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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 28 NOVEMBER 2019

Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Ann Gheeraert: Schepenen;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, 
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Kris Vandecasteele, Frans Lefevre: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting 
voor geopend en openbaar.

De notulen van de zitting dd. 7 november 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de 
zitting.

OPENBARE ZITTING
1. SAMENWERKING GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL WESTHOEK-HOUTLAND 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en haar latere wijzigingen;

Gelet op art. 84 en art. 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet Lokaal Sociaal Beleid dd. 9 februari 2018;

Gelet op art. 9 van voornoemd decreet dat stelt dat het lokaal bestuur werk moet maken van een 
maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking en daarbij 
bijzondere aandacht moet besteden aan het bestrijden van onderbescherming; de regierol 
toegewezen krijgt en een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) moet realiseren 
dat minstens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor 
algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen 
(DMW) omvat; het Geïntegreerd Breed Onthaal kan realiseren in samenwerking met andere lokale 
besturen;

Gelet op art. 10 van voornoemd decreet dat stelt dat een Geïntegreerd Breed Onthaal minstens 
volgende functies moet realiseren:
1° neutrale informatie over het aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening verstrekken;
2° de rechten verkennen;
3° de rechten realiseren;
4° de hulpvragen verhelderen;
5° neutraal naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse regering dd. 26 oktober 2018 betreffende lokaal sociaal 
beleid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 7 december 2018 betreffende de Vlaamse 
beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van de 
samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal waarin het Geïntegreerd Breed Onthaal 
benoemd wordt als een Vlaamse beleidsprioriteit in het kader van lokaal sociaal beleid voor de lokale 
beleidscyclus 2020-2025;

Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd. 18 december 2018 waarbij beslist werd dat het 
OCMW van Nieuwpoort principieel akkoord gaat om de expertise die opgedaan is in het pilootproject 
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GBO Diksmuide, regionaal, op niveau van de Westhoek verder uit te rollen zodat elke 
Westhoekgemeente voldoet aan de bepalingen zoals omschreven binnen het decreet Lokaal Sociaal 
Beleid dd. 9 februari 2018; het mandaat gegeven werd om de uitrol van het samenwerkingsverband 
GBO verder te operationaliseren- voortbouwend op de expertise van het piloottraject Diksmuide – op 
niveau van het overleg van de diensthoofden van de Sociale Diensten van de 17 
Westhoekgemeenten onder coördinatie van het Welzijnsplatform; 

Gelet op de projectoproep Geïntegreerd Breed Onthaal Lokaal Sociaal Beleid– 2019 van het 
departement welzijn, volksgezondheid en gezin die stelt dat lokale besturen voor de voorbereidende 
fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een 
samenwerkingsverband ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ voor de periode 1 juni 2019-31 december 2019 
een subsidie kunnen aanvragen zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het 
geïntegreerd breed onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht; de maximale 
subsidie voor de periode bedraagt:

- 14.584 EUR voor een samenwerkingsverband GBO in een werkingsgebied van 30.000 tot 
100.000 inwoners; 

- 29.167 EUR voor een samenwerkingsverband GBO in een werkingsgebied van 100.001 tot 
200.000 inwoners; 

- 43.750 EUR voor een samenwerkingsverband GBO van meer dan 200.000 inwoners;

Overwegende dat elk bestaand of nieuw samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal kan 
een projectvoorstel indienen;

Overwegende dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek– Welzijnsplatform liet weten dat zij 
bereid zijn om de redactie van het projectdossier te behartigen met de bedoeling de financiële 
middelen te bekomen voor de eerstelijnszone Westhoek en eerstelijnszone Westkust &Polder; dat de 
lokale besturen binnen eerstelijnszone Houtland & Polder (met in het bijzonder Koekelare en 
Kortemark) interesse hebben om te participeren in dit projectdossier;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 28 maart 2019 om principiële 
goedkeuring te verlenen om deel te nemen aan het projectdossier Geïntegreerd breed Onthaal Lokaal 
Sociaal Beleid-2019 dat door de Dienstverlenende Vereniging Westhoek wordt ingediend en waarbij 
de Dienstverlenende Vereniging Westhoek in dit dossier fungeert als aanspreekpunt voor de Vlaamse 
Overheid;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 28 maart 2019 om goedkeuring 
te verlenen om, in het kader van de beleidsprioriteit, de deelrapportage WVG200/2 op te nemen in de 
beleids-en beheercyclus 2020-2025;

Gelet op de e-mail dd. 14 juni 2019 betreffende de goedkeuring project Geïntegreerd Breed 
Onthaal: toekenning subsidie 2019 (verscheidene College van Burgemeester en Schepenen zitting op 
18 juni 2019); 

Overwegende dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek een subsidie van 43.750 EUR 
ontvangt voor de periode juni-december 2019; dat deze middelen in het najaar van 2019 besteed 
worden aan de doorstart van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Westhoek-
Houtland; 

Overwegende dat er begin september 2019 een tweede subsidieoproep Geïntegreerd Breed 
Onthaal volgde; dat daarin gesteld wordt dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
Geïntegreerd Breed Onthaal van meer dan 200.000 inwoners gedurende de beleidscyclus 2020-2025 
een jaarlijkse subsidie kunnen ontvangen van 75.000 EUR voor personeels-en werkingskosten; dat 
vanaf 2020 de intekening op de Vlaamse beleidsprioriteit “het realiseren van de functies van het 
Geïntegreerd Breed Onthaal” dient te gebeuren via de strategische meerjarenplanning beleids-en 
beheerscyclus van elk participerend lokaal bestuur en dit door de acties die daaromtrent worden 
opgezet, te koppelen aan de deelrapportagecode (WVG200/2); dat daarnaast elke participerende 
kernpartner ook de engagementsverklaring en partnerovereenkomst moet goedkeuren;

Overwegende dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek de subsidie Geïntegreerd Breed 
Onthaal van 2020 niet meer zelf kan aanvragen; dat één lokaal bestuur moet optreden als beherende 
gemeente van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal omdat de rapportage m.b.t. 
realisaties binnen het samenwerkingsverband verlopen via de beleids-en beheerscyclus;
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Overwegende dat het departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin stelt dat de 
Dienstverlenende Vereniging Westhoek verder kan optreden als bovenlokale procesbegeleider/ 
faciliterende partner en ook daarvoor de nodige middelen van het aanvragend bestuur doorgestort kan 
krijgen; dat de samenwerking tussen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, de lokale besturen 
en de andere (kern) actoren beschreven staat in een engagementsverklaring en partnerovereenkomst; 

Gelet op het besluit van het Vast Bureau dd. 7 november 2019 waarbij principiële goedkeuring 
verleend werd om de overeenkomsten tussen de samenwerkende kernpartners van het 
samenwerkingswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Westhoek-Houtland met bijhorend 
actieplan goed te keuren en de principiële goedkeuring verleend werd om de acties op te nemen in de 
beleids-en beheerscyclus 2020-2025 via de deelrapportagecode WVG 200/2;

Gelet op het besluit van het Vast Bureau dd. 7 november 2019 waarbij principiële goedkeuring 
verleend werd dat Gemeente Houthulst voor de samenwerking Geïntegreerd Breed Onthaal 
Westhoek-Houtland optreedt als aanvragend bestuur en beherende gemeente ten opzicht van de 
Vlaamse Overheid en waarbij principiële goedkeuring verleend werd om de engagementsverklaring in 
het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van het 
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal MJP 2020-2025 goed te keuren en akkoord te 
gaan dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek optreedt als faciliterende partner en 
contactpersoon van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Westhoek-Houtland.

BESLUIT: 18 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. De overeenkomst tussen de samenwerkende kernpartners van het 
samenwerkingswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal Westhoek-Houtland met 
bijhorend actieplan goed te keuren.

Art.2. De acties op te nemen in de beleids-en beheerscyclus 2020-2025 via de deelrapportagecode 
WVG 200/2.

Art.3. Gemeente Houthulst treedt, voor de samenwerking Geïntegreerd Breed Onthaal Westhoek-
Houtland, op als aanvragend bestuur en beherende gemeente ten opzicht van de Vlaamse 
Overheid. 

Art.4. De engagementsverklaring in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren 
van de functies van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal MJP 2020-2025 
goed te keuren en akkoord te gaan dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek optreedt 
als faciliterende partner en contactpersoon van het samenwerkingsverband Geïntegreerd 
Breed Onthaal Westhoek-Houtland.

Art.5. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst financiën, de sociale dienst en de 
Dienstverlenende Vereniging Westhoek.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.

Algemeen Directeur Voorzitter

Benoit Willaert Rik Lips


