Raad voor maatschappelijk welzijn: zitting van 25 februari 2021
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dienen de notulen
van de vorige zitting, meer bepaald van 28.01.2021, te worden goedgekeurd.
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Schepen Marie Jeanne Hendrickx geeft een toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen
van de coronacrisis.
3. Watering van de acht beken: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen.
Het OCMW is lid van de Watering van de acht beken. Wateringen zijn openbare besturen die binnen
hun gebied verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer. De samenvoeging van de Watering der Twee
Leyen, de Watering der Middelbeek en de Watering van Zichem tot de Watering van de Acht Beken
gebeurde met akkoord van de betrokken wateringen, provinciebesturen en de gemeenten. In de
provincie Vlaams-Brabant strekt de watering zich deels uit over het grondgebied van de steden
Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. In Limburg zijn de gemeente Tessenderlo en de stad
Beringen betrokken.
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 21.02.2019 Marleen Van Meeuwen aangeduid als
vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de
Watering van de acht beken.
Marleen Van Meeuwen heeft op 08.01.2021 haar ontslag als lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn ingediend, bijgevolg moet er opnieuw een lid van de algemene vergaderingen aangeduid
worden.

Sociale dienst.
4. Samenwerkingsovereenkomst met Emino vzw.
In 2019 lanceerde ESF Vlaanderen de projectoproep ESF 457 “Outreach en activering” met als doel
om een integrale begeleiding te bieden aan moeilijk bereikbare werkzoekenden door het verhogen
van hun inzetbaarheid, dit is de capaciteit, het vermogen of de totale set van competenties om werk
te vinden en te behouden. Werk is vaak echter geen onmiddellijk realiseerbaar doel maar men wil
werkzoekenden dichter bij werk of dagbesteding brengen door barrières uit de weg te ruimen.
Doelgroep zijn alle werkzoekenden die kampen met een multiproblematiek die zich manifesteert op
verschillende levensdomeinen en hun verhindert om stappen te zetten richting opleiding en/of
tewerkstelling. Voor Vlaams-Brabant heeft de vzw Emino in samenwerking met vzw Arktos
ingetekend op deze projectoproep met hun project “I CAN”. Met trajecten van maximaal 12

maanden per persoon willen ze via groepswerking, individuele coaching en thematische vormingen
de maatschappelijke drempels op de levensdomeinen van de cliënt overwinnen en bruggen bouwen
tussen de concrete vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt met als doel om een duurzame
tewerkstelling voor de doelgroep mogelijk te maken. ESF neemt 80% van de projectkosten ten laste,
de overige 20% of 560 euro per traject wordt gecofinancierd door lokale partners die deelnemen aan
het project. Het project ging van start op 01.10.2019 en loopt af op 31.12.2021 (er zijn 85 lokale
besturen ingestapt).
Deze projectoproep is sinds 01.05.2020 nu uitgebreid en verlengd met de ESF projectoproep 490
“Outreach en activering II” voor de periode van 01.01.2021 tot en met 31.12.2022 met dezelfde
doelstellingen, doelgroepen en financiering. Vzw Emino heeft in juli 2020 een toelichting gegeven
aan de jeugddienst en het OCMW met een aanbod/vraag tot deelname. Het vast bureau heeft op
10.08.2020 beslist deel te nemen aan dit project door een attest cofinanciering van 560 euro per
traject) voor 15 trajecten voor de periode van 01.01.2021 tot 31.12.2021 en 12 trajecten voor de
periode van 01.01.2022 tot 31.12.2022. Op 11.12.2020 heeft het OCMW bericht gekregen van vzw
Emino dat het project door ESF Vlaanderen is goedgekeurd. Op 01.02.2021 heeft het OCMW van
Emino vzw het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ontvangen.
Met de samenwerkingsovereenkomst worden de samenwerkingsafspraken over de inhoudelijke
begeleiding van de trajecten, het aantal en de financiering van de trajecten geformaliseerd nl. 15
trajecten voor de periode van 01.01.2021 tot 31.12.2021 voor 8.400 euro en 12 trajecten voor de
periode van 01.01.2022 tot 31.12.2022 voor 6.720 euro, dus voor een totaal van 15.120 euro (27
trajecten x 560 euro per traject) over deze twee jaar.
5. Kennisname van de basisregistratie schuldbemiddeling 2020 van het OCMW als erkende
instelling voor schuldbemiddeling.
Als erkende instelling voor schuldbemiddeling moet het OCMW in het kader van het behoud van haar
erkenning een jaarverslag opmaken.
Dat jaarverslag bevat de gegevens van de jaarlijkse basisregistratie schuldbemiddeling en de
identiteit, kwalificatie, opleidingen en tewerkstellingsvolume van de maatschappelijk werkers en
jurist belast met de schuldbemiddeling. De gegevens van de medewerkers (maatschappelijk werkers
en jurist) worden online ingevoerd via de applicatie schuldbemiddeling van het departement welzijn,
volksgezondheid en gezin van de Vlaamse overheid.
De basisregistratie schuldbemiddeling bevat het aantal dossiers budget- en schuldhulpverleningen
dat het OCMW elk kalenderjaar behandeld heeft en een aantal open vragen. Deze basisregistratie
moet goedgekeurd worden door het bestuur van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, in
casu het vast bureau en wordt daarna ter kennisname voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk
welzijn.
De gegevens van de jaarlijkse basisregistratie moesten voorheen overgemaakt worden aan de vzw
Vlaams Centrum Schuldenlast, maar sinds 01.01.2018 is deze vzw samen met andere sociale vzworganisaties (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt Expertisenetwerken, Steunpunt
Jeugdhulp en Samenlevingsopbouw Vlaanderen) geïntegreerd tot één organisatie nl. de vzw Vlaamse
organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw, waarbij deze
benaming ondertussen werd gewijzigd naar vzw SAM, Steunpunt Mens en Samenleving.

Het vast bureau heeft op 08.02.2021 deze basisregistratie schuldbemiddeling 2020 van het OCMW
als erkende instelling voor schuldbemiddeling goedgekeurd.
De gegevens van de jaarlijkse basisregistratie schuldbemiddeling werden per mail overgemaakt aan
vzw SAM voor 28.02.2021.
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