
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

TOELICHTENDE NOTA

zitting van 21 oktober 2019

MEDEDELINGEN

OPENBAAR
GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 3 september 2019

Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 september 2019 worden goedgekeurd.

FINANCIËN OCMW

2. Jaarrekening 2018: kennisname van het besluit van de gouverneur van 24 september 2019 
betreffende de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het OCMW Koksijde

De OCMW-raad heeft in zitting van 21 mei 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld. Op vrijdag 27 september 2019 
ontvingen wij een schrijven van Agentschap voor Binnenlands Bestuur waarin wordt gemeld dat de jaarrekening 
werd goedgekeurd. In bijlage vindt u het goedkeuringsbesluit.

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: Met betrekking tot de jaarrekening 2018 neemt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het besluit 
van de Gouverneur van 24 september 2019.

Art. 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan het diensthoofd OCMW 
financiën.

SOCIALE DIENST

3. Project Foodsavers Westhoek (pilootregio): goedkeuring samenwerkingsovereenkomst

Het OCMW heeft reeds enkele jaren een samenwerking met de DVV Westhoek en de gemeenten De Panne, 
Diksmuide, Nieuwpoort en Veurne rond voedseloverschotten. 

In Koksijde zorgt Koksifood voor de verdeling van de voedseloverschotten aan OCMW-cliënten.

Samen met bovengenoemde gemeenten en DVV Westhoek werd een projectvoorstel ingediend bij:

o de Nationale Loterij:

o aankoop bestelwagen in functie van ophaling voedseloverschotten en andere goederen

o subsidie: € 60.000

o Vlaamse overheid:

o opstart sociaal regionaal distributieplatform

o looptijd: 2 jaar (t.e.m. 04/2021).

o subsidie: € 75.333,00

Beide projecten werden goedgekeurd en sinds april 2019 is er een projectcoördinator aangeworven die het project 
Foodsavers Westhoek (pilootregio) verder uitwerkt.

Voor de realisatie van het project werden nog volgende partners aangesproken:

o Interwest vzw (beschutte werkplaats): ter beschikking stellen van opslagruimte in Veurne (ligt dus 
centraal in de regio)

o Groene Kans (sociale tewerkstelling): begeleiden van tewerkstelling art.60 - ophalen van 
voedseloverschotten

De doelstellingen van het project Foodsavers zijn:

o Sociale doelstellingen:

 Het volume en de kwaliteit van de opgehaalde en verdeelde voedseloverschotten verhogen door 
een gecoördineerde aanpak;

 Een betere structurele ondersteuning van de doelgroep voor noodvoedselhulp door een 
professionelere aanpak;

o Ecologische doelstelling:

 Streven naar een de herverdeling van 50 ton voedseloverschotten per jaar, wat neerkomt op een 
gemiddelde reductie van 250 ton CO2 eq.;

o Sociale tewerkstelling voor kansengroepen:
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 Sociale tewerkstellingskansen creëren met de transport- en logistieke taken die met een 
distributieplatform gepaard gaan;

o Evenwichtige voeding:

 De voedselverdeelpunten in het werkingsgebied voorzien van een groter en diverser aanbod aan 
verse groenten en fruit en aandacht besteden aan gezondheidspreventie;

o Sterke onderlinge samenwerking:

 Een sterke onderlinge samenwerking creëren tussen de deelnemende partners en andere 
betrokken organisaties;

 Een sterke onderlinge samenwerking creëren tussen de verschillende sociale 
distributieplatformen in Vlaanderen.

De meerwaarde voor lokaal bestuur Koksijde om in dit project te stappen zijn: 

o de ophaling door de gemeentediensten of klusjesdienst OCMW te verminderen, zeker de ritten naar 
Kuurne (voedselbank) zijn tijdrovend

o ingaan op schenkingen die momenteel niet mogelijk zijn (qua vervoersmiddelen en man-uren)

o dankzij het centrale depot kan er plaats bespaard worden in het lokale voedselverdeelpunt

o extra mogelijkheden i.v.m. sociale tewerkstelling

o verhoogde samenwerking tussen de verschillende initiatieven

o samenwerking in de aankoop van basisproducten die we op heden niet krijgen als voedseloverschot 
(bijvoorbeeld pasta)

Om het project te laten slagen dient ieder lokaal bestuur zich te engageren:

o tijdsinzet: participatie in de stuurgroep (diensthoofd algemeen welzijn, Sieglinde Dewaele, maakt deel uit 
van deze stuurgroep)

o financiële inbreng om de kosten te dekken

De financiering van het project bestaat uit (verdeelsleutel: aantal inwoners/gemeente)

o éénmalige (co-)financiering  bij de aankoop en uitrusting van de bestelwagen: € 2.161,74

o tussenkomst in de jaarlijks terugkomende kosten verbonden aan het sociaal distributieplatform 
(brandstof, verzekering, ...): € 5.031,12/jaar

De DVV Westhoek financiert ook:

o € 4.500: tussenkomst aankoop bestelwagen en uitrusting

o € 1.375: tussenkomst jaarlijkse kosten

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst  Foodsavers Westhoek in de 
pilootregio goed en beslist om de gevraagde financiële middelen te voorzien:

éénmalige (co-)financiering bij de aankoop en uitrusting van de bestelwagen: € 2.161,74
tussenkomst in de jaarlijks terugkomende kosten verbonden aan het sociaal distributieplatform (brandstof, 
verzekering, ...): € 5.031,12/jaar

4. Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst De Passage - OCMW Alveringem: goedkeuring

Sinds enkele jaren werkt OCMW Koksijde samen met OCMW Alveringem inzake de opvang van dakloze inwoners in 
De Passage.

OCMW Alveringem stelt hun daklozenopvang (gelegen in het voormalige rusthuis De Clep) ter beschikking voor de 
buurgemeenten.

OCMW Koksijde beschikt ook over een eigen doorgangswoning maar behoudt deze plaatsen voor personen die 
'kwetsbaar' zijn en waar er geen indicaties zijn rond verslaving en geweld. Dit gezien de ligging van het gebouw in 
een residentiële wijk.

OCMW Koksijde betaalt volgende bijdrage aan OCMW Alveringem voor de daklozenopvang 'De Passage':

 € 250/jaar

 € 4/dag/opname

De kamers van De Passage werden onlangs vernieuwd en de kostprijs voor de opgevangen cliënten verhoogd van 
€ 10 naar € 15 per dag.

De nieuwe dagprijs gaat in vanaf 01/10/2019.

OCMW Koksijde staat borg voor deze betalingen, er wordt gezorgd dat cliënten een volmacht ondertekenen zodat 
de factuur rechtstreeks wordt afgetrokken van het leefloon of andere uitkering.
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In 2018 deden 4 inwoners beroep op deze opvang, in totaal goed voor voor 111 dagen opvang in De Passage.

5. Herziening reglement huurwaarborgen: goedkeuring

Het huidige reglement 'Huurwaarborgen' dateert reeds van 2016 en is aan een update toe gezien er enkele 
wijzigingen zijn op vlak van huurwaarborgen:

o sinds 01/01/2019 is er de Vlaamse huurwaarborglening die iedereen kan aanvragen voor een 
huurwaarborg

o de huurwaarborg bedraagt nu 3 maanden i.p.v. 2 maanden

o de banken staan geen huurwaarborglening meer toe

Op volgende punten wordt het huidige reglement huurwaarborg aangepast, zie ook in bijlage:

o de aanvrager dienst steeds zijn recht op de Vlaamse huurwaarborglening uit te putten. Enkel indien ze 
niet in aanmerking komen, kan een huurwaarborg aan het OCMW gevraagd worden

o de aanvrager die verhuist naar een sociale woning van een woonmaatschappij dient eerst bij de 
woonmaatschappij het recht uit te putten om de huurwaarborg gedeeltelijk te betalen aan de 
maatschappij

o het bedrag van de huurwaarborg bedraagt maximum 3 keer de maandelijkse huur i.p.v. 2 maanden

o de aanvrager dient de huurwaarborg terug te betalen binnen de 24 maanden i.p.v. 18 maanden 
(gelijkschakeling met de Vlaamse huurwaarborglening)

o het OCMW werkt enkel met een schriftelijke huurwaarborg, er wordt een geblokkeerde 
huurwaarborgrekening geopend op naam van het OCMW, verhuurder en huurder 

VOORSTEL VAN BESLISSING

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement Huurwaarborgen, zoals in bijlage gevoegd, goed.

6. Herziening reglement socio-culturele participatie: goedkeuring

Het huidige reglement Socio-culturele participatie dateert reeds van 2016.

De POD MI kent aan ieder OCMW subsidies toe om de participatie van de cliënten te stimuleren. De reglementering 
van de POD MI werd ook gewijzigd waardoor het noodzakelijk is om het reglement aan te passen.

Er wordt voorgesteld om het reglement aan te passen op volgende punten, zie ook in bijlage:

o de uitsplitsing tussen de diverse tegemoetkomingen

o participatie en sociale activering

o kinderarmoede

o collectieve acties

o voorwaarden om aanspraak te maken op de subsidie

o onvoldoende beschikbaar inkomen hebben, dit wordt berekend a.d.h.v. de financiële tool

o doelgroep: wordt opgesplitst in 2 categorieën

o categorie 1: voor deze mensen wordt het inkomen niet in aanmerking genomen

 mensen die leefloon of equivalent leefloon ontvangen van het OCMW

 mensen in collectieve schuldenregeling

o categorie 2: voor deze categorie wordt er berekend a.d.h.v. de financiële tool of er onvoldoende 
inkomen is

 mensen in schuldhulpverlening

 mensen met onvoldoende inkomsten

 mensen met recht op voorschotten of andere vervangingsinkomsten

o de tussenkomsten bedragen

o participatie en sociale activering: € 150/per persoon/per jaar

o kinderarmoede: geen limietbedrag, de aanvragen worden na sociaal onderzoek voorgelegd aan 
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Er wordt voorgesteld om het reglement in werking te laten treden vanaf 01/01/2020 gezien de subsidies jaarlijks 
worden toegekend door de federale overheid.

VOORSTEL VAN BESLISSING
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Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement 'Participatie en sociale activering', zoals in bijlage 
gevoegd, goed.

Joeri Stekelorum,
algemeen directeur


