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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Albert Beerens; de heer William Engels; mevrouw Lutgard Van der Borght; de heer Pol
Verhaevert; mevrouw Anja Haverals; de heer Jan Couck; de heer Johan Deleu; de heer Pierre Van de
Velde; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw Ineke Robijns; mevrouw Joske Vermeir ; mevrouw Inez De
Coninck; mevrouw Arianne De Bondt; mevrouw Els Van Buggenhout; de heer Willy Segers; mevrouw
Inge De Nil; de heer Jeroen Eenens; de heer Luc De Ridder; mevrouw Marieke De Medts; de heer
Roland Mortier; de heer Floris Van den Broeck; de heer Nico Du Buisson; mevrouw Katleen Biesemans

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Patrick De Smedt

Afwezig:
de heer Wouter Van Driessche

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeentelijke toelage van 0,37 € per uur is nu ten gunste van de thuiszorgorganisaties. Deze
toelage komt hun algemene werking ten goede maar betekent geen rechtstreeks voordeel voor de
hulpbehoevende gebruiker. De welzijnsraad benadrukt het belang van een rechtstreeks voordeel voor
de kwetsbare Opwijkenaar, daarom werd een herziening voorgesteld van de gemeentelijke toelage.
In 2007, bij de opstelling van het lokaal sociaal beleidsplan werden reeds afspraken gemaakt rond
individuele hulpverlening. Deze hulpverlening wordt na een sociaal onderzoek door het OCMW
toegekend. Zo geeft het OCMW reeds tussenkomsten aan sociaal begeleide personen die gebruik
maken van de diensten gezinszorg.
Argumentatie
Momenteel geeft het OCMW reeds tussenkomsten aan sociaal begeleide personen die gebruik maken
van de diensten gezinszorg. Dit is een beslissing na individuele hulpvraag. De medewerkers van de
afdeling sociale zaken zijn er zich van bewust dat er op deze manier gebruikers zijn die, ook al hebben
zij recht op een tussenkomst, deze niet ontvangen. Anderzijds wordt er ook vastgesteld dat de
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facturen van de gezinszorg zwaar doorwegen op het budget van de gebruikers. Het voorziene budget
binnen het OCMW voor 2016 werd overschreden met 5.000 €.
Om te zorgen voor een rechtstreeks voordeel voor iedere hulpbehoevende gebruiker en niet enkel
sociaal begeleide personen, kan het voorziene bedrag voor het gemeentelijk toelagereglement worden
overgedragen aan het OCMW. Concreet gaat het er over dat met deze extra middelen deze
dienstverlening ten goede komen aan de volledige doelgroep. Het blijft echter de bedoeling het
bedrag van de tussenkomst individueel te bepalen, deze is onder andere afhankelijk van de frequentie
van de aangeboden hulp en het doorwegen op het budget van de gebruiker.
Het is de bedoeling de verantwoordelijken van de organisaties die gezinszorg aanbieden binnen de
gemeente Opwijk op de hoogte te brengen van deze gewijzigde manier van werken. Zij zijn de
doorverwijzers naar de afdeling sociale zaken.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 57, §1 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 : Het college van burgemeester en schepenen
bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor. Het voert de besluiten van de
gemeenteraad uit.
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.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In de jaarbudgetrekening van 2017, Actie-plan 119, actie 315 is een som van 11.000 euro voorzien
voor gezinshulp. Hiervan wordt ongeveer een 1000 euro gebruikt voor het toelagereglement
nachtzorg. Er is ongeveer 10.000 euro voor de toelage aan de erkende instanties gezinshulp.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Jan Couck; Johan Deleu; Pierre Van de Velde; Joske Vermeir ; Inez De Coninck;
Arianne De Bondt; Els Van Buggenhout; Inge De Nil; Marieke De Medts; Roland Mortier; Floris Van
den Broeck; Nico Du Buisson; Albert Beerens; William Engels
- 8 stem(men) tegen: Lutgard Van der Borght; Pol Verhaevert; Anja Haverals; Marijke De Vis; Ineke
Robijns; Willy Segers; Jeroen Eenens; Luc De Ridder

Besluit
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van Opwijk daterend van 28 maart 2002 wat betreft de
goedkeuring van de toelage aan de diensten voor bejaarden- en gezinshulp, wordt in zitting van 25
april 2017 opgeheven.
De gemeenteraad neemt akte van het voorstel van de welzijnsraad zoals beschreven in het verslag
van 5 december 2016, van de beslissing van het college op datum van 22 februari 2017, van de
beslissing van de OCMW-raad in de zitting van 23 februari.
De gemeenteraad beslist om het gemeentelijke toelagereglement met betrekking tot de diensten voor
gezins- en bejaardenhulp op te heffen en om de voorziene middelen voor deze uitgave over te dragen
aan het OCMW met als doel dat een hulpbehoevende gebruiker een tussenkomst kan vragen aan het
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OCMW, nadat zijn situatie werd onderzocht door de afdeling sociale zaken. Het betreft een bedrage
van 10.000 euro.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de doelgroep zoals deze omschreven is in de
principebelissing van het OCMW:






de aanvrager is een inwoner van de gemeente Opwijk
de aanvrager heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming of
de aanvrager is in schuldbemiddeling of
de aanvrager heeft een inkomen gelijk of lager dan de officiële armoedegrens.

Bijlagen
1. toelagereglement gezins- en bejaardenhulp 28 maart 2002.pdf
2. verslag 05122016.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Gemeentesecretaris
Katleen Biesemans

Voorzitter gemeenteraad
William Engels
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