NOTULEN VAN DE RAAD VAN 18/03/2015
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Bullen Michel,
Noppen Hilde, Nys Hendrik, Schillebeeckx Elke, Trappeniers Hendrik, Vandeven
Adelia, Wynants Christine, Poels Marleen raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Christian Taes, burgemeester, woont de vergadering bij.
Verontschuldigd:
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte:
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Groepswerking en arbeidstrajectbegeleiding door SOCiAL
03. Jeugdhulpverleningsplan 2015
04. Dienst schuldbemiddeling - Basisregistratie en jaarverslag voor 2014
05. Pachtoverdracht perceel gelegen Erps-Kwerps, sectie A 0241
06\01. Extra agendapunt - Hervestiging van vluchtelingen
Besloten gedeelte:
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 04/02/15 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Groepswerking en arbeidstrajectbegeleiding door SOCiAL - Toelichting
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Jaarlijkse toelichting over de werking van SOCiAL.

II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
III. Toelichting
De toelichting van SOCiAL gaat dit jaar specifiek over de groepswerking en
arbeidstrajectbegeleiding en wordt gegeven door Sandra Dehaes, groepswerkster en
arbeidstrajectbegeleidster.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Presentatie Raad
Besluit:
Art. 1. Kennisname van de toelichting over de groepswerking en
arbeidstrajectbegeleiding door SOCiAL.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 18/03/2015.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 205.3 en meegedeeld aan:

-

secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)

---------------------------------------------------------------------------------------------03. Jeugdhulpverleningsplan 2015
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Voorbrengen van het jeugdhulpverleningsplan 2015-2019.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing nr. 06 van het Vast bureau van 28/11/2014 houdende bespreking ontwerp
jeugdhulpverleningsplan.
III. Toelichting
Het meerjarenplan jeugdhulpverlening werd opgesteld met als hoofddoel het bestrijden
van kinderarmoede. Ook de oprichting van het Huis van het kind Kortenberg wordt
hierin opgenomen. Onder de hoofddoelstelling vallen nog verschillende
subdoelstellingen waarin concrete acties worden geformuleerd.
IV. Bijlagen bij de beslissing
Meerjarenplan jeugdhulpverlening 2015-2019
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring jeugdhulpverleningsplan 2015-2019
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 18/03/2015.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercod 624.2 en meegedeeld aan:
- Jeugdhulpverlener, Claes Gielke (dossierbehandelaar)
---------------------------------------------------------------------------------------------04. Dienst schuldbemiddeling - Basisregistratie en jaarverslag voor 2014
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2014.
Info over evaluatie werking 2014 en eventuele verbeteracties.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Het decreet van 24/07/1996 houdende regeling erkenning van de instellingen voor
schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;
Art. 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/1997 tot uitvoering van het
decreet van 24/07/1996 houdende regeling erkenning van de instellingen voor
schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemmenschap;
De erkenning als instelling voor schuldbemiddeling van onbepaalde duur in uitvoering
van het decreet van 21/06/2013 houdende diverse bepalingen betreffende het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
III. Toelichting

Als erkende dienst voor schuldbemiddeling dient OCMW Kortenberg jaarlijks een
jaarverslag schuldbemiddeling en een basisregistratie aan de Vlaamse overheid te
bezorgen.
Het jaarverslag schuldbemiddeling 2014 dient goedgekeurd te worden door de OCMWRaad.
Volgende gegevens werden geregistreerd voor de basisregistratie:
CSR én Budgetbeheer
10
CSR en budgetbegeleiding en budgetbeheer
1
CSR én Schuldbemiddeling
4
CSR én Schuldbemiddeling en budgetbeheer
6
Geen CSR; Budgetbegeleiding (uitsluitend)
5
Geen CSR; Budgetbegeleiding en budgetbeheer
3
Geen CSR; Budgetbeheer (uitsluitend)
8
Geen CSR; Schuldbemiddeling (uitsluitend)
27
Geen CSR; Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding
15
Geen CSR; Schuldbemiddeling en budgetbeheer
10
Geen CSR; Schuldbemiddeling, budgetbegeleiding en
budgetbeheer
5
Eindtotaal
94
Het eindtotaal is lager dan bij de basisregistratie 2013. De reden hiervoor is dat er voor
2014 geen eenmalige tussenkomsten meer mochten geregistreerd worden.
In november 2014 werden er twee infosessies georganiseerd voor cliënten met
financiële problemen. De eerste infosessie ging over energie, tijdens de tweede sessie
werden er budgettips uitgewisseld. Er waren bij beide sessies een vijftal cliënten
aanwezig.
In 2014 zijn we gestart met een viermaandelijks overleg budgetbeheer. Tijdens dit
overleg worden alle lopende budgetbeheren besproken, hun stand van zaken en hun
toekomstperspectief. Elke maatschappelijk werker evalueert zijn eigen budgetbeheren
samen met de cliënt, maar door deze overlegmomenten met collega’s in te bouwen
wordt er intensiever geëvalueerd en besproken welke acties er dienen ondernomen te
worden zodat er een duidelijkere toekomstvisie wordt gevormd. Zo kunnen we sneller
inspelen op het verder verloop van een budgetbeheer: dienen we het budgetbeheer af te
bouwen, stop te zetten, over te gaan naar bewindvoering, …
Dit overleg is belangrijk zodat alle maatschappelijk werkers op één lijn zitten en in dat
kader wensen we het bestaande draaiboek te actualiseren naar de huidige werkwijze
binnen de sociale dienst. Nuttige hulpmiddelen hierbij zijn een bestaande budgetmap en
een stappenplan waarbij elke budgetbeheer kan ondergebracht worden in een bepaalde
categorie.
Dit alles zal verder uitgewerkt en verfijnd worden in 2015.
IV. Bijlagen bij de beslissing
Jaarverslag schuldbemiddeling 2014.doc
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:

Art. 1. §1. Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2014.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 18/03/2015.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 617.1 en meegedeeld aan:
- Maatschappelijk werkster, Griet Soetemans (dossierbehandelaar)
----------------------------------------------------------------------------------------05. Pachtoverdracht perceel gelegen te Erps-Kwerps, sectie A0241
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Toelating bevoorrechte pachtoverdracht van de heer Pierre Binst naar zijn zoon Ivo
Binst.
1 perceel: gelegen te Erps-Kwerps (Corelsberg), Sie A0086 (1), groot 31a60ca
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Artikel 30 e.v. van de pachtwet, inzonderheid art. 35.
III. Toelichting
De pachtovernemer bezorgde een ingevuld inlichtingenformulier terug waaruit blijkt dat
hij beantwoordt aan de criteria opgesomd in het schrijven van 07/07/2005 van de
afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Vlaams-Brabant;
IV. Bijlagen bij de beslissing
Pachtoverdracht
Scan inlichtingenformulier
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Toelating aan Pierre Binst tot overdracht van zijn pacht.
§2. De pachtoverdracht betreft het perceel A0241, groot 25a40ca, KI 14, gelegen te
Erps-Kwerps waar het gekend is als Vosseputten, met een huidige pacht van
78,40 EUR.
§3. De nieuwe pachter is Ivo Binst wonende Rijkenhoek 35, 1980 Zemst.
§4. De pachtoverdracht gaat in vanaf 01/11/2014 voor de resterende negen jaar terwijl
de pachtoverdrager het perceel pachtte sinds 01/07/2011.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 579.2/A0241 - 506.373 en meegedeeld
aan:
- Stafmedewerker, Annelies Laeremans (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- Dennis Cardoen
-----------------------------------------------------------------------------------------06\01. Extra agendapunt - Hervestiging van vluchtelingen
In uitvoering van art. 32 van het OCMW-decreet heeft Jozef Beets gevraagd het
volgende punt op de agenda te zetten:
“In 2015 zal België 300 hervestigde vluchtelingen opvangen en het statuut van
vluchteling geven, waaronder 225 Syriërs en 75 Congolese vluchtelingen. Er wordt een

nieuwe oproep gedaan aan de OCMW's om zich, zoals in 2013, opnieuw te engageren
voor het programma van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen (UNHCR)
door het beschikbaar stellen van woningen voor de vluchtelingen alsook het aanbieden
van begeleiding gedurende 12 maanden.
Kandidaturen moeten ingediend worden tegen 25 maart 2015.
Vraag : 1. Zal het OCMW van Kortenberg op deze oproep reageren?
2. Indien niet, waarom?
De voorzitter deelt mee:
Om hierop te kunnen antwoorden, moeten we een beeld schetsen van de aard van het
project.
België zal in 2015 Syriërs en Congolese vluchtelingen opvangen, waarvoor Fedasil nog
opvangplaatsen zoekt. Er wordt aan de OCMW’s gevraagd om woningen beschikbaar te
stellen voor de vluchtelingen alsook het aanbieden van begeleiding gedurende 12
maanden.
Onder de begeleiding worden onderstaande taken van de OCMW's verwacht:
De OCMW's stellen op voorhand een aangepast aanbod van woningen voor (private
markt, sociale woning, …) met inbegrip van voortijdige hulp bij hervestiging
(meubelen, basisuitrusting, welkomstkit hygiëne en voeding, …). De OCMW’s geven
aan de vluchtelingen de eventuele betaling van de 1ste huur, betaling van
bestaansmiddelen, transport, …) in afwachting van de toekenning van het leefloon. De
OCMW’s bereiden de toegang tot de hulpverlening van het OCMW voor en de andere
rechten zoals leefloon, vestigingspremie, gewaarborgde kinderbijslag, verzekering
gezondheidszorgen en uitkeringen, …. De OCMW’s leveren een intensieve globale
opvolging voor de hervestigde vluchtelingen op hun grondgebied. De OCMW’s nemen,
met behulp van Fedasil, kennis van de dossiers voor de aankomst en nemen deel aan de
voorbereidende vergaderingen en vergaderingen voor de operationele coördinatie.
Onder een globale opvolging wordt verstaan: materieel, medisch, medisch-sociaal,
psychologisch, socio-professioneel met inbegrip van de toewijzing van een specifieke
maatschappelijk assistent, een referentie naar de integratieprogramma's voor
nieuwkomers, naar de klassieke interne en externe diensten, ondersteuning bij de
toegang tot medische en psychologische zorgen (met inbegrip van een verzekering
gezondheidszorg en vergoeding en verhoogde tegemoetkoming), tot opvoeding,
opleiding (waaronder taal- en alfabetiseringscursussen), werk, uiteenlopende
administratieve handelingen zoals het openen van een rekening, tolkendiensten,
familiale steun, …. En financiële modaliteiten. Teneinde de OCMW's te vergoeden,
wordt per hervestigde vluchteling een vaste forfait voorzien die de hierboven
beschreven diensten dekt.
· Op het niveau van de OCMW's is de vergoeding verschuldigd aan het OCMW dat een
aantal plaatsen voorstelt, een voorafgaande offerte indient voor een woning volgens de
voorziene modaliteiten, de installering voorziet en de nodige diensten aanbiedt.
· Indien een persoon beslist om later te verhuizen naar een andere stad of gemeente
(volgens de vrije keuze van verblijfplaats), voor het einde van de 12 maanden
begeleiding, zal het oorspronkelijke OCMW de forfait behouden en zal het nieuwe
OCMW van vestiging geen financiële middelen ter aanmoediging meer ontvangen. Op
operationeel vlak zullen deze personen nog steeds opgevolgd worden door de
verenigingen die, in dat geval, een belangrijke ondersteunende rol zullen uitoefenen.

· Het forfait wordt geraamd op 2.500 EUR waarvan:
o een eerste schijf van 2.500 EUR per hervestigde vluchteling na afsluiting van de
conventie overeenkomstig de modaliteiten die voorzien zijn in de conventie;
o een tweede niet-automatische schijf van 500 € per hervestigde vluchteling indien:
de hervestigde vluchteling(en) zich na afloop van de periode van 12 maanden
vestigt/vestigen in de stad of gemeente van het OCMW.
· Een conventie met de OCMW's bepaalt de betalingsmodaliteiten voor de forfait en de
dienstverlening.
Het project lijkt me interessant, maar praktisch niet haalbaar voor ons OCMW.
Momenteel zijn al onze woningen volzet. In de korte toekomst komen er wel wat
kamers vrij, dat we zouden kunnen vrijhouden. Indien we de kamers voor deze
doelgroep vrijhouden, hebben we geen kamers voor de burgers van Kortenberg die zich
in de toekomst in een acute huisvestingssituatie bevinden.
We dienen een intensieve begeleiding te voorzien. Deze begeleiding is arbeidsintensief
en hiervoor hebben we geen personeel.
Er is contact opgenomen met OCMW Herent omdat zij in 2013 een gezin hebben
opgevangen onder hetzelfde project.
Volgens hen zijn de subsidies niet voldoende om alle kosten van de vluchtelingen te
dekken. Ze geven aan dat de vluchtelingen uit een oorlogsgebied komen en zeer intense
begeleiding nodig hebben en dat de begeleiding moeilijk en zwaar is. Momenteel
verblijft het opgevangen gezin nog steeds te Herent en ontvangen ze leefloon.
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 06/05/2015 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

Roeland Maes
Alexandra Thienpont
secretaris
voorzitter
==============================================================

