
Toelichtende nota OCMW raad 13 juli 2020

1. Advies over de jaarrekening 2019 van W13.

Op vrijdag 26 juni 2020 keurde de algemene vergadering van W13 de jaarrekening van 2019 goed. De 
betrokken OCMW’s kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging. Als het OCMW 
geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die 
ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, wordt het geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen 2021-
2025.

In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 en het actieplan tegen armoede 2020-2025 gaf het lokaal bestuur 
Zwevegem al aan te willen inzetten op preventie van schulden en het verhogen van de kwaliteit van budget- 
en schuldhulpverlening via samenwerking.

Reeds sinds 2015 is OCMW Zwevegem partner binnen het samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Zuid-
West-Vlaanderen. Nu wordt aan de OCMW-raad gevraagd de samenwerkingsovereenkomst BIZ 2021-2025 
goed te keuren, en opnieuw iemand af te vaardigen naar de stuurgroep.
 
Binnen de overeenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de partners: CAW Zuid-West-Vlaanderen, 
Vereniging waar armen het woord nemen A’kzie vzw, de 14 OCMW’s/sociale huizen uit de regio en vzw 
Schuldbemiddeling.
De Vlaamse Overheid subsidieert dit samenwerkingsverband.

Het project BudgetInZicht zet actief in op preventie van (herval in) budget- en schuldproblemen, en beoogt 
de financiële (zelf)redzaamheid te verhogen.
Met BudgetInZicht streven we ernaar:
- dat minder mensen in financiële problemen terecht komen;
- dat wie hier toch mee geconfronteerd wordt, vroegtijdig de weg vindt naar gepaste budget- en 

schuldhulpverlening;
- dat wie reeds in begeleiding is, de nodige vaardigheden kan opdoen om op termijn terug zelfstandig 

zijn/haar financieel huishouden te beheren.
Twee specifieke acties BIZ zijn reeds opgenomen in ons actieplan tegen armoede 2020-2025: een toolbox  
financiële educatie voor het lager onderwijs; en het ondersteunen van financieel kwetsbare cliënten door het 
opzetten van een buddywerking BIZondere duo’s.
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3. Goedkeuring kaderovereenkomst met addendum voor het gebruik van sociaal tolken en 
vertalen.

Op 27 april 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering 
goedgekeurd. Als Lokaal Bestuur kunnen we gebruik maken van het aanbod van de dienst Sociaal Tolken en 
Vertalen van het Agentschap. Hiervoor wordt nu een kaderovereenkomst met addendum afgesloten.

Toenemende taaldiversiteit in onze diverser wordende samenleving biedt kansen, maar brengt ook 
uitdagingen met zich mee.
We worden steeds meer geconfronteerd met taalbarrières, die de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze 
dienstverlening in het gedrang kunnen brengen. 
We willen een taalbeleid ontwikkelen om taaldrempels weg te werken. Daarin krijgt de inzet van sociaal 
tolken en vertalen een specifieke plaats. 
Het biedt ondersteuning in de communicatie met anderstalige cliënten. Het kan een hulp zijn voor wie het 
Nederlands (nog) niet (voldoende) beheerst, om de weg te vinden naar de voorzieningen. Het biedt 
ondersteuning aan onze dienst om de kwaliteit van het aanbod – ook naar een divers publiek – te 
handhaven.
Er is een kaderovereenkomst, samen met een addendum waarin specifieke afspraken zijn opgenomen.

4. Mandaat aan gemeentebestuur voor de opdracht inzake samenaankoop van aardgas en 
elektriciteit voor de gebouwen van openbare besturen georganiseerd door Leiedal.

In 2013 en 2017 werd door Leiedal voor het eerst een samenaankoop energie georganiseerd. De bedoeling 
van deze samenaankoop is te komen tot betere energiecontracten. 10 gemeentebesturen, Leiedal zelf en de 
hulpverleningszone brandweer Fluvia hebben via een gezamenlijke opdracht elektriciteit en gas aangekocht. 
De gemeente Zwevegem kreeg mandaat van onder meer OCMW Zwevegem.
De huidige overeenkomst voor levering van gas en elektriciteit loopt af eind 2020. Om opnieuw deel te 
kunnen nemen moet het OCMW een nieuw mandaat verstrekken aan gemeentebestuur Zwevegem om mede 
namens het OCMW op te treden. Leiedal maakte de opdrachtdocumenten op die gebruikt worden voor het 
voeren van de opdracht. De nieuw te voeren opdracht loopt over een periode van 2021 t.e.m. 2023.

5. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd.

* Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.


