NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2021

_____________
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_____________
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9060 Zelzate

_____________

Aanwezig : Dirk Goemaere
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Filip Bruggheman, Debbie De Vleesschauwer,
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Maenhout, Manuel Rufo Molero, Karl Segers,
Kristof Stevelinck, Kevin Uytterhaegher, Karel
Van Bever en Lucien Van de Velde

, voorzitter OCMW-raad
, leden

Brent Meuleman
en Christine Coone
Verontschuldigd: Jan De Beule, Kurt Van Weynsberghe
_____________

, burgemeester
, wnd. algemeen directeur
, leden

OPENBARE ZITTING
In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 12 februari 2021 werd de vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn digitaal gehouden via videoconferentie. De vergadering werd wel gelivestreamd, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is.
De voorzitter opent de vergadering om 23.38 uur.
Mededeling voorzitter
De heer Martin Acke nam ontslag in zijn mandaat als gemeenteraadslid. De eerste opvolger op de lijst van N-VA, mevrouw Linda
Vereecke, verzaakt aan haar mandaat, waardoor de heer Manuel Rufo Molero als tweede opvolger als gemeenteraadslid werd geïstalleerd. De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad, waardoor de heer Manuel Rufo Molero
als raadslid vaan de raad van maatschappelijk welzijn zal zetelen.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 1:

Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021.

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77§1.
Rechtsgrond:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32, 74, 277 en 278.
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 25 januari 2021.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting

Dagorde punt 2:

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en Inburgering

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186 §2.
Rechtsgrond:
Het decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het
Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.
Het overleg tussen Agentschap Integratie en Inburgering en gemeente Zelzate d.d. 30 oktober 2020.
Het besluit van de gemeenteraad van 30 november 2020 betreffende samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Integratie en
Inburgering.
Motivatie:
De groeiende diversiteit in Vlaanderen is een realiteit: dit biedt nieuwe kansen, maar stelt de gemeente ook voor complexe uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de praktijk blijkt dat wie een integratiebeleid uitwerkt er op korte en op
lange termijn de vruchten van plukt. Een integratiebeleid houdt immers in dat je samen met je partners problemen benoemt en
oplossingen uitwerkt die de hele bevolking ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in Zelzate.
Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt nieuwkomers door trajectbegeleiding en lessen maatschappelijke oriëntatie. Anderstaligen worden georiënteerd naar de gepaste lessen om Nederlands te leren en kunnen onder voorwaarden hun kennis van het
Nederlands laten testen. Het Agentschap ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun beleid en acties om beter om te gaan
met de groeiende etnisch-culturele diversiteit.
Het Agentschap Integratie en Inburgering beschrijft voor de komende bestuursperiode haar engagementen in een samenwerkingsovereenkomst teneinde de samenwerking nog meer af te stemmen op maat van het lokaal bestuur.
Deze samenwerkingsovereenkomst werd al goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 november 2020. Aangezien deze overeenkomst ook van toepassing is voor het OCMW, wordt aan de raad gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst eveneens goed te
keuren.
BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Artikel 1-

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering
volgens de engagementen zoals beschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen de OCMW Zelzate en het Agentschap Integratie en Inburgering 2020-2025..

Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar Agentschap integratie en inburgering.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.

Dagorde punt 3:

Instap in traject van De Katrol

DE RAAD,
Bevoegdheid:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 186 §2.
Rechtsgrond:
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2019 betreffende Evaluatie werking welzijnsvereniging ‘Welzijnsband Meetjesland’ n.a.v. 1ste jaar nieuwe legislatuur 2019-2024.
Het besluit van het vast bureau van 19 juni 2020 – instap traject De Katrol.
Motivatie:
De Katrol verzorgt studie- en gezinsondersteuning aan huis. Er wordt gefocust op kansarme gezinnen die het soms lastig hebben om
te helpen bij het huiswerk en/of opvoeden. De Katrol is een onderdeel van de dienstverlening van Welzijnsband Meetjesland.
Studenten uit sociaalpedagogische richtingen gaan op regelmatige basis bij het gezin langs en bieden ondersteuning op de gebieden
waar het gezin dit wenst. De bedoeling is hun zelfredzaamheid te verhogen en een onderwijscultuur in het gezin te installeren. Dit alles
wordt gecoördineerd door ervaren mentoren (“ankerfiguren”).
Tijdens de coronacrisis werd het nog duidelijker dat er binnen meerdere gezinnen in Zelzate nood is aan huiswerk- en opvoedingsondersteuning. Deze nood kan omwille van budgettaire redenen niet opgevangen worden met individuele Katroltrajecten. De instap in
1 Katroltraject, met bijhorende evaluatie na 1 jaar, zal een goede aanvulling zijn naast de brugfiguur van de gemeentelijke basisschool.
Bovendien kunnen best practices van de Katrol ook gedeeld worden met de brugfiguur. De kostprijs voor 1 traject van 2 semesters/jaar
bedraagt 1.552 € . Deze kostprijs is onderhevig aan wijziging en/of indexatie. Er wordt geen BTW gerekend.
De financieel directeur verleent hiervoor visum. De uitgave wordt toegerekend op AR 6139999, beleidsitem 090000 van het exploitatiebudget.
Raadslid Frank Bruggeman wenst volgend amendement ter stemming voor te leggen: “Het budget van 1.552 € optrekken naar 10.000 €
om zo meer gezinnen te helpen in de strijd tegen armoede.”
De voorzitter formuleert de stemming als volgt: wie niet akkoord is met dit amendement stemt NEEN en stemt tegen het amendement,
wie wel akkoord is met dit amendement stemt JA en stemt voor het amendement.
Met 16 NEEN-STEMMEN (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, De Vleesschauwer
Debbie, D'Haene Gino, Dierickx Vincent, Goemaere Dirk, Joosten Patricia, Maenhout Marleen, Segers Karl, Stevelinck Kristof, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien) tegen 2 JA-STEMMEN (Bruggeman Frank, Bruggheman Filip) en 3 ONTHOUDING (D'haeseleer Guy, Laureys Rik, Rufo Molero Manuel) wordt het amendement verworpen.

BESLUIT MET ALGEMENE STEMMEN:
Artikel 1-

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om in te stappen in 1 traject (2 semesters/jaar) van het project De
Katrol van Welzijnsband. De uitgave bedraagt 1.552 €. Deze kostprijs is onderhevig aan wijziging en/of indexatie.

Artikel 2 - Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar Welzijnsband Meetjesland.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.

Dagorde punt 4:

Kennisgevingen en mededelingen.

Nihil
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.

De voorzitter sluit de raad om 00.05 uur.

De wnd. algemeen directeur,
Christine Coone

De voorzitter,
Dirk Goemaere

