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zitting van 26 maart 2019

OPENBAAR
GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 26 februari 2019

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2019 worden goedgekeurd.

OVEREENKOMSTEN
samenwerkingsovereenkomsten

2. Goedkeuring projectdossier geïntegreerd breed onthaal

Het decreet lokaal sociaal beleid van 09 februari 2018 legt de realisatie van het geïntegreerd breed onthaal (GBO) 
vast.

Het lokaal bestuur krijgt de regierol toegewezen en moet een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal 
(GBO) realiseren, dat minstens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum 
voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) 
omvat.

Het decreet stelt dat het lokaal bestuur werk moet maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale 
hulp- en dienstverlening voor de bevolking en daarbij bijzondere aandacht moet besteden aan het bestrijden van 
onderbescherming. Dit wil zeggen: pro-actief doelgroepen opsporen die de sociale grondrechten niet uitputten.

Het GBO moet minstens volgende functies realiseren:

o neutrale informatie over het aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening verstrekken

o de rechten verkennen

o de rechten realiseren

o de hulpvragen verhelderen

o neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen

In 2016 tot 2018 was er reeds een pilootproject geïntegreerd breed onthaal in Diksmuide waar reeds een 
instrumentarium en afspraken werden ontwikkeld met de drie kernpartners van het GBO om de werkingsprincipes 
in de praktijk om te zetten.

Het realiseren van een samenwerkingsverband GBO werd ook benoemd als een Vlaamse beleidsprioriteit in het 
kader van lokaal sociaal beleid voor de lokale beleidscyclus 2020-2025. Dit besluit van de Vlaamse Regering 
bepaalt de subsidievoorwaarden, verbonden aan deze Vlaamse beleidsprioriteit. In kader daarvan lanceerde het 
departement welzijn, volksgezondheid en gezin opnieuw een projectoproep geïntegreerd breed onthaal Lokaal 
Sociaal Beleid – 2019.

Deze projectoproep stelt dat lokale besturen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het 
realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor 
de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie kunnen aanvragen zodat vanaf 1 januari 2020 de functies 
en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht.

De projecten GBO moeten van start kunnen gaan op 1 juni 2019 en lopen in een eerste fase tot en met 31 
december 2019.

Voor de projectoproep wordt een samenwerkingsverband beoogt die

o één of meerdere gemeenten binnen eenzelfde eerstelijnszone, zoals gevormd in het kader van de 
hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen (cfr. beslissing van de Vlaamse Regering op 29 juni 2018 
betreffende de reorganisatie eerstelijnszorg in Vlaanderen: subsidie oprichting zorgraden);

o een bredere regio van meerdere eerstelijnszones;

In de OCMW-Raad van 15 november 2018 werd beslist om het geïntegreerd breed onthaal verder te 
operationaliseren op niveau van het diensthoofdenoverleg van de sociale diensten van de 17 Westhoekgemeenten.

Het regionale diensthoofdenoverleg sociale diensten wordt ondersteund door het welzijnsplatform van de 
dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek. Het welzijnsplatform was bereid om de redactie van het 
projectdossier te behartigen met de bedoeling om financiële middelen te bekomen voor het 
samenwerkingsverband.

Het projectvoorstel is een samenwerkingsverband tussen volgende eerstelijnszones:

o Westkust & Polder

o Westhoek

o Houtland & Polder

Dit werkingsgebied telt 275.532 inwoners.
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De maximale subsidie voor deze periode bedraagt:

o 14.584 euro voor een samenwerkingsverband GBO in een werkingsgebied van 30.000 tot 100.000 
inwoners;

o 29.167 euro voor een samenwerkingsverband GBO in een werkingsgebied van 100.001 tot 200.000 
inwoners;

o 43.750 euro voor een samenwerkingsverband GBO van meer dan 200.000 inwoners.

Er wordt geen co-financiëring gevraagd van de deelnemende lokale besturen en/of organisaties.

Elk bestaand of nieuw samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal kan een projectvoorstel indienen. Het 
aanvraagformulier moet uiterlijk 31 maart 2019 volledig ingevuld en ondertekend ingediend worden.  

PERSONEEL
personeelsformatie

3. Delegatie van beslissingsbevoegdheid over organogram en personeelsformatie van OCMW-
raad naar vast bureau

De bevoegdheid met betrekking tot het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling is in het 
decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 geen exclusieve bevoegdheid meer van de OCMW-raad en 
kan gedelegeerd worden naar het vast bureau. Deze bevoegdheid kan verder worden gedelegeerd naar de 
algemeen directeur.

Vanuit praktische overwegingen (sneller en flexibeler kunnen inspelen op opportuniteiten of wijzigingen binnen de 
werking van de organisatie) wordt voorgesteld om de bevoegdheid over het vaststellen van het organogram (i.e. 
de structuur van de organisatie, onderverdeeld in afdelingen en diensten) en de personeelsformatie (i.e. het aantal 
statutaire of contractuele personeelsleden met aanduiding van functienaam en niveau) te delegeren naar het vast 
bureau. Er zal geen verdere delegatie naar de algemeen directeur worden ingevoerd. De bevoegdheid omtrent het 
vaststellen en wijzigen van de rechtspositieregeling (i.e. de rechten en plichten van alle personeelsleden) blijft bij 
de OCMW-raad (vanwege de mogelijk grote impact op de werking van de organisatie en ieder individueel 
personeelslid en de financiële gevolgen in hoofde voor het lokaal bestuur).

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Met ingang van 1 april 2019 wordt het vast bureau bevoegd voor het vaststellen van het organogram.

Art. 2: Met ingang van 1 april 2019 wordt het vast bureau bevoegd voor het vaststellen en wijzigen van de 
personeelsformatie.

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


