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20 december 2018 20:14 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Interne zaken
Secretariaat
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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 22.11.2018.pdf

Algemeen maatschappelijk werk
Welzijnszaken
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Project Colruyt - aan tafel in 1,2,3 euro - Evenwichtige
en budgettaire maaltijden voor gezinnen met kinderen Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
Dit punt is opgemaakt naar aanleiding van een voorstelling in het sociaal huis De Wegwijzer op 2
oktober 2018 van Wim Verbesselt, coördinator van het project "aan tafel in 1,2,3 euro". In 2016 is dit
als proefproject gestart tussen het OCMW van Kortrijk en Colruyt. Ondertussen stapten meer dan 100
gemeenten al in dit project (waaronder Merchtem), wat zich vertaalt in meer dan 2000
gezinnen. Colruyt merkt dat minstens 37 % van de deelnemers het receptenboekje al gebruikte in een
Colruyt-winkel en 24 % zijn frequente deelnemers.
Het concept is eenvoudig. Kwetsbare gezinnen worden volledig vrijblijvend geïnformeerd over dit
project door een sociale organisatie zoals een OCMW, CAW, Kind en Gezin, Huis van het Kind... De
gezinnen kunnen zich vrijwillig inschrijven, waarna ze exclusief om de twee weken een Colruytreceptenboekje in de bus krijgen. Dat bevat telkens zes gemakkelijke en kindvriendelijke recepten en
de bijhorende boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor drie ruime porties en kost gegarandeerd
niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie. Daarin is de prijs van de volledige verpakking inbegrepen, ook
al is er voor het recept minder nodig. Zo weten de mensen vooraf exact wat ze betalen aan de kassa.
Het receptenboekje bevat ook tips om de kinderen te laten meehelpen en om van de restjes nog iets
lekkers te maken.
Argumentatie

Met het receptenboekje wil Colruyt mensen inspiratie geven zonder dat ze zich zorgen hoeven
te maken over de prijs. Gezinnen kunnen zo het budget van een maaltijd onder controle
houden, een evenwichtige en gezonde maaltijd bereiden, kinderen betrekken in het
bereiden van een maaltijd en slim shoppen.
Het project is zeer toegankelijk. Ook is er geen stigmatisering omdat het kopen van
producten gewoon via de Colruytkaart verloopt en de andere cliënten, alsook de
kassamedewerker niet zullen merken dat iemand aan dit project deelneemt.
Tevens is de werklast voor de medewerkers van het sociaal huis ook zeer laag. Mensen
worden ingeschreven en krijgen de kaart thuis opgestuurd. Wij hoeven hier verder niets voor
te doen.
De samenwerking tussen privé, lokale overheden en sociale organisaties vertrekt vanuit ieders
expertise. “De sociale organisaties kennen de kwetsbare gezinnen en hun noden inzake
armoedebestrijding”, zegt Wim Verbesselt. “Bij Colruyt beschikken we dan weer over een ruime

expertise in koken, lekker en evenwichtig eten. Door de handen in elkaar te slaan kunnen we op een
structurele, duurzame manier iets doen voor mensen die het moeilijker hebben. We zijn heel blij dat
we bij gezinnen met kinderen een stukje zorg kunnen wegnemen en hen zelfredzamer helpen maken.
Het is een van de vele manieren waarop we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen.”
Om de samenwerking in goede banen te leiden is er een engagementsverklaring opgemaakt waarin
de wederzijdse verwachtingen duidelijk geformuleerd zijn. Er is geen aankoopverplichting, deelnemers
kunnen de producten ook in andere winkels kopen, maar daar kan de lagere prijs echter niet
gegarandeerd worden. Er staat duidelijk dat de privacywetgeving wordt gerespecteerd en dat de
deelnemers net zoals alle andere klanten worden beschouwd.
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
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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 project heeft niet direct financiële gevolgen. We achten het wel wenselijk om in de toekomst acties
te ondernemen om dit project te implementeren. Zo denken we aan een kookworkshop voor
leerwerkprojecten en/of aan een samenwerking met het Centrum voor Basis Educatie bij een
lessenreeks over voeding.

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

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist dat het OCMW kan deelnemen aan het project "aan tafel
in 1,2,3 euro" van Colruyt en ondertekent hiervoor de engagementsverklaring.

Bijlagen
1. engagementsverklaring - aan tafel in 1-2-3 euro.docx
2. voorbeeld inschrijvingsformulier Xtra-k.pdf
3. flyer aan tafel in 1-2-3-euro.pdf
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Engagementsverklaring “Aan tafel in 1-2-3
euro”
Situering
Met deze verklaring spreken <organisatie X> en Etn. Franz Colruyt NV (hierna genoemd
Colruyt) hun wederzijds engagement uit in het kader van het project “Aan tafel in 1-2-3 euro”.
Het project “Aan tafel in 1-2-3 euro” heeft als doel om gezinnen met budgettaire problemen te
ondersteunen bij het bereiden van lekkere en evenwichtige maaltijden voor het gezin. Het
project bestaat uit een 2-wekelijks boekje (“Aan tafel in 1-2-3 euro”) met
6 recepten die max. 1, 2 of 3 euro per persoon kosten op basis van 3 porties.
Met dit receptenboekje willen we mensen inspiratie geven zonder dat ze zich zorgen hoeven te
maken over de prijs. Gezinnen kunnen zo het budget van een maaltijd onder controle houden,
een evenwichtige maaltijd bereiden, kinderen betrekken in het bereiden van een maaltijd en
slim shoppen.
Beide partners engageren zich om:
- het project actief en op een duurzame manier te ondersteunen met respect voor elkaars
eigenheid,
- de vrije keuze van de doelgroep te respecteren ivm het al dan niet in- en uitschrijven voor
dit receptenboekje,
- elkaar op de hoogte te houden over de stand van zaken in het project en de te ondernemen
stappen, alsook bij alle mogelijke vormen van externe communicaties,
Specifieke engagementen
Colruyt engageert zich om:
- het receptenboekje elke 14 dagen te bezorgen aan de doelgroep,
- de afgesproken prijzen binnen de opgegeven periode te respecteren en de afgesproken
gratis producten ter beschikking te stellen,
- geen bijkomende specifieke promoties op te zetten voor de doelgroep,
- geen aankoopverplichting of enige exclusiviteit te claimen. Boekjes mogen in
concurrerende winkels gebruikt worden, waarbij dan wel noch de prijs noch het gratis
product gegarandeerd wordt,
- de privacywetgeving te respecteren (zie ommezijde voor een toelichting),
- te erkennen dat het uitsluitend de bevoegdheid is van sociale organisaties om deelnemers
toe te leiden naar het project,
- de deelnemers in het project te beschouwen als gelijkwaardige klanten zoals alle andere
klanten,
- het project te laten doorlopen zolang de partners in dit project dit zinvol achten.
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<organisatie X> engageert zich om:
- mensen die aan het profiel beantwoorden te informeren over het receptenboekje
“Aan tafel in 1-2-3 euro” en over eventuele bijkomende activiteiten (bv. kookworkshops,
winkelbezoeken,…)
- mensen de vrije keuze te laten om zich al dan niet in of weer uit te schrijven voor het boekje,
en de vrije keuze te laten ivm het deelnemen aan activiteiten,
- het receptenboekje binnen de eigen mogelijkheden te ondersteunen via extra activiteiten
naar keuze (o.a. kookworkshops),
- de ingevulde inschrijvingsformulieren mét handtekening van de deelnemer te bezorgen aan
Colruyt (dit via voorgefrankeerde enveloppen of inscannen en doormailen naar
marketing.mailing@colruyt.be)
- enkel deelnemers in te schrijven met volgend profiel:
1) ouder(s) met thuiswonende kinderen die het financieel moeilijk hebben.
2) en die beschikken over een basiskookinfrastructuur (vb. enkel kookvuur is voldoende).
3) en die beschikken over een minimaal budget van 2 of 3 euro per persoon per dag
voor de hoofdmaaltijd
4) en die beantwoorden aan 1 van volgende voorwaarden:
* of is OCMW-cliënt
* of geniet de verhoogde tegemoetkoming (bv. Uitpas)
* of behoort volgens het oordeel van een professionele toeleider (vb. maatschappelijk
werker, hulpverlener,…) tot de hierboven beschreven doelgroep.
Belangrijke opmerking: de focus ligt op gezinnen met kinderen. Andere profielen in
financiële moeilijkheden kunnen uitzonderlijk ingeschreven worden, maar om verwarring te
vermijden wordt hier extern niet over gecommuniceerd, gelieve dit te respecteren. Het boekje
blijft immers in dezelfde vorm bestaan (3 volwassen porties, tips voor kinderen etc…)
bedoeld voor gezinnen met kinderen.

datum: .. / .. / ….
<Organisatie X>
Naam:
Functie:
Handtekening:

Etn. Franz Colruyt NV
Naam: Wim Verbesselt
Functie: Coördinator "Aan tafel in 1-2-3 euro"
Handtekening:

* te ondertekenen in tweevoud. Eén exemplaar te bezorgen aan Colruyt. Beide partijen erkennen elk 1 exemplaar te hebben ontvangen.
* toelichting privacywetgeving: Colruyt onderschrijft volledig alle wettelijke vereisten ivm het respecteren van de privacy van zijn klanten. Dit houdt in dat er
een complete afscheiding is tussen de klantendatabank waar de namen en adressen van klanten opgeslagen worden en de databank van de aankoopgegevens.
Analyses van aankoopgegevens verlopen 100% anoniem en het is niet mogelijk om het aankoopgedrag of profiel van een specifieke persoon op te vragen.
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Medewerkers die gegevens in de klantendatabank invoeren, hebben tevens een verklaring ondertekend om deze gegevens strikt confidentieel te houden. Meer
info vindt u op

https://www.colruytgroup.be/nl/privacycharter-van-colruyt-group

Sociale Zaken
3
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Borgstelling - Maatschappelijke dienstverlening ten bate
van de residenten in de zorgvereniging OPcura Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Residenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken om de volledige dagprijs te betalen
in de zorgvereniging 'OPcura', hebben naast een tussenkomst in de dagprijs en een tussenkomst in
andere noodzakelijke maatschappelijke dienstverlening, ook recht op een maandelijks zakgeld. Dit
bedrag is wettelijk bepaald. Er is een minimum bedrag bepaald van € 1.164.24 op jaarbasis, of €
97.026 per maand.
Argumentatie
Residenten die opgenomen zijn in de zorgvereniging " OPcura" en waarbij blijkt uit het sociaal
onderzoek van de afdeling sociale zaken dat zij over onvoldoende financiële middelen beschikken,
hebben recht op een wettelijk bepaald zakgeld.
Juridische grond
1. De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn.
2. De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun door Openbare Centra
voor Maatshappelijk Welzijn.
3. Het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot vaststelling van het statuut van het zakgeld voor
rusthuisbewoners en tot bepaling van de kosten die niet op dit zakgeld mogen worden
aangerekend.
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
De raad keurt met ingang van 1 januari 2019 volgende bepalingen principieel goed :
1. Aan de residenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken
 een minimum zakgeld van € 1.164,24 per jaar, uitbetaald in schijven van € 97,02 per maand
te waarborgen
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 de kosten van verzorging, verpleging, mutualiteitsbijdragen, opname in het ziekenhuis,
geneesmiddelen, kleding en doktershonoraria te dragen.
2. Het bedrag van het zakgeld kan in de loop van het dienstjaar 2019 individueel aangepast worden
door middel van het voorleggen van een beslissing aan de raad.
3. Voor residenten welke niet over voldoende financiële middelen beschikken worden de personen in
aanmerking genomen, die opgenomen zijn in de zorgvereniging " OPcura " te Opwijk:
 die de dagprijs wel kunnen betalen en waarvan de andere roerende inkomsten nihil of
onvoldoende zijn om hierop eventuele kosten van maatschappelijke dienstverlening te
verhalen.
 die de dagprijs niet volledig kunnen betalen en over geen verdere roerende inkomsten
beschikken waarop de kosten van maatschappelijke dienstverlening kunnen verhaald worden
 bij de personen die eigenaar zijn of aandelen hebben in onroerende goederen de
terugbetaling van de kosten voor maatschappelijke dienstverlening te verzekeren door het
nemen van een wettelijke hypotheek in uitvoering van artikel 101 van de organieke wet van 8
juli 1976.
4. Aan de afdeling sociale zaken de opdracht te geven een grondig onderzoek in te stellen naar de
financiële ontoereikendheid van de financiële middelen van betrokkenen en alle middelen tot verhaal
van de kosten voor maatschappelijke dienstverlening te onderzoeken.
5. Om op basis van dit onderzoek elk individueel geval voor borgstelling van betaling van de kosten
van dienstverlening door de Raad te laten beslissen in uitvoering van dit principebesluit.
6. Dit besluit voor kennisgeving over te maken aan de betrokken residenten van de zorgvereninging "
OPcura " te Opwijk.

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Jaarrekening 2017 - Goedkeuring jaarrekening 2017 Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Schrijven vanwege het Agentschap Binnenlands bestuur houdende de goedkeuring van de
jaarrekening 2017.
Argumentatie
De raad neemt akte van het schrijven en het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van de gemeente Opwijk.
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.
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Besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het besluit van de gouvereneur houdende de goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2017.

Bijlagen
1. goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten

20:26 - 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 22.11.2018.pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - VB 15.11.2018.pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen BCSD 19 11 2018.pdf
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
KENNIS GENOMEN
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20 december 2018 20:40 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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