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1 Goedkeuring verslag vorige zitting

De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring
ngg aan het versla
verslag van d
de zitting van 7 september
2020.
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Raadslid Reinhart Madoc vraagt
gt off de evaluatie van
va hhet geïntegreerd breed onthaal ook aan de OCMWraad zal voorgelegd worden
enn
Raadslid Carine Vandermeersch
ermeersch verzekert
verzeke dat dit wel degelijk zal gebeuren.
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BEHANDELING,
G, na toelichting doo
door raadslid Carine Vandermeersch
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-ISituering:
ng:
g:
Het decreet
ecreet
reet Lokaal Sociaal
So
Socia Beleid van 9 februari 2018 stelt dat het lokaal bestuur werk moet maken
van een maximale toegankelijkheid
toe
van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking en
daarbij bijzondere
ondere aandacht moet besteden aan het bestrijden van onderbescherming. Het lokaal
bestuur krijgt d
de regierol toegewezen en moet een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed
Onthaal 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 mutualiteiten (DMW) omvat.
Daarnaast wordt het realiseren van een samenwerkingsverband GBO benoemd als een Vlaamse
beleidsprioriteit in het kader van lokaal sociaal beleid voor de lokale beleidscyclus 2020-2025 in het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in
het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden Geïntegreerd
Breed Onthaal. Dit besluit van de Vlaamse Regering bepaalt de subsidievoorwaarden, verbonden aan
deze Vlaamse beleidsprioriteit.
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-IIEr wordt een ontwerp van overeenkomst voorgelegd tussen de samenwerkende kernpartners van het
samenwerkingsverband GBO WE40. Deze overeenkomst regelt de samenwerking GBO binnen de
Eerstelijnszone WE40 voor de beleidsperiode 2020-2025 en is gekoppeld aan de meerjarenplanning
van de betrokken lokale besturen en de beleidsplannen van de DMW’s en CAW’s.
Er wordt een ontwerp van overeenkomst voorgelegd tussen de samenwerkende kernpartners van het
samenwerkingsverband GBO WE40, te weten
voor de centra algemeen welzijnswerk, het CAW Noord-West-Vlaanderen,
de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten
voor de lokale besturen, de OCMW’s Beernem, Jabbeke, Oostkamp en Zedelgem
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-IIIDe samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de organisatie van een samenwerkingsverband
amenwerkin
amenwerking
geïntegreerd breed onthaal (GBO) zoals voorzien in het decreet lokaal sociaal
aal
al beleid. Het o
om
omschrijft
hoe bovengenoemde partners samenwerken om de doelstellingen van het GBO met betrekki
betrekking tot de
toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening enerzijds en het toekennen
nen
en van de grondrec
grondrech
grondrechten voor
elke burger en tegengaan van onderbescherming anderzijds zullen realiseren.
ealiseren.
ren
Het werkingsgebied van het samenwerkingsverband GBO WE40
E40 omvat alle gem
gemeenten binnen de
eerstelijnszone WE40 alsook de kernpartners.
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Het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal
aal GBO WE40 word
wordt onder regie van de vier
genoemde OCMW 's gerealiseerd. Er worden duidelijke
delijke
elijke en transparant
transparan
transparante afspraken gemaakt over de
verdeling van taken en verantwoordelijkheden enn de wijze waarop deze
de regie wordt gerealiseerd.
De regie behelst, met het oog op het bereiken
enn van
v de inn deze overeenkomst
over
vermelde doelstellingen,
minstens het afstemmen van de verschillende
de partne
part
partners
rss en actie
acties binnen het samenwerkingsverband.
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-IVDe vier genoemde OCMW-'s -in dee overeenkoms
overeenkomstt ke
ker
kernpartner OCMW genoemd- nemen (minstens)
volgende regietaken op zich:

O

C

M

1)
Regiecomponent: overzicht
rzicht
ht over de situatie
Regieactiviteit: partners
tners bevragen over alle
a relevante informatie om een goed en omvattend beeld van
de situatie te verkrijgen
rkrijgen
rijg
2)
Regiecomponent:
onent: verantwoording
verantwoord
verantwoordin afleggen tegenover het geheel
Regieactiviteit:
tiviteit:
viteit
- het tonen
nen van betro
betrokken
betrokkenheid bij het geheel
- verantwoorden
twoorden
woorden van he
het handelen en de resultaten van het geheel
3)
Regiecomponent:
nent: gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten
Regieactiviteit:
- het stimuleren van visievorming rond een beleidskoers ten aanzien van het geheel
- het thematiseren van problemen als gevolg van strijdige doelen of belangen van betrokken partners
- beleidslijnen onder woorden brengen en uitdragen
- toezicht houden op de voortgang van het proces en indien nodig zorgen voor tijdige bijsturing
4)
Regiecomponent: samenwerking organiseren
Regieactiviteit:
- partners mobiliseren, enthousiasmeren en inspireren bij te dragen aan het geheel
- partners aan elkaar koppelen (bijvoorbeeld door doelen te vervlechten)
- toezicht houden op de inzet en de inbreng van partners, alsook op de resultaten van de
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samenwerking als geheel en de bevindingen hiervan terugkoppelen naar de onderscheiden of alle
partners
5)
Regiecomponent: GBO-kerngroep organiseren
Regieactiviteit:
- bijeen roepen van de GBO-kerngroep die als opdracht heeft het verfijnen van operationele
afspraken en implementatie van de methodieken, instrumenten,… GBO in de eigen werking; het
organiseren van vormingsmomenten voor basiswerkers; evaluatie samenwerking; behandelen van
signalen omtrent belemmerende factoren in de samenwerking; opmaak communicatieplan.
-VMinstens éénmaal per jaar zal de uitvoering van de samenwerking worden geëvalueerd en waar nodig
worden bijgestuurd.
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-VIBijgevoegd: :
- het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst
- het document van de dienst Data en Analyse (Provincie West-Vlaanderen)
aanderen)
eren) als nuttige basis van de
omgevingsanalyse in ELZ WE40
BESLUIT:
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Artikel 1:
De OCMW-Raad keurt de overeenkomst tussen
sen
en de samenwerke
samenwer
samenwerkende kernpartners van het
samenwerkingsverband GBO WE40 goed en neemt
emt de acties op in het BBC via de deelrapportagecode
WVG200/2.
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Artikel 2:
De OCMW-De Raad gaat er mee akkoord
ord dat Gemeent
Ge
Gemeente Oostkamp voor de samenwerking GBO
WE40 optreedt als aanvragend bestuur
stuur
uur en beherende gge
gemeente ten opzichte van de Vlaamse Overheid.
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Gedurende deze raadszitting
szitting
ing werden geen vverdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter
tafel liggende notulen
en van de zitting van 7 september 2020. De volgende OCMW-raadszitting wordt
gepland op maandag
dag
ag 9 november 2020.
20
2020 De vergadering wordt beëindigd om 21u55.
De voorzitter,
C. Bourgois

O

De algemeen
en directeur,
G. Acke..

1RWXOHQ2&0:UDDGRNWREHU±SDJLQD


