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1. Advies over de jaarrekening 2021 van W13. 

 

W13 is een vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. W13 

werd in 2015 opgericht met als doel een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio te voeren. 

De 14 OCMW’s zijn de OCMW’s van de gemeentes Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, 

Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, en Zwevegem. 

Op vrijdag 20 mei 2022 keurde de Algemene Vergadering van W13 de jaarrekening van 2021 goed, waarin 

de ondernomen acties, de resultaten en de financiële gevolgen en cijfers van het jaar 2021 zijn opgenomen. 

De betrokken OCMW’s kunnen aan de toezichthoudende overheid een advies uitbrengen over deze 

jaarrekening. Indien geen advies verstuurd wordt binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag 

na ontvangst van de jaarrekening, wordt het OCMW geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht. 

 

2. Goedkeuring reglement inzake tussenkomst in de begrafeniskosten. 

 

Wanneer een persoon zonder inkomen of familie overlijdt, is het de taak van het lokaal bestuur waar de 

overledene stond ingeschreven in één van de bevolkingsregisters, om voor een menswaardige begrafenis te 

zorgen en hierbij ook de kosten te dragen. 

Het absolute uitgangspunt is dat iedere persoon recht heeft op een menswaardige uitvaart. 

Men mag geen zichtbaar onderscheid kunnen maken met een uitvaart van een niet-behoeftige persoon. 

Dit reglement is van toepassing op de begrafeniskosten bij uitvaarten van een behoeftige overledene die op 

het ogenblik van zijn/haar overlijden ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister 

van gemeente Zwevegem of dakloos is maar overleed op het grondgebied Zwevegem. 

Het lokaal bestuur komt tussen in de kosten van burgerlijke en/of kerkelijke uitvaarten of crematies van 

behoeftige personen: 

- voor wie zich geen nabestaanden voor het regelen van de uitvaart aanmelden; 

- waarvan de nabestaanden de uitvaart wel willen regelen maar hier zelf onvoldoende middelen voor 

hebben en met andere woorden zelf behoeftig zijn. 

N.B. Een behoeftig persoon is iemand die over onvoldoende financiële middelen beschikt, van welke aard 

ook, en die het lokaal bestuur als dusdanig erkent na een sociaal en financieel onderzoek. 

Belangrijk is wel dat de aanvraag dient te gebeuren t.a.v. het lokaal bestuur en dit binnen 24 uur na het 

overlijden en voorafgaand aan de bestelling van de begrafenis bij een begrafenisondernemer. 

Aan de OCMW-raad wordt de goedkeuring van het reglement inzake tussenkomst in de begrafeniskosten 

gevraagd. 

 

3. Goedkeuring impactanalyse was en strijk. 

 

In 2018 werd de LDE erkenning overgedragen van het lokaal bestuur naar de nieuw opgerichte vzw 

tAlternatief. Bij deze overdrachtoperatie werd voor de activiteiten ‘groen en zwerf’ en ‘klus en vervoer’ een 

impactanalyse opgemaakt. Voor de activiteit ‘sociaal wasatelier (was en strijk)’ bleef het bij een 

opdrachtverklaring. Op vandaag is het aangewezen om deze opdrachtverklaring om te zetten in een 

impactanalyse, zodat de job/activiteit binnen het wasatelier ook aangeboden kan worden aan LDE 
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medewerkers. Hiermee wordt het wasatelier nog meer voorzien van structurele, meer duurzame 

tewerkstelling, om zo de klant nog kwaliteitsvoller te bedienen. 

De DAEB impliceert geen bijkomende financiële of andere engagementen dan de afspraken die reeds in 

2018 werden gemaakt (enkel bestendigen van wat er reeds is). 

 

4. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad. 

 

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

 

* Varia. 

 

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag. 

 


