
Toelichtende nota OCMW raad 26 oktober 2020

1. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2019 OCMW.

De gouverneur heeft de jaarrekening 2019 van het OCMW Zwevegem goedgekeurd. Het nazicht van dit 
beleidsrapport heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot een technische bemerking. De 
technische bemerking heeft betrekking op transacties die niet aan de juiste ESR (economische sectorcode) 
gekoppeld waren, dit werd intussen rechtgezet.

2. Goedkeuren afsprakenkader De Poort - Woonwijs - Wonen Vlaanderen.

In 2019 sloot het lokaal bestuur Zwevegem een samenwerkingsovereenkomst af met sociaal verhuurkantoor 
(SVK) De Poort. Beide partijen kwamen overeen dat er op Zwevegems grondgebied in de periode 2020-2022 
maximaal 10 bijkomende woningen op de private woningmarkt kunnen worden verhuurd via het SVK.  
De SVK-sector heeft een centrale rol binnen het streven naar meer betaalbare en kwaliteitsvolle 
huurwoningen op de private huurmarkt. De kwaliteit van een woning is dan ook een belangrijk element 
tijdens de onderhandelingen met een eigenaar over een mogelijke inhuurname. Het is belangrijk dat het SVK 
om deze onderhandelingen te kunnen afsluiten beschikt over een goede, onafhankelijke en objectieve 
inschatting van de kwaliteit van de aangeboden woning. 
De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten Lokaal Woonbeleid, de gemeenten en de Vlaamse overheid 
hebben een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid in het woningkwaliteitsbeleid. Door de krachten 
te bundelen kan de woningkwaliteit op de huurmarkt aanzienlijk verbeteren. Daarom engageert het 
intergemeentelijk samenwerkingsproject zich ertoe systematisch en op korte termijn  
conformiteitsonderzoeken uit te voeren in de woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK. De 
gemeente beslist op basis van de vaststellingen van het intergemeentelijk project over de afgifte van het 
conformiteitsattest. Het SVK verbindt er zich toe om systematisch conformiteitsonderzoeken aan te vragen, 
enkel conform bevonden woningen te verhuren, de eigenaars te ondersteunen inzake woningkwaliteit en 
hen de weg te wijzen naar bestaande gemeentelijke en gewestelijke premiestelsels. De Vlaamse overheid 
zorgt tenslotte voor een omkadering afgestemd op de lokale behoeften, bijvoorbeeld door vormingen en 
bijscholingen te organiseren of mee te werken aan informatiesessies voor eigenaars-verhuurders.
Het lokaal bestuur wil inzetten op betaalbaar en kwalitatief wonen voor haar inwoners door in te zetten op 
een voldoende groot sociaal huuraanbod. 
Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor afsprakenkader met vzw De Poort – Woonwijs en 
Wonen Vlaanderen.

3. Beslissing i.k.v. subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen.

De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2020 om Zwevegem een subsidiebedrag van 38.154,00 euro ter 
beschikking te stellen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Het lokaal bestuur diende hiervoor de aanvraag in, verwijzende naar de gemeenteraadsbeslissing van 27 
april 2020, waarbij het noodfonds en stimulerende en compenserende maatregelen n.a.v. de coronacrisis 
werden goedgekeurd. Ook werd verwezen naar het reeds bestaande concept van Zwevegemse bonZ.
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Met het ter beschikking gestelde budget willen we vanuit het OCMW aan elke inwoner die behoort tot de 
kwetsbare doelgroep meerdere waardebonnen (Zwevegemse bonZ) geven, om:
- enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus 

inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in een 
specifieke noodsituatie bevinden;

- anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn getroffen, te 
steunen. 

Onder kwetsbare doelgroepen wordt begrepen: personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, personen 
met een laag salaris/pensioen of personen die nu reeds aanvullende steun krijgen, alle gebruikers van onze 
voedsel- en materiële hulpinitiatieven, zoals de voedselverdeelpunten Surplus+ en Food4All, de Pamperbank, 
Ons Boetiekske.
Gezien de uitgave zal gebeuren vanuit de sociale dienst, werd de subsidie aangevraagd vanuit het OCMW. 
De Vlaamse Overheid wil een raadsbesluit van het OCMW ontvangen met toelichting over de doelgroepen 
die in aanmerking komen voor de subsidie, de geldigheidsduur en de periode waarbinnen de bonnen door de 
handelaars moeten worden ingewisseld. In huidige zitting wordt dan ook een reglement voorgelegd inzake 
de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.

4. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voedselbank Food4All en Surplus.

Binnen Gemeente Zwevegem zijn 2 erkende voedselbanken actief, elk met een eigen 
samenwerkingsovereenkomst en een verschillende financiële ondersteuning:
- Food4All (Lions vzw) – protocol van samenwerking m.i.v. 1 september 2008.
- Surplus vzw – samenwerkingsovereenkomst m.i.v. 1 september 2019.
Gezien beide initiatieven eenzelfde doel behartigen, is het logisch beide organisaties ook eenzelfde 
overeenkomst en eenzelfde financiële ondersteuning te geven.

Het nieuwe samenwerkingsakkoord
Hierin wordt de rol van de verschillende partijen als volgt bepaald:
- De voedselbanken staan in voor de praktische organisatie, m.n.:

o voorbereiding en organisatie van de voedselbedeling
o administratieve opvolging van de werking, nl. boekhouding, klantenbestand, vergunningen, 

toelatingen FAVV, verzekeringen, rekruteren en begeleiden van vrijwilligers, …
o bestelling en opvolging van producten bij Foodact, FEAD, …
o transport van de producten
o stockeren en beheren van de geleverde producten
o onderhoud van de infrastructuur

- De sociale dienst van het lokaal bestuur staat in voor de selectie van de klanten, dit middels een sociaal 
en financieel onderzoek.  De cliënt maakt zich kenbaar middels een doorverwijsbrief.
Een eerste voorlopige doorverwijsbrief is 1 maand geldig en kan door verschillende eerstelijnsdiensten 
afgeleverd worden.  Binnen deze maand dient de cliënt zich te wenden tot de sociale dienst.
Indien aan de voorwaarden is voldaan, levert de sociale dienst een nieuwe brief af die 6 maand geldig 
blijft.
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Financiële ondersteuning
Het lokaal bestuur voorziet in een jaarlijkse dotatie die wordt berekend in functie van het aantal inwoners. 
Bij aanvang van de overeenkomst wordt de dotatie vastgelegd op 0,20 euro per inwoner.  

Budgetjaar Investerings-
enveloppe

Beleidsitem Algemene rekening Actie Raming incl. btw

Jaarlijks vanaf 2021 090000 615390 AC623 10.000,00 euro

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met ingang van 1 januari 2021 voor onbepaalde 
duur en vervangt de vorige overeenkomsten.

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de 2 erkende 
voedselbanken en de jaarlijkse tegemoetkoming goed te keuren, zodat beide initiatieven gelijk behandeld 
worden.

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.


