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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 19 DECEMBER 2019

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

Verontschuldigd: Sara Neudt: Raadslid

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

De notulen van de zitting dd. 28 november 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de 
zitting.

OPENBARE ZITTING
1. SAMENSTELLING VAN DE STUURGROEP WIJK-WERKEN WESTHOEK

De Raad, 

Gelet op art. 78 en art. 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de goedkeuring van het decreet dd. 7 juli 2017 betreffende wijk-werken dat een 
hervorming impliceert van het huidige PWA-stelstel naar Wijk-werken als voortraject voor Tijdelijke 
Werkervaring (TWE) en dit vanaf 1 januari 2018;

Overwegende dat binnen dit decreet de lokale besturen verantwoordelijk worden gesteld voor het 
uitoefenen van de regierol voor de organisatie van Wijk-werken;

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 om akkoord te gaan met het voorstel dd. 16 juli 
2017 van de Algemene vergadering van Westhoekoverleg, in haar hoedanigheid van beheerscomité 
van de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel, om Wijk-werken Westhoek in eerste fase te 
organiseren binnen de structuur van de Interlokale Vereniging Westhoekpersoneel. In een tweede 
fase, wanneer de Dienstverlenende Verenging (DVV) Westhoek opgericht is, Wijk-werken Westhoek 
met dezelfde werkingsprincipes te organiseren binnen die structuur;

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 om akkoord te gaan met de Aanvullende 
Overeenkomst Wijk-Werken Westhoek en akkoord te gaan met de werkingsprincipes voor Wijk-
werken Westhoek zoals omschreven in die Aanvullende overeenkomst;

Overwegende dat de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek optreedt als organisator van 
Wijk-Werken (het voormalig PWA-stelsel); dat de Wijk-werkenorganisatie Westhoek aangestuurd 
wordt door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers per deelnemende gemeente; dat naast 
de aansturing, de stuurgroep ook beslissingen voorbereidt die ter goedkeuring dienen voorgelegd te 
worden aan de Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek; dat het de 
bevoegdheid is van de Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek om 
afwijkingen op de Vlaamse Activiteitenlijst aan te vragen bij de VDAB;

Overwegende dat volgende bevoegdheden tot de stuurgroep Wijk-werken behoren, op niet-
limitatieve wijze:

- Het toezicht houden op het bereiken van de doelstelling van Wijk-werken zoals 
omschreven in art. 7 van het decreet dd. 7 juli 2017 betreffende wijk-werken;

- De opvolging van de uitvoering van de opdrachten die aan de Wijk-werkenorganisatie 
worden toegewezen;
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- Het detecteren van de lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden 
uitgevoerd in het reguliere arbeidscircuit en het mee helpen zoeken naar oplossingen voor 
signalen, noden en knelpunten m.b.t. Wijk-werken;

- Het bepalen van lokale uitbreidingen of beperkingen op de lijst van activiteiten, zoals 
bepaald in artikel 27 van dit decreet. De activiteitenlijst per 1 januari 2018 wordt in bijlage 1 
toegevoegd aan deze aanvullende overeenkomst;

- Het uitbouwen van een samenwerking en coördinatie met de VDAB en de organisator;

- Het verzamelen en aanleveren aan de organisator van mogelijke werkplekken voor het 
verrichten van wijk-werken;

- Het formuleren van voorstellen m.b.t. de wijk-werkenchequeprijs: per 1 januari 2018 wordt 
de chequeprijs vastgelegd op 7,45 EUR per wijk-werkencheque;

- Het opmaken van het jaarprogramma, het jaarverslag en het vaststellen van de begroting;

- Het jaarlijks voorleggen van het jaarprogramma, het jaarverslag, de begroting en het 
financieel resultaat ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering;

- Het opmaken van adviezen t.a.v. de Algemene Vergadering met betrekking tot de regierol 
van gemeenten zoals omschreven in afdeling 4 van het decreet dd. 7 juli 2017 betreffende 
wijk-werken.

Gelet op het raadsbesluit dd. 21 december 2017 om dhr. Eddie Louwie af te vaardigen als 
vertegenwoordiger van de Stad Nieuwpoort binnen de Stuurgroep Wijk-werken Westhoek. Als 
plaatsvervanger werd mevr. Jolien Depondt (OCMW diensthoofd sociale dienst) aangesteld;

Overwegende dat bij een politieke vertegenwoordiging in de Stuurgroep Wijk-Werken Westhoek de 
benoeming geldt voor de periode van een bestuurslegislatuur onverminderd de mogelijkheid van de 
gemeenteraden om het mandaat van hun vertegenwoordiger in te trekken en in dezelfde 
raadsvergadering zijn plaatsvervanger aan te duiden;

Overwegende dat de Stuurgroep Wijk-werken minimum twee keer per jaar samenkomt; 

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 19 november 2019 om de aanstelling van de 
afgevaardigde, Jos Decorte, Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de 
plaatsvervanger, Jolien Depondt, diensthoofd Sociale dienst, voor de Stuurgroep Wijk-werken op de 
eerstvolgende raad voor te leggen;

BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Art.1. De aanstelling van de afgevaardigde, Jos Decorte, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst en de plaatsvervanger, Jolien Depondt, diensthoofd Sociale dienst, voor de 
Stuurgroep Wijk-werken te bekrachtigen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek en de 
sociale dienst.

2. VRAGEN RAADSLEDEN.

Voor de vragen van de raadsleden en het antwoord van de leden van het college van burgemeester 
en schepenen wordt verwezen naar het audio-zittingsverslag van de zitting. 

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

Algemeen Directeur Voorzitter

Benoit Willaert Rik Lips


