft ‘eigen financiële 
bijdrage’:

 Woonondersteuning: 36,10€

 Dagondersteuning zonder vervoer: 10,30€

 Dagondersteuning met vervoer: 12,90€

De eigen financiële bijdragen – alsook de woon- en leefkosten – mogen niet betaald worden met het 
persoonsvolgend budget van de gebruiker (waar men zorg en ondersteuning mee inkoopt bij de 
voorziening), maar met hun inkomensvervangende tegemoetkoming.

Wegvallen plafonnering, gewaarborgd zakgeld en socio-culturele toelage
De omslag naar woon- en leefkosten is allesbehalve ongecompliceerd. De eigen financiële bijdrage 
werd door het VAPH geplafonneerd tot een maximaal bedrag per aanwezigheidsdag, alsook de 
kostprijs voor vervoer.

Bovendien werd afhankelijk van de aard van de handicap een gewaarborgd minimum zakgeld 
gegarandeerd op basis van de persoonlijke inkomsten. Voor personen met een laag inkomen kwam het 
VAPH bijgevolg tussen in de persoonlijke bijdrage. Deze barrières en waarborgen vallen weg bij deze 
omschakeling.

Bovendien kregen de bewoners in woonvoorzieningen nog een zgn. socio-culturele toelage.

Voor de cliënt was de bijdrageregeling zo goed als ‘all-in’. De voorziening stond in voor alle kosten 
m.u.v. de persoonlijke, individueel toewijsbare kosten (zoals kledij, medicatie, uitstappen,…). Met de 
invoering van de woon- en leefkosten wordt dit helemaal anders.

Het is duidelijk dat het VAPH steeds meer een eerder faciliterende en minder regulerende rol 
speelt.  Toch behoudt het een determinerende positie. Het VAPH verleent vergunningen, RTH-
erkenningen, bepaalt de persoonsvolgende budgetten e.d., maar toch is er de intentie om niet 
allesbepalend te zijn. Steeds meer speelt ook het marktmechanisme. Elke zorgaanbieder bepaalt dus 
zijn eigen tarieven in een context met andere zorgactoren, die onvermijdelijk – op lange duur – de 
prijzen mee zullen reguleren. Hierbij is ook het evenwicht tussen de financiële leefbaarheid van de 
voorziening (rekening houdend met het vernieuwen van gebouwen, hedendaags comfort, enz.) en de 
betaalbaarheid voor de cliënt van cruciaal belang.



 

Principes van woon- en leefkosten:
Voor de aanrekening van woon- en leefkosten gelden de volgende principes:

 Kosten die vergoed worden met een persoonsvolgend budget, kunnen niet ook als woon- en 
leefkosten worden aangerekend.

 De voorziening biedt aan het collectief overlegorgaan (COO) transparantie over de principes 
die aan de basis liggen van de berekeningswijze van de woon- en leefkosten.

De Pelikaan bracht op het COO van 3 maart 2020 een voorstelling van wat woon- en leefkosten zijn en 
wat hierbij de visie van De Pelikaan is (visietekst in bijlage) en een uitgewerkt voorstel (met uitleg van 
de berekeningswijze) van woon- en leefkosten op het COO van 6 oktober 2020 (presentatie in bijlage). 
Daarnaast zijn ook àlle cliënten, ouders en vertegenwoordigers (die bijv. niet aanwezig konden zijn op 
het COO) persoonlijk op de hoogte gebracht van het uitgewerkt voorstel. Iedereen kreeg een 
uitgebreide uitleg, alsook de kans om te reageren, vragen te stellen, extra uitleg te vragen, bezwaren te 
uiten, etc.

 De voorziening maakt de woon- en leefkosten en aanpassingen ervan publiek kenbaar en 
neemt die op in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

Pas als er een positief advies (goedkeuring COO in bijlage) is vanuit het collectief overleg kan 
overgeschakeld worden naar een regeling van woon- en leefkosten.

 

Onder woonkosten wordt verstaan:
De vergoeding voor het gebruik of de huur van een woning, kamer, studio of appartement en eventueel 
gemeenschappelijke ruimtes die door de budgethouder in het kader van de dienstverlening gebruikt 
kunnen worden, met inbegrip van de vergoeding voor het gebruik van water, verwarming en elektriciteit 
en de vergoeding van normale en kleine herstellingen voor die ruimtes.

 

Onder leefkosten worden de volgende kosten voor het levensonderhoud begrepen:

 voeding

 drank

 onderhoud en schoonmaak van de woning en de gemeenschappelijke ruimtes

 aansluiting op internet en aansluiting van tv en telefoon

 was- en strijkservice

 medicatie

 verzorgingsproducten

 kleding

 vervoer

 ontspanning

 abonnementen

 verzekeringen

Die kosten moeten maandelijks gefactureerd worden.

Onze visie op de woon- en leefkosten



Hieronder worden nog even kort onze visiepijlers opgelijst, waar we vanuit vertrokken zijn bij de 
opmaak van onze woon- en leefkosten.

1. Betaalbaar (financiële haalbaarheid)

Een eerste en belangrijke pijler is de betaalbaarheid. We streven naar woon- en leefkosten die voor 
ieder van onze cliënten betaalbaar zijn, zeker ook voor de cliënten met een laag inkomen.

Het VAPH neemt hierover ook een duidelijk standpunt in:

Het VAPH stelt dat er niet van een cliënt verwacht mag worden dat hij een factuur betaalt die hoger is 
dan zijn inkomen. Het VAPH gaat nog een stapje verder door te zeggen dat voor cliënten met een laag 
inkomen, waarvoor de maandelijkse factuur van woon- en leefkosten te hoog is, naar een oplossing 
moet gezocht worden. Zo kan er bijv. nagegaan worden of al zijn rechten op tegemoetkomingen 
uitgeput zijn, desnoods kan het OCMW ingeschakeld worden.

Vanuit de bezorgdheid tot betaalbaarheid van de woon- en leefkosten voor de cliënten, stelt het VAPH 
dat het gemiddelde bedrag dat de cliënten voor woon- en leefkosten moeten betalen, het gemiddelde 
bedrag dat werd aangerekend aan financiële bijdragen én supplementen niet mag overstijgen.

2. Solidair

Wanneer het vangnet van de waarborgen en plafondtarieven wegvalt, kan onderlinge solidariteit een 
oplossing bieden.

Het VAPH stelt dat er sowieso een basisaanbod voor iedereen verzekerd moet kunnen worden. Wij 
pleiten hierbij voor het solidariteitsprincipe: we zoeken samen naar oplossingen/mogelijkheden voor 
cliënten die het financieel moeilijk hebben. Wij willen een collectief aanbod open stellen waar àlle 
cliënten aan kunnen deelnemen.

3. Persoonlijk & individueel

De woon- en leefkosten moeten een nauwkeurige afspiegeling zijn van de reële en effectieve kosten 
per individu.   

4. Correct & eerlijk

We willen uiteraard een correcte en eerlijke berekening van de woon- en leefkosten bekomen. Meten is 
weten, daarom is het vooropstellen van realiteitsgetrouwe tarieven en kosten belangrijk.

5. Transparant

De Pelikaan biedt complete transparantie aan de cliënten, zijn/haar netwerk en het collectief 
overlegorgaan over de principes die aan de basis liggen van de berekeningswijze van de woon- en 
leefkosten. We maken de uiteindelijke woon- en leefkosten en (eventuele) aanpassingen ervan kenbaar 
en nemen die ook op in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

Daarnaast moeten de facturen ook transparant opgemaakt zijn en moeten de verschillende 
kostenplaten zichtbaar zijn.

6. Administratief eenvoudig (praktische haalbaarheid)

Omwille van onze kleinschalige voorziening en ons klein team, met slechts één voltijdse administratieve 
kracht, is het belangrijk dat het bijhouden van de woon- en leefkosten administratief eenvoudig is. Het 
moet overzichtelijk en gemakkelijk te berekenen, invoeren, noteren, factureren,… zijn. Er zal sowieso 
meer werk aan te pas komen om de woon- en leefkosten nauwkeurig en individueel te berekenen, maar 
we moeten ook bewaken dat we niet in een administratieve overload terecht komen. Er is sowieso geen 
ruimte om extra administratieve kracht(en) en/of dure softwarepakketten aan te werven/kopen.

We willen de verregaande complexiteit van de woon- en leefkosten (denk maar aan: het concretiseren 
van de solidarisering, infrastructuurgebonden kosten, afschrijvingswaarden, facturen met voorschotten, 
verdeelsleutels, indexering, concurrentiële positionering, de beperkte richtlijnen vanuit het VAPH,…) 
overstijgen door de woon- en leefkosten op een heldere manier aan te pakken.

Berekeningsproces



Het berekeningsproces was allesbehalve ongecompliceerd want er moest met heel veel factoren en 
cijfers rekening gehouden worden. Daarnaast hielden we gedurende dit proces continu rekening met 
onze visiepijlers, die ook eerder door ons COO goedgekeurd werden.

Eerst en vooral werd er een werkgroep met de financiële dienst opgezet. Al het cijfermateriaal werd 
gegroepeerd en we gingen aan de slag met de jaarrekeningen van 2018 en 2019, die een realistische 
afspiegeling zijn van de reële kosten. Deze jaarrekeningen vormden bijgevolg de basis voor de verdere 
berekeningen. Het cijferverhaal moet uiteindelijk wel kloppen. Alle aspecten van de woon- en leefkosten 
werden nauwgezet uitgerekend zodat kon nagegaan worden hoeveel de kosten exact bedragen en hoe 
de prijs gezet moest worden om kostendekkend te zijn.

Daarnaast werd ook contact genomen met enkele andere voorzieningen en vonden we 1 voorziening 
die reeds de woon- en leefkosten had ingevoerd én bereid was om hun visie, hun berekeningsproces, 
hun knelpunten en hun tarieven met ons te delen. Er zijn immers nog maar heel weinig voorzieningen 
die al zijn overgeschakeld, dit omwille van verschillende factoren: de beperkte richtlijnen vanuit het 
VAPH, het solidariseringsproces van vele kosten, het overleg met en goedkeuren van het COO, de vele 
knelpunten zoals de (té hoge) vervoerskosten,… Daarnaast zorgt de invoering van de woon-en 
leefkosten ervoor dat voorzieningen onderling terecht komen in een concurrentiële sfeer, waaruit vloeit 
dat het ‘openlijk’ bekend maken van en communiceren over tarieven zeker geen evidentie is.  

Na geregelde overlegmomenten met de financiële dienst werd een eerste versie van onze woon- en 
leefkosten opgemaakt. Deze werd ter nazicht en feedback teruggekoppeld naar de SOM en het 
VlaamsWelzijnsVerbond, dit zijn twee werkgeversorganisaties die de Pelikaan ondersteunen in 
welzijnsgericht ondernemerschap en onze belangen helpen behartigen in relatie met de overheid en 
ander partners. Beide gaven aan dat ons voorstel ‘goed zat’ zowel qua opbouw als qua tariefzetting. 

Tot slot werden de nieuwe tarieven naast die van de ‘eigen financiële bijdrage’ gelegd. Enkele 
simulaties werden opgemaakt (zie ook in bijlage presentatie woon- en leefkosten) waaruit blijkt dat de 
betaalbaarheid voor de cliënt gegarandeerd wordt, gezien de nieuwe woon-en leefkosten de eigen 
financiële bijdrage niet overstijgt (zoals ook door het VAPH vereist wordt).

 

Voorstel woon- en leefkosten
1. Algemene leefkosten
1.1.          Voeding (op basis van het aantal genuttigde maaltijden)

 Ontbijt: 2€/maaltijd

 Middagmaal (incl. tussendoortjes): 5€/maaltijd

 Avondmaal: 2€/maaltijd

 Een maaltijd in de Pelikaan is op korte termijn niet meteen afzegbaar. Op jaarbasis worden wel 
meerdere maaltijden bereid, maar niet geconsumeerd en dus ook niet aangerekend, bijv. 
wanneer een cliënt zijn afwezigheid (té) nipt meldt. In het systeem van de eigen financiële 
bijdrage is het telkens de voorziening die deze kost opvangt. Met de overschakeling naar woon- 
en leefkosten wordt deze kost en last verlegd naar de cliënt. Bij een niet tijdige melding, zelfs 
bij omstandigheden die dit kunnen verklaren (zoals ziekte, overlijden van een familielid,…) zal 
deze kost toch dienen te worden aangerekend. Afwezigheden moeten in dit opzicht min. 5 
werkdagen op voorhand gemeld worden. Dit vraagt uiteraard om een duidelijke 
meldingsmethodiek (via het centrale telefoonnummer of per mail naar een lid van het LGT) en 
een strikte aanrekeningsdiscipline.

1.2.          Vervoer voor activiteiten/uitstappen (op basis van de gereden kilometers)

 Individueel: 0,5€/km

 Collectief: 0,25€/km 

 Wanneer geplande uitstappen of activiteiten meer dan 50km (heen- en terug) bedragen, wordt 
op voorhand een forfaitaire prijs voor het vervoer van de betreffende uitstap meegedeeld.



1.3.          Activiteiten (op basis van inschrijving/deelname)

 Werkelijke kostprijs van de activiteit.

1.4.          Persoonlijke medische-/verzorgingskosten (op basis van de werkelijke kosten)

 Bijvoorbeeld: apothekers-, medicatie-, sondevoedings-, incontinentiemateriaal-, kiné-, dieet-, 
dokters-, (thuis)verpleeg en/of ziekenhuiskosten.

 Werkelijke kostprijs.

 

2. Kosten gerelateerd aan dagondersteuning
2.1.          Vervoer van en naar de Pelikaan

 Instapkost: 2,5€/dag

 Kilometervergoeding vanaf afstand >10km: 0,25€/km

 Het vervoer van en naar de Pelikaan is indien nodig afzegbaar. Het vervoer moet dan wel vóór 
7.30u ’s morgens van de bewuste dag afgezegd worden op het telefoonnummer 056/51.06.79 
(is 24u op 24u bereikbaar). Bij een melding na 7.30u zal de vervoerskost toch dienen 
aangerekend te worden, zelfs bij omstandigheden die dit kunnen verklaren (zoals ziekte, 
overlijden van een familielid,…), omdat het vervoer dan immers wél nog vergeefs zal 
langsrijden om de cliënt op te halen. Net als bij de maaltijden wordt, met de overschakeling 
naar woon- en leefkosten, de afzeggingsverantwoordelijkheid volledig ten laste van de cliënt 
gelegd.

2.2.          Vergoeding nutsvoorzieningen (o.a. gas, water, elektriciteit en internet) en 
onderhoud/poets van het gebouw

 Verplicht af te nemen: 5,5€/dag

2.3.          Bijdrage huisapotheek en algemeen materiaal

 Verplicht af te nemen: 0,5€/dag

 

3. Kosten gerelateerd aan woonondersteuning
3.1.          Woonvergoeding kamer

 Verplicht af te nemen: 400€/maand

 De cliënt betaalt in het kader van een langdurig en/of permanent verblijf deze maandelijks 
bijdrage voor de terbeschikkingstelling van de kamer ongeacht het aantal aanwezigheidsdagen.

3.2.          Bijdrage huisapotheek en algemeen materiaal

 Verplicht af te nemen: 0,5€/dag

3.3.          Nutsvoorzieningen (o.a. gas, water, elektriciteit)

 Verplicht af te nemen: 90€/maand

 De cliënt betaalt in het kader van een langdurig en/of permanent verblijf de maandelijkse 
kostprijs voor de nutsvoorzieningen ongeacht het aantal aanwezigheidsdagen. 

3.4.          Voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimtes (o.a. kabel TV, internet en telefonie) 

 Verplicht af te nemen: 10€/maand

 De cliënt betaalt in het kader van een langdurig en/of permanent verblijf de maandelijkse 
kostprijs voor de voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimtes ongeacht het aantal 
aanwezigheidsdagen.

3.5.          Voorzieningen in de individuele kamer (o.a. kabel TV en internet)



 10€/maand

 De cliënt betaalt in het kader van een langdurig en/of permanent verblijf de maandelijkse 
kostprijs voor de voorzieningen in de individuele kamer ongeacht het aantal 
aanwezigheidsdagen.

3.6.          Poets/onderhoud van de woning en gemeenschappelijke ruimtes & wasmodaliteiten 
(gebruik van de wasmachine, droogkast en strijkijzer)

 90€/maand

 De cliënt betaalt in het kader van een langdurig en/of permanent verblijf de maandelijkse 
kostprijs voor de poets/onderhoud van de woning ongeacht het aantal aanwezigheidsdagen.

4. Kosten gerelateerd aan kortopvang
4.1.          Hotelkost ‘nachtopvang’ (i.k.v. RTH/kortverblijf)

 25€/nacht

 Nachtopvang start in principe van 18u ’s avonds tot en met 9u ‘s morgens, maar er wordt een 
kleine afwijkingsmarge toegestaan. Het aankomst- en vertrekuur wordt wel altijd op voorhand 
onderling afgesproken.

4.2.            Hotelkost ‘extra opvang per uur’

 1,5€/uur

 Wanneer er een x-aantal uur langer wordt gebleven door een cliënt, dit buiten de afgesproken 
ondersteuningsuren, dan wordt er per begonnen uur 1,5€ aangerekend: dit is inclusief drank en 
exclusief maaltijd. Bijvoorbeeld: op een weekdag blijft een cliënt 2u extra (opvang nodig van 
16u tot 18u), dan betaalt deze 3€ extra. Dit wordt echter niet aangerekend als er nachtopvang 
volgt.

 

5. Nog enkele opmerkingen 

Voor andere zaken moeten cliënten dus zelf instaan, zoals o.a. kledij, ontspanning, persoonlijke 
verzorgingsproducten, abonnementen, extern vervoer, hobby’s, kapperskosten, enz.

Een afrekening van de woon- en leefkosten is een onderdeel van de maandelijkse factuur.

De woon- en leefkosten zijn jaarlijks indexeerbaar, na goedkeuring door het COO.

 

In bijlage:
- Infonota van 16 februari 2018: van financiële bijdrage naar woon- en leefkosten

- Infonota INF/HOR/18/4 - Toelichting bij mozaïekbesluit II (wijzigingen aan diverse besluiten)

- Visietekst: woon- en leefkosten in De Pelikaan (COO van 3 maart 2020)

- Presentatie woon- en leefkosten (COO van 6 oktober 2020)

- Goedkeuring woon- en leefkosten door COO

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert heeft geen opmerkingen naar de inhoud en wat het VAPH verwacht. Ze leest in de 
nota over  de visietekst van woon- en leefkosten in de Pelikaan dat er gestreefd wordt naar de 
administratieve vereenvoudiging. Ze weet dat de Pelikaan prachtig werk doet, maar de kleinschaligheid 
lijkt het voor haar dat  het inderdaad moeilijk is om zich bepaalde dingen te kunnen zich aanschaffen. 
Ze leest dat de aankoop van specifieke software die het werk kan verlichten te duur is. Vandaar dat ze 
opmerkt en dat heeft ze in het verleden reeds gezegd - de schepen kent haar standpunt - zou er niet 



moeten gezocht worden om op die terreinen in een groter geheel toch samen te werken. Er zijn nog 
instellingen die dus voor dergelijke voorzieningen openstaan voor samenwerking en dat maakt dat 
overheadkosten gedrukt kunnen worden. Dat kan ook maar aan de instelling ten goede 
komen. Schepen Vandenbulcke antwoordt dat de bezorgdheid van het raadslid hem helemaal niet 
onbekend is en dat dateert al van een ver verleden. Hij durft toch te stellen dat de stad, in de laatste 
jaren, zeker toch de laatste 5, 6 jaar toch wel een serieuze positieve evolutie gezien heeft in de 
onkosten van de Pelikaan en het bezigheidstehuis waar dit vroeger toch nog meer geld kostte. Hier 
werd toch wel bewezen dat de Pelikaan break-even kan draaien en hij is daar heel trots op. Als 
openbaar bestuur is Menen een van de enige besturen die toch nog een thuis kunnen aanbieden aan 
mensen die dit nodig hebben in Menen en omstreken. Hij gaat dus niet verder in op vraag van het 
raadslid, vraag die hem niet onbekend is. Het is duidelijk dat vast bureau wenst om daar niet op in te 
gaan. Raadslid Bogaert twijfelt niet aan de werking van de Pelikaan en aan de financiële gevolgen. 
Haar opmerking was er enkel om het werk te vergemakkelijken en meer moet er  niet achter gezocht 
worden.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de tarieven van de woon- en 
leefkosten betreffende De Pelikaan en keurt deze goed.

 

 

4. OCMWR/2020/065 | Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 OCMW 
Menen. Kennisname. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77-78.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 332.

Feiten, context en argumentatie

Jaarrekening 2019 werd goedgekeurd (afschrift van dit besluit zie bijlage 1)

Het nazicht van de jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststellingen. Er zijn wel een aantal 
bemerkingen van eerder technische aard gemeld (zie bijlage 2). Deze werden bezorgd aan de 
Algemene en Financiële directeur. 

Stemming

Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de gouverneur 
m.b.t. de goedkeuring van de jaarrekening 2019.

5. OCMWR/2019/087 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 
oktober 2020. 
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 30 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, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy Ugille, 
Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Dries Defossez)

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting dd. 7 oktober 
2020 goed.

6. OCMWR/2020/066 | Mondelinge vraag OCMW-raad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB 56§1

Juridische grond

 Huishoudelijk reglement art. 11

 art. 31 DLB

Feiten, context en argumentatie

Volgende mondelinge vraag werd ingediend voor behandeling in de OCMW-raad van 18 november 
2020 en werd doorverwezen naar de OCMW-Raad.

Mondelinge vraag van raadslid Bogaert
1. Lokaal sociaal beleid en welzijn 

De stad en OCMW Menen ontvingen van de overheid extra middelen om de kansarmoede en de 
gevolgen van de covid-crisis aan te pakken. De gevolgen van de Covidcrisis  zijn maar ten dele 
gekend. Eén van de grote gevolgen is de verarming van de materiële middelen, maar ook de verarming 
van de menselijke relaties en eenzaamheid.  Men snakt naar een “warm gebaar”. Vele vrijwilligers en 
hun verenigingen proberen hieraan tegemoet te komen, coronaproof weliswaar. Mijn vaststelling is, dat 
die verenigingen door het beleid niet of nauwelijks gewaardeerd worden, immers ik stelde reeds twee 
mal de vraag waarom de welzijnstoelagen verdwenen zijn uit de begroting. Zij kregen – bij de gratie van 
het Schepencollege – wel 20 % van het bedrag die zij vroeger aan toelagen ontvingen. Dit als 
éénmalige toelage werd gezegd, want de extra middelen zijn blijkbaar bestemd voor jeugd, cultuur en 
sport.

Vraag : Kan ik een overzicht krijgen van welke toelagen men voorziet voor verenigingen/organisaties 
die reeds jaar en dag mensen in moeilijke omstandigheden nabij zijn. Bij wijze van voorbeeld denken 
we aan Welzijnsschakels Menen en Lauwe Rekkem, Teledienst, ’t Veer, ’t Verschil enz…

Er zou een plan opgemaakt worden om de verdeling van de ontvangen middelen van de hogere 
overheid te bestemmen. 
- Wie wordt betrokken bij het opmaken van dat plan ?
- Kan de Gemeenteraad inzicht krijgen in dat plan ?
- Binnen welke termijn zal het gebeuren, de termijn is verlengd om in 2020 bepaalde subsidies mag toe 
te kennen?



Schepen Declercq antwoordt dat de Vlaamse Regering middelen vrij maakte voor de sector sport, 
jeugd en cultuur. De insteek betrof het eventuele verlies aan middelen omwille van de impact van 
Covid19 op het organiseren van activiteiten, afgelasten van activiteiten, eetfestijnen, inzamelacties en 
dergelijke. Het Stadsbestuur van Menen maakte een plan op korte termijn op waarmee €87.796 
verdeeld werd. Voor het overige bedrag werd samen met de bevoegde schepenen en de betrokken 
diensten een plan op lange termijn uit. Dit voorstel werd voorgelegd aan de jeugdraad, sportraad en het 
cultuurforum en wordt op de Gemeenteraad van 16/12/2020 voorgesteld met inzage voor de 
gemeenteraadsleden. Het OCMW krijgt inderdaad extra subsidies gelet op covid. Deze subsidies 
kunnen echter slechts onder bepaalde voorwaarden uitgegeven worden (reglementering hierrond). Een 
belangrijke voorwaarde is dat ze aan individuele personen/gezinnen moeten toegekend worden na 
financieel en sociaal onderzoek. Deze subsidies kunnen dus niet gebruikt worden als toelage aan een 
vereniging. Ook voor andere vormen van gesubsidieerde steun is dat het geval. Deze werden toegelicht 
op de gemeenteraadscommissie welzijn en goedgekeurd op de vorige OCMW-raad. Het plan van 
aanpak qua toekenning van die subsidies, conform de geldende regelgeving, werd reeds uitgebreid en 
in detail voorgelegd aan de OCMW-Raad van oktober 2020. De werkwijze die we hanteren naar 
Welzijnsschakels Menen en Rekkem/Lauwe en Teledienst conform beslissing beleid is dat kan 
tussengekomen worden in kosten bij bv. activiteiten met de doelgroep. Met Teledienst loopt een project 
voor toekenning van laptops aan kwetsbare gezinnen en bepaalde kosten die zij daaromtrent maken, 
kunnen wij in tussenkomen. Er werden 36 laptops verdeeld. We beperken ons wel tot deze door het 
Stad erkende verenigingen waar we een samenwerking mee hebben, ’ t Verschil komt bv. niet in 
aanmerking omdat een samenwerking onder bepaalde voorwaarden daar niet wenselijk bleek. ’t Veer is 
een maatwerkbedrijf (geen vereniging), waarmee we samenwerken in kader van activering en waar we 
werknemers gratis ter beschikking stellen (vroeger was dit betalend voor ’t Veer en betaalden zij +/- 27 
000 euro per jaar, vanaf 2020 is dit gratis voor hen). Raadslid Bogaert bedankt voor het antwoord, 
maar dat wist ze al. Voor bepaalde organisaties is bij de aanvraag om activiteiten te financieren 
eigenlijk wel praktischer dat men weet op jaarbasis wat de subsidie is. Vroeger was dat een toelage van 
500 euro, maar het gaat soms niet over  acties zoals uitstappen. Men heeft wel wat financiën nodig om 
een lokaal te betalen en met dat systeem maakt men het eigenlijk wel moeilijk.  

Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vraag wordt behandeld in de OCMW-raad:

Mondelinge vraag van raadslid Bogaert Berenice: Lokaal sociaal beleid en welzijn.

BESLOTEN

7. OCMWR/2020/058 | Woonzorgcentrum Ceres te Lauwe - goedkeuring voorstel. 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet
#$ondertekening1$#

Voorzitter OCMW-Raad
(dig. get) Tom Vlaeminck

#$ondertekening2$#
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