Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 25 oktober 2018

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joke Longin; de heer Peter Beerens; mevrouw Els Van Gucht;
mevrouw Natalie De Coninck; mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Harry
De Visscher; mevrouw Christel Ringoot, Adjunct-Algemeen Directeur

Afwezig:
mevrouw Gwendolijn Meskens; de heer Albert Beerens

25 oktober 2018 19:58 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen OZ - RMW 27.09.2018.pdf

Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
2
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Aardgas-minimale levering aardgas tijdens de
winterperiode 2018/2019 - Tussenkomst voor minimale
levering van aardgas in de winterperiode 2018/2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en context
Met de ' minimale levering via de aargasbudgetmeter' wil de Vlaamse Regering de OCMW's een middel
aanreiken om gezinnen die de middelen niet hebben om de budgetmeter aardgas op te laden, en die
dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een "
minimale hoeveelheid" gas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeter.
De kost hiervoor kan deels ( 70%) worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder. Deze
maatregel loopt van 1 november tot 31 maart.
Argumentatie
Met deze maatregel kunnen de OCMW's aan behoeftigen een financiële steun toekennen om hun
aardgasbudgetmeter op te laden. Deze tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas,
goed voor een minimaal comfort. De OCMW 's beschikken hiermee over een extra instrument om een
financiële tussenkomst te doen in de energiekosten. Dankzij deze maatregel kunnen kwetsbare
gezinnen ononderbroken beschikken over basisverwarming en / of kan vermeden worden dat ze
schulden opbouwen tijdens de winterperiode.
Juridische grond
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het OCMW gaat akkoord met het besluit van de Vlaamse regering betreffende de minimale levering
via de aardgasbudgetmeter wat betreft de invoering van een minimale levering van aardgas tijdens
de winterperiode 2018-2019 met ingang van 1 november 2018. De steunverlening zal voor 70%
teruggevorderd worden bij de aardgasdistributienetbeheerder Eandis, de overige 30% wordt
individueel beslist.

Welzijnszaken
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Taalbeleid - Samenwerking dienst Integratie en
Inburgering - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
1. Groot deel anderstalige cliënten
Vertrekkend vanuit het aantal intakes in 2018 zien we dat 61% van hen anderstaligen zijn. Ook is
45% van de dagelijkse bezoekers anderstalig.
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2. Nederlandse lessen
Vorig schooljaar waren er 99 leerlingen bij de Nederlandse lessen. Oorspronkelijk waren de
Nederlandse lessen bedoeld voor laaggeschoolden en anderstaligen, maar we zien dat het concept
van de lessen Nederlands geëvolueerd is naar alleen lessen voor anderstaligen.
3. Gemeenschappelijke en gedragen visie
Aangezien veel cliënten van ons doelpubliek anderstalig zijn en het Nederlands moeilijk beheersen,
willen we graag een evenwicht zoeken. We willen het Nederlands bewaken en anderstaligen
stimuleren om Nederlands te leren maar tegelijkertijd willen we dat de communicatie zo duidelijk
mogelijk is zodat de hulpverlening vlot kan verlopen.
4. Context huidige taalwet
De algemene en verplichte regel op basis van de Taalwetgeving in bestuurszaken is dat er wordt
Nederlands gesproken met elke inwoner. Een praktische uitzondering is eventueel mogelijk op basis
van de aanbevelingen van de Taalwetwijzer, geformuleerd op enkele criteria van de Vaste Commissie
Taaltoezicht t.a.v. bepaalde doelgroepen….
Argumentatie
Door het invoeren van een taalbeleid kan miscommunicatie tussen hulpverlener en cliënt vermeden
worden en kunnen we als team dezelfde regels hanteren.
De opstart van een dergelijk begeleidingsproces door de dienst Integratie en Inburgering moet in
2018 nog gebeuren. Op die manier verloopt het begeleidingsproces gratis. Want vanaf 2019 dienen
we hiervoor te betalen.
In bijlage vindt u de beschrijving van de procesbegeleiding door dienst integratie en inburgering met
als kernwoorden: profileren, communiceren, motiveren en integratie.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 65 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Het vast bureau of de bijzondere comités oefenen de
bevoegdheden uit die eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 52, artikel 161 (als VB
budgethouder zou zijn) of door of krachtens andere wettelijke en decretale bepalingen, onder meer
als vermeld in artikel 2.
Art. 66 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De bevoegdheden die uitdrukkelijk door of krachtens
de wet of het decreet worden toevertrouwd aan het vast bureau of de bijzondere comités, kunnen
niet worden gedelegeerd.

Financiële informatie
Financiële informatie
Dit begeleidingsproces is gratis, mits we het startsein kunnen geven in 2018.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om een taalbeleid op te starten binnen het Sociaal Huis,
door in te stappen in de procesbegeleiding van het agentschap integratie en inburgering.
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Bijlagen
1. procesbegeleiding dienst integratie en inburgering.pdf
2. mail juriste taalwet.msg

Interne zaken
Organisatie-ontwikkeling
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Informatieveiligheid - Interne procedures Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te geven over twee (interne)
procedures omtrent informatieveiligheid naar aanleiding van de invoering van de AVG-wetgeving.
Argumentatie
Gelet op de AVG-wetgeving; de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens en het decreet van 28.07.2008 betreffende
elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer heeft het bestuur enkele verplichtingen waaronder ook het
opstellen van procedures voor incidenten en/of het omgaan met vragen van burgers.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college oefent de bevoegdheden uit die
eraan zijn toevertrouwd overeenkomstig artikel 43, § 1 (door de gemeenteraad), of overeenkomstig
andere wettelijke en decretale bepalingen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad van maatschappelijk welzijn keurt de volgende procedures in het kader van
informatieveiligheid goed :
- Incidentenprocedure gemeente en OCMW Opwijk
- Interne procedure omgaan met vragen van burgers

Bijlagen
1. 2018 - Informatieveiligheid - Incidentenprocedure.pdf
2. 2018 - Informatieveiligheid - Interne procedure behandelen vraag ivm rechten.pdf

BESLOTEN ZITTING
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Vaste punten

20:27 - De voorzitter opent de besloten zitting
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen - RMW 27.09.2018.pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - VB 20.09.2018.pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - BCSD 17 09 2018.pdf
2. Notulen BCSD - 04 10 2018.pdf

MEDEDELINGEN
Vergaderkalender november 2018
Maandag 5 november 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 15 november 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel - GAC II
Maandag 19 november 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 22 november 2018 : OCMW-raad - 20.00 uur zaal Satijn (WZC)

Sint-Maartenfeest - 't Kapstokske
Het Sint-Maartenfeest in het 't Kapstokske gaat door op zaterdag 10 november van 9u tot 12u.

Opendeurdagen 't Kapstokske
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De opendeurdagen in 't Kapstokske gaan door van 16 tot 18 november.
- 16/11 : van 9u tot 16u
- 17/11 : van 9u tot 17u met modeshow om 14u30
- 18/11 : van 13u tot 16u

Pakjesfeest
Het Pakjesfeest ten voordele van kinderen van sociaal cliënteel gaat door op dinsdag 18 december
van 16u tot 19u in het gemeenschapscentrum.

Kerstmarkt WZC De Oase
Kerstmarkt WZC De Oase op zondag 9 december 2018 met standjes, eet- en drinkgelegenheid,
animatie en winterwandeling.

25 oktober 2018 20:39 - De voorzitter sluit de zitting
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