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Verslag Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst d.d. donderdag 04 oktober 2018. 
 
Aanwezig :  
Stefaan Standaert,                          voorzitter 

Blondeel Lieve,de Taeye Jacques, Lamotte Stefan  leden 

Koen Cromheecke,      secretaris 

Leen De Clercq       Hoofdmaatschappelijk werkster 

 

 

1. Goedkeuring notulen Bijzonder Comité Sociale Dienst van donderdag 20 september 

2018. 

 

De notulen van de vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van donderdag 

20 september 2018 worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Lokaal Dienstencentrum 

- Vraag gebruik zaal – goedkeuring 

Situering problematiek: 

Vraag tot gebruik polyvalente zaal door Linda De Sutter voor de organisatie van haar 

pensioenfeest voor collega’s. 

 

Nota: 

De zalen van het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef staan enkel open voor organisaties, 

instellingen en verenigingen. De zalen kunnen niet door privépersonen gebruikt worden.  

Bij vertrek of pensionering van een collega wordt door de collega’s de zalen in het 

dienstencentrum gebruikt om een afscheidsfeest te organiseren.  

Gezien het feit dat Linda De Sutter enkel haar collega’s wil uitnodigen voor een receptie, en een 

kaas- en wijnavond wil geven voor haar naaste collega’s stel ik voor om de polyvalente zaal gratis 

ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat er geen buitenstaanders, m.u.v. van haar man, tot 

het feest worden uitgenodigd. 

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist: 

- akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van de polyvalente zaal voor de organisatie van 

het pensioenfeest van Linda De Sutter, op voorwaarde dat enkel collega’s worden uitgenodigd. 

 

- Activiteiten november en december – ter kennisgeving 

Activiteitenaanbod gedurende de periode november en december in het lokaal dienstencenrum 

Oud St. Jozef. 

 

1. Wekelijkse activiteiten in november en december 

1.1. Kaarten op woensdag  

De kaartnamiddag gaat door van 13u30 tot 16u30 in de ‘Kaffee’. Gemiddeld aantal deelnemers in 

juli: 24 en augustus: 26. 

Dit is een gratis activiteit met gratis koffie en water, inschrijven hoeft niet.  

 

1.2. Breikaffee op donderdag 

Deelnemers komen met hun breiwerk van 13u30 tot 16u30 in de ‘Kaffee’. Een vrijwilliger helpt bij 

vragen of problemen. Gemiddeld aantal deelnemers in juli: 10 en augustus: 7. 

Dit is een gratis activiteit, inschrijven hoeft niet.  
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1.3. Spelnamiddag op vrijdag  

Er liggen een aantal gezelschapspelen in de ‘Kaffee’ ter beschikking. Dit is een gratis activiteit, 

inschrijven hoeft niet. 

 

1.4. Yoga 

Sabine Van Hoecke geeft van 14u tot 15u yoga voor senioren in de ‘Atelierzolder’. Via Sportwerk 

werd een aanvraag van september t.e.m. december ingediend.. Gemiddeld aantal deelnemers in 

april: 7, mei: 5 en juni: 4. 

De deelnemersprijs bedraagt 2, 20 euro per beurt, af te stempelen op een 5-beurtenkaart (11 

euro).  

 

2. Activiteiten in november en december 

2.1.    Schaaknamiddag op maandag 05.11.2018 van 13u30 tot 16u  

Onder begeleiding van Geert Martens kunnen bezoekers een initiatie schaken krijgen of een 

wedstrijd schaak spelen. Het materiaal (de schaakborden en -klokken) wordt door de vrijwilliger 

meegebracht en terug meegenomen. Er moet niets gestockeerd worden. Aantal deelnemers in 

juli: 7 en augustus: 8. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’, inschrijven hoeft niet. 

 

2.2.    Cursus aquareltechnieken voor beginners op dinsdag 06.11.2018 en 04.12.2018 van 13u30 

tot 16u30  

De cursus aquareltechnieken stond reeds geagendeerd op het BCSD van 24.05.2018. 

Deelnemers betalen voor de lessenreeks 18 euro (er moet voor een lessenreeks ingeschreven 

worden). Er wordt rechtstreeks aan de lesgever betaald. De begeleiding gebeurt door Ludwine 

Pauwels. Er is een minimum aantal van 5 en een maximum aantal van 12 deelnemers vastgelegd. 

De lessen gaan in de ‘Atelierzolder’ door.  Bij voldoende inschrijvingen gaat de cursus door. 

 

2.3.    Workshop ‘Werken met gemengde technieken’ op woensdag 07.11.2018 en 21.11.2018 van 

9u tot 12u 

De workshop gebeurt onder begeleiding van Trui Hoste. Tijdens de les worden een aantal 

tekentechnieken aangeleerd. Daarnaast wordt met verschillende materialen gewerkt. Er is een 

minimum aantal van 5 en maximum aantal van 12 deelnemers vastgelegd. Er is een box met 

tekenmateriaal. Gemiddeld aantal deelnemers in juli: 4 en augustus: 5.  

Kostprijs lesgever: vrijwilligersvergoeding van 17,02 euro per les. De lessen gaan door in de 

‘Atelierzolder’. De deelnemersprijs is 5 euro per les, inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  

 

2.4.    Dansnamiddag op vrijdag 09.11.2018 van 14u tot 16u 

Onder begeleiding van Freddy Lippens. Een dansnamiddag met muziek uit de jaren ‘60 en ’70, 

Vlaamse schlagers en Nederlandstalige muziek.  

Kostprijs: vrijwilligersvergoeding van 34,03 euro.  

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’, inschrijven hoeft niet.  

 

2.5.    PC-dokters op maandag 12.11.2018 van 14u30 tot 17u  

Van twee vrijwilligers krijgen bezoekers in de ‘Kaffee’ de nodige uitleg bij vragen over en 

problemen met de computer. Aantal deelnemers in juli: 3 en augustus: 3. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’, inschrijven hoeft niet.  

 

2.6.    Leeskring op maandag 12.11.2018 van 14u tot 15u 

Onder begeleiding van Etienne Notteboom. Tijdens deze bijeenkomst wordt het boek 

‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye besproken. Aantal deelnemers: 9.  

 



3 

  

Kostprijs: 3 euro per aangevraagde boek via IBL. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Bijkeuken’, inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  

 

2.7.    Contactgroep ‘Parkinson’ op dinsdag 13.11.2018 van 14u tot 15u30 

De klemtoon van de bijeenkomsten ligt op lotgenotencontact, met name het uitwisselen van 

ervaringen, het hebben van een klankbord en het kunnen ventileren van gevoelens en 

gedachten. De begeleiding van de groep wordt opgenomen door Mia De Coninck. Aantal 

deelnemers in september: 10. 

De bijeenkomst gaat in de ‘Refter’ door, inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  

 

2.8.    Bingo op maandag 19.11.2018 van 14u tot 16u30 

Bingo met prijzenpakket. De begeleiding gebeurt door 2 vrijwilligers. Kostprijs: 2 euro per 

bingoprijs. 

Aantal deelnemers in juli: 50 en augustus: 56. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Refter’, inschrijven hoeft niet.  

 

2.9.    Cursus aquareltechnieken voor gevorderden op dinsdag 20.11.2018 en 18.12.2018 van 

13u30 tot 16u30  

De cursus aquareltechnieken stond reeds geagendeerd op het BCSD van 24.05.2018. 

Deelnemers betalen voor de lessenreeks 18 euro (er moet voor een lessenreeks ingeschreven 

worden). Er wordt rechtstreeks aan de lesgever betaald. De begeleiding gebeurt door Ludwine 

Pauwels. Er is een minimum aantal van 5 en een maximum aantal van 12 deelnemers vastgelegd. 

De lessen gaan in de ‘Atelierzolder’ door.  De cursus is reeds volzet.  

 

2.10.    Voordracht ‘Een bijzondere relatie: grootouders en kleinkinderen’ op dinsdag 20.11.2018 

van 19u30 tot 22u 

Een activiteit in samenwerking met Huis van het Kind in de ‘Concertzolder’.   

De deelnemersprijs is 5 euro en 1,25 euro kansentarief (overschrijven op rekeningsnummer BE52 

0910 2173 5709 met vermelding ‘grootouders en kleinkinderen’), inschrijven bij de de coördinator 

Huis van het Kind is verplicht.  

 

2.11.    Gezondheidsconsultatie op woensdag 21.11.2018 van 9u tot 12u 

De dienstenovereenkomst met het Wit-Gele Kruis stond reeds geagendeerd op het BCSD van 

25.01.2018. 

De consultatie wordt door Sylvie Van den Bossche, verpleegkundige Wit-Gele Kruis afgenomen. 

De kostprijs is 37 euro/uur. De mogelijkheid bestaat om een aantal parameters te laten opnemen 

en om advies te krijgen omtrent dieet, wonen en zorg. Aantal inschrijvingen in juni: 7 en 

september: 7.  

Dit is een gratis dienstverlening, de consultaties zijn op afspraak.  

 

2.12.    Workshop ‘Tablet Android en Ipad’ op maandag 26.11.2018 en donderdag 29.11.2018 van 

9u30 tot 12u 

De workshop ‘tablet Android wordt gegeven door Sjef Teurlings, de workshop ‘Ipad’ door Erik 

Vyncke. Deelnemers moeten hun tablet en batterij meebrengen. Groep van maximaal 12 

deelnemers.  

Dit is een gratis activiteit in de ‘Refter’ (android) en in de ‘Bijkeuken’ (Ipad), inschrijven bij de 

centrumleider is verplicht.  

 

2.13.    Filmnamiddag op maandag 26.11.2018 om 14u 

Er wordt een film bij de bibliotheek van Maldegem ontleend. Dit is een gratis activiteit in de 

‘Concertzolder’, inschrijven hoeft niet.  
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2.14.    ‘Muziek op aanvraag met Freddy Lippens’ op vrijdag 30.11.2018 van 14u tot 16u 

Dat mensen graag verzoekjes aanvragen, is geen geheim. Iedereen hoort graag zijn 

favoriete muziek. Dat bewijzen de verzoekprogramma's op alle radiostations ten lande. 

Daarom is ‘Muziek op aanvraag’ in het leven geroepen. Het concept is heel simpel: Freddy 

Lippens komt een namiddag in het dienstencentrum plaatjes draaien. Op tafel liggen blaadjes 

waarop de gasten hun favoriete platen kunnen invullen. Freddy draait en praat ze aan elkaar. 

Animatie van de bovenste plank.  

Kostprijs: vrijwilligersvergoeding.  

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’, inschrijven hoeft niet.  

 

2.15.    Schaaknamiddag op maandag 03.12.2018 van 13u30 tot 16u  

Onder begeleiding van Geert Martens kunnen bezoekers een initiatie schaken krijgen of een 

wedstrijd schaak spelen. Het materiaal (de borden en de schaakklokken) wordt door de 

vrijwilliger meegebracht en terug meegenomen. Er moet niets gestockeerd worden. Aantal 

deelnemers in juli: 7 en augustus: 8. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’, inschrijven hoeft niet. 

 

2.16.    Cursus aquareltechnieken voor beginners op dinsdag 04.12.2018 van 13u30 tot 16u30  

De cursus aquareltechnieken stond reeds geagendeerd op het BCSD van 24.05.2018. 

Deelnemers betalen voor de les 9 euro (er moet voor een lessenreeks ingeschreven worden). Er 

wordt rechtstreeks aan de lesgever betaald. De begeleiding gebeurt door Ludwine Pauwels. Er is 

een minimum aantal van 5 en een maximum aantal van 12 deelnemers vastgelegd. De lessen 

gaan in de ‘Atelierzolder’ door.   

 

2.17.    Workshop ‘Werken met gemengde technieken’ op woensdag 05.12.2018 en 19.12.2018 

van 9u tot 12u 

De workshop gebeurt onder begeleiding van Trui Hoste. Tijdens de les worden een aantal 

tekentechnieken aangeleerd. Daarnaast wordt met verschillende materialen gewerkt. Er is een 

minimum aantal van 5 en maximum aantal van 12 deelnemers vastgelegd. Er is een box met 

tekenmateriaal. Gemiddeld aantal deelnemers in juli: 4 en augustus: 5.  

Kostprijs lesgever: vrijwilligersvergoeding van 17,02 euro per les. De lessen gaan door in de 

‘Atelierzolder’. De deelnemersprijs is 5 euro per les, inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  

 

2.18.    Operavoorstelling op groot scherm op vrijdag 07.12.2018 van 13u30 tot 16u30 

Op 16 november en 16 februari is een opera op groot scherm in de ‘Concertzolder’ vertoond. Er 

was een mooie opkomst voor dergelijke activiteit: 20 en 24 deelnemers. Boudewijn wil de 

inleiding verzorgen en de dvd ter beschikking stellen, mits er terug voldoende interesse is.  

Dit is een gratis activiteit in de ‘Concertzolder’, inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  

 

2.19.    PC-dokters op maandag 10.12.2018 van 14u30 tot 17u 

Van twee vrijwilligers krijgen bezoekers in de ‘Kaffee’ de nodige uitleg bij vragen over en 

problemen met de computer. Aantal deelnemers in juli: 3 en augustus: 3. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’, inschrijven hoeft niet.  

 

2.20.    Contactgroep ‘Parkinson’ op dinsdag 11.12.2018 van 14u tot 15u30 

De klemtoon van de bijeenkomsten ligt op lotgenotencontact, met name het uitwisselen van 

ervaringen, het hebben van een klankbord en het kunnen ventileren van gevoelens en 

gedachten. De begeleiding van de groep wordt opgenomen door Mia De Conick, vrijwilliger van 

het lokaal dienstencentrum en zelf parkinson-patiënt. Aantal deelnemers in september: 10. 

De bijeenkomst gaat in de ‘Refter’ door, inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  
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2.21.    Dansnamiddag op vrijdag 14.12.2018 van 14u tot 16u 

Onder begeleiding van Freddy Lippens. Een dansnamiddag met muziek uit de jaren ‘60 en ’70, 

Vlaamse schlagers en Nederlandstalige muziek.  

Kostprijs: vrijwilligersvergoeding van 34,03 euro.  

Dit is een gratis activiteit in de ‘Kaffee’, inschrijven hoeft niet.  

 

2.22.    Bingo op maandag 17.12.2018 om 14u  

Bingo met prijzenpakket. De begeleiding gebeurt door 2 vrijwilligers. Kostprijs: 2 euro per 

bingoprijs. 

Aantal deelnemers in juli: 50 en augustus: 56. 

Dit is een gratis activiteit in de ‘Refter’, inschrijven hoeft niet.  

   

2.23.    Filmnamiddag op maandag 17.12.2018 om 14u 

Er wordt een film, dvd wordt bij de bibliotheek van Maldegem, ontleend. Dit is een gratis activiteit 

in de ‘Concertzolder’, inschrijven hoeft niet.  

 

2.24.    Cursus aquareltechnieken voor gevorderden op dinsdag 18.12.2018 van 13u30 tot 16u30  

De cursus aquareltechnieken stond reeds geagendeerd op het BCSD van 24.05.2018. 

Deelnemers betalen voor de les 9 euro (er moet voor een lessenreeks ingeschreven worden). Er 

wordt rechtstreeks aan de lesgever betaald. De begeleiding gebeurt door Ludwine Pauwels. Er is 

een minimum aantal van 5 en een maximum aantal van 12 deelnemers vastgelegd. De lessen 

gaan in de ‘Atelierzolder’ door.  De cursus is reeds volzet.  

 

2.25.    Gezondheidsconsultatie op woensdag 19.12.2018 van 9u tot 12u 

De dienstenovereenkomst met het Wit-Gele Kruis stond reeds geagendeerd op het BCSD van 

25.01.2018. 

De consultatie wordt door Sylvie Van den Bossche, verpleegkundige Wit-Gele Kruis afgenomen. 

De kostprijs is 37 euro/uur. De mogelijkheid bestaat om een aantal parameters te laten opnemen 

en om advies te krijgen omtrent dieet, wonen en zorg. Aantal inschrijvingen in juni: 7 en 

september: 7.  

Dit is een gratis dienstverlening, de consultaties zijn op afspraak.  

 

3. Activiteiten in samenwerking met externe partners in november en december 

 

3.1.    Kooklessen op 07.11, 14.11 en 28.11 om 19u30 

De samenwerking met KVLV Maldegem stond reeds geagendeerd op het BCSD van 16.11.2017. 

Kooklessen in samenwerking met KVLV Maldegem. De thema’s van de kooklessen zijn als volgt:  

- 7/11: ‘Streetfood’ 

- 14/11: ‘Party uit Ons Kookboek’ 

- 28/11: ‘Feesten met Ons Kookboek’ 

De deelnemersprijs bedraagt 8 euro (kan nog variëren naargelang de kost van de ingrediënten 

en het aantal deelnemers). De activiteit gaat door in de ‘Leskeuken’. Inschrijven bij de 

centrumleider is verplicht.  

 

3.2.    Eetmiddag op donderdag 08.11.2018 om 12u 

De samenwerking met Samana Maldegem stond reeds geagendeerd op het BCSZ van 

16.11.2017. 

Een activiteit in samenwerking met Samana Maldegem.  
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Op de menu staat hutsepot, met als dessert koffie en versnaperingen. De deelnemersprijs 

bedraagt 15 euro. De activiteit gaat door in de ‘Refter’ en de ‘Leskeuken’. Inschrijven bij de 

centrumleider is verplicht.  

 

3.3.    Voordracht ‘Het einde van WO I en het verdrag van Versailles’ op dinsdag 20.11.2018 om 

14u 

De samenwerking met Vief Maldegem stond reeds geagendeerd op het BCSZ van 16.11.2017. 

Een activiteit in samenwerking met Vief Maldegem. De voordracht wordt gegeven door Wouter 

Feys. 

De deelnemersprijs bedraagt 5 euro, koffie met gebak inbegrepen. De activiteit gaat door in de 

polyvalente zaal. Inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  

 

3.4.    Bloemschikken op woensdag 21.11.2018 om 19u 

De samenwerking met Femma Maldegem stond reeds geagendeerd op het BCSD van 16.11.2017. 

Een bloemschikles in samenwerking met Femma Maldegem. Het lesgeld bedraagt 6 euro, 

vermeerderd met de kost van de materialen. De activiteit gaat door in de ‘Refter’. Inschrijven bij 

de centrumleider is verplicht.  

 

3.5.    Kookles op dinsdag 11.12.2018 om 19u 

De samenwerking met Femma Maldegem stond reeds geagendeerd op het BCSD van 16.11.2017. 

Een kookles in samenwerking met Femma Maldegem. Het lesgeld bedraagt 6 euro, vermeerderd 

met de kost van de ingrediënten. De activiteit gaat door in de ‘Leskeuken’. Inschrijven bij de 

centrumleider is verplicht.  

 

3.6.    Kerstfeest op donderdag 13.12.2018 om 14u 

De samenwerking met Samana Maldegem stond reeds geagendeerd op het BCSZ van 

16.11.2017. 

Een activiteit in samenwerking met Samana Maldegem.  

De deelnemersprijs bedraagt 5 euro, koffie met versnapering inbegrepen. De deelnemers gaan 

naar huis met een kerstgeschenk. De activiteit gaat door in de ‘Refter’ en de ‘Leskeuken’. 

Inschrijven bij de centrumleider is verplicht.  

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist: 

- akkoord te gaan met de organisatie van bovenstaande activiteiten; 

- akkoord te gaan met de kostprijs van de activiteiten; 

- akkoord te gaan met de deelnemersprijzen; 

- akkoord te gaan de nota ter kennisgeving te agenderen. 

 

3. Huis van het Kind 

- Geen agendapunten 

 

4. Sociaal huis 

-  Federale verwarmingstoelagen 

 

5. Mindermobielencentrale 

- Lijst uitzonderingen 

 

6. Klusjesdienst 

- Facturatie klusjesdienst September 
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7. Nota’s Sociale Dienst 

- Lijst vrijwilligerswerk LOI-bewoners maand september 2018 

 

- Lijst vrijwilligerswerk cliënten welzijn maand September 2018 

 

- Lijst zinvolle activiteiten LOI-bewoners maand September 2018 

 

- Overzicht sancties wegens niet poetsen en overtredingen huishoudelijk reglement 

 

- Overzicht medische kosten 

 

- Uitpas Meetjesland gratis pas voor cliënten 

 

- Dag van de armoede 

Op 17 oktober is de internationale dag voor de uitroeiing van de armoede. 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting vraagt 

jaarlijks speciaal aandacht voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede. 

Het symbool van deze strijd is een wit geknoopt laken uithangen als teken van verzet tegen 

armoede en sociale uitsluiting : ‘ontsnappen aan armoede is een zaak van iedereen’. 

Wij stellen dan ook voor om deze laken uit te hangen aan de gebouwen van het OCMW (Sociaal-

Administratief gebouw en het Lokaal Dienstencentrum) en het gemeentehuis samen met affiches 

rond de actie (deze kunnen gedownload worden via internet). 

Verder willen wij ons als sociale dienst tonen nog een concrete actie opzetten : 

- Samen met enkele cliënten cake en broodpudding maken op woensdag 17 oktober 2018 

in de namiddag in de keuken van het dienstencentrum 

- De broodpudding en cake aanbieden op donderdag 18 oktober 2018 op de sociale 

superette. We zouden ook het recept meegeven en de kostprijs vermelden. 

- Cake aanbieden op donderdag 18 oktober 2018 in de voormiddag in de inkomhal van het 

OCMW, het Lokaal Dienstencentrum en de gemeente  samen met flyers waarop de actie 

van de Dag van de Armoede vermeld staat. Deze cake zou dan wel aangekocht worden, 

omdat dit niet mogelijk is, om zelf te bakken. 

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt hier kennis van 

 

- Vormingssessies Budget in Zicht 

Budget in Zicht is een reeks collectieve vormingssessies rond budgetteren. Dit wordt 

georganiseerd vanuit CAW Oost-Vlaanderen. Het is bedoeld om mensen in financiële 

moeilijkheden handvaten te geven en vaardigheden aan te leren rond budgetteren, zodat ze 

meer inzicht en controle krijgen op de eigen situatie.  

De sessies BIZ bestaan uit verschillende thema’s. Dit zorgt ervoor dat cliënten kunnen aansluiten 

bij de sessies passend bij eigen noden. Een sessie duurt gemiddeld drie uur en wordt verzorgd 

door een projectmedewerker BIZ. 

Midden juni was er reeds een verkennend gesprek met een medewerker BIZ. Na dit gesprek 

werd gepolst bij de maatschappelijk assistenten vanuit alle cellen indien er cliënten zijn waarvoor 

deze sessies zinvol kunnen zijn. Hierbij werd gekeken naar hun budgetcontract, GPMI en/of de 

ervaringen van de maatschappelijk assistent in contact met de cliënt. 

Er wordt voorgesteld volgende BIZ sessies te organiseren bij OCMW Maldegem:  

1/ Budgetteren in de keuken: 33 Nederlandstalige cliënten en 5 anderstalige cliënten (2 à 3 

groepen) 

2/ Aan de slag met post en administratie: 33 Nederlandstalige cliënten en 14 anderstalige 
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cliënten (3 groepen)  

3/ Kennis maken met digitaal betalen: 34 Nederlandstalige cliënten en 13 anderstalige cliënten 

(3 groepen)  

4/ Hoe creatief en bewust consumeren: 39 Nederlandstalige cliënten en 10 anderstalige 

cliënten (3 groepen) 

5/ Je kwaliteiten toepassen in je budget: 36 Nederlandstalige cliënten (2 à 3 groepen) 

6/ Hoe maak je een budgetplan op: 7 anderstalige cliënten (1 groep) 

7/ Budget in handen van je kind: 7 Nederlandstalige cliënten en 3 anderstalige cliënten (1 

groep) 

Bij het voorstel hierboven zijn LOI-cliënten niet meegerekend, vermits het moeilijk in te schatten 

is als zij nog steeds in Maldegem zullen zijn eens de sessies georganiseerd worden. Voorgesteld 

wordt LOI-cliënten te laten aansluiten waar het kan. 

Voorgesteld wordt om de sessies in het lokaal dienstencentrum te organiseren met een 

wekelijkse frequentie. Vanuit BIZ kan er bekeken worden de sessies in de avond te laten 

doorgaan om cliënten die overdag werken te kunnen bereiken. Data worden nader bepaald, 

maar er wordt voorgesteld de sessies nog in 2018 te organiseren.  

Vanuit BIZ wordt een minimum van 10 en een maximum van 16 deelnemers per sessie gevraagd. 

Kosten verbonden aan de organisatie van BIZ sessies: 

- Tolken ter plaatse 

- Toeleiding personeelslid OCMW Maldegem 

- Voorzien van broodjes tijdens de sessies 

- Aankoop informatiebladen en/of -boeken 

Er wordt voorgesteld kosten verbonden aan organisatie van deze sessies ten laste te nemen door 

de subsidie integratie tot eind 2018. 

Volgende punten worden als belangrijk beschouwd door BIZ bij de selectie van deelnemers: 

- Gereedheid van de cliënt 

- Motivatie van de cliënt 

- Kunnen rekenen/schrijven/lezen: indien van niet, medewerker BIZ op de hoogte brengen 

- Basiskennis Nederlands: indien van niet, worden tolken ingeschakeld (max. 2 tolken per sessie) 

Na overleg met de maatschappelijk assistenten komt naar voor dat het motivatiepeil van de 

cliënt moeilijk in te schatten is.  

Voorgesteld wordt cliënten uit alle cellen van het OCMW toe te leiden door bekendmaking en 

sturing via de individueel maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker weet op welke 

vlakken deze sessies ondersteunend kunnen zijn en kan dit schetsen naar de cliënt toe.  

Flyer wordt opgemaakt vanuit BIZ. Cliënten worden voordien herinnerd aan de sessies. Tijdens 

de sessies wordt er toeleiding voorzien vanuit onze dienst. De individuele maatschappelijk 

assistent wordt op de hoogte gehouden van deelname cliënt.  Er wordt hen ook een extra 

spaarpunt op hun UIT-pas aangeboden per gevolgde sessie.  

Indien cliënten niet deelnemen aan de sessies, worden ze gecontacteerd door de individuele 

maatschappelijk assistent om de reden te achterhalen. Het al dan niet voldoende meewerken / 

participeren aan of in de sessies zal meegenomen in de evaluatie van het GPMI of het 

budgetbeheer. 

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist: 

- Akkoord te gaan met de verdere uitbouw van deze vormingssessies in samenwerking met 

de Budget in Zicht projectmedewerker; 

- Akkoord te gaan met de ten laste name van kosten verbonden aan de vormingssessies, 

en dit via de subsidie integratie tot eind 2018. 
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- Vormingsdag Mobiel 21 

Onze dienst kwam in aanraking met het aanbod van Mobiel 21 op een vormingsmoment Rap op 

Stap. Na intern te bespreken welk aanbod voor onze dienst interessant kon zijn, vroeg onze 

dienst wat meer informatie op bij Mobiel 21.  

Er wordt voorgesteld om mede met Huis van het Kind Maldegem een vormingsdag te 

organiseren waarbij Mobiel 21 volgende thema’s aan bod brengt: 

Cursusnaam: Veilig fietsen in de winter met kinderen 

·         Vormingssessie van 10u tot 15u, opgesplitst in 2 delen 

·         Deel 1: Veilig fietsen op de openbare weg 

o Wegcode + hieraan gelinkt veilig op pad met fiets en kind 

o Sensibilisering zichtbaarheid als fietser, specifiek in de winterperiode 

o Essentieel fietsonderhoud en beveiliging fiets + fiets winterklaar zetten 

·         Deel 2: Op weg 

o   Een test-opstelling om het geleerde in de praktijk te brengen 

 

Fietsen met kinderen wordt specifiek opgenomen in deze vorming, zodat jonge gezinnen met 

kinderen aangesproken worden. Verder wordt voorgesteld deze cursus open te stellen voor 

gebruikers fietsatelier en andere geïnteresseerde inwoners uit Maldegem. Vermits de lokale 

politie rond dit thema werkt bij leerlingen in de klas, wil onze dienst met hen nog verder 

afstemmen. 

De vorming wordt gegeven door een Mobiel 21 medewerker. De cursus is in het Nederlands, 

maar is volledig aangepast aan anderstalige nieuwkomers. Er wordt vooral gewerkt met erg 

visueel materiaal, zodat er niet al te veel taal nodig is.  

Praktische benodigdheden voor de cursus te voorzien door de aanvragende dienst: 

- Zaaltje met stoelen, tafels, scherm en beamer; 

- Oefenterrein in de nabije omgeving;  

- Fietsen en evt. fietskarren, bakfiets (in zoverre mogelijk). 

Er wordt voorgesteld deze vormingsdag in het weekend te organiseren, vermits mogelijks meer 

deelnemers bereikt worden. Voorstel is om dit nog in 2018 te laten doorgaan. 

Richtprijs van de cursus: 931,70 euro (inclusief BTW en verplaatsingskosten medewerkers). 

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist: 

- Principieel akkoord te gaan met de organisatie en verdere uitbouw van deze vormingsdag 

in samenwerking met Mobiel 21; 

- Kosten verbonden aan de vormingsdag ten laste te nemen en dit via subsidie integratie. 

 

- Evaluatie daguitstap Planckendael 

Datum activiteit: 30/06/2018 

Omschrijving activiteit: Uitstap naar plankendael   

- beoogde doelgroep : de cliënten van de cellen LOI, budget en welzijn 

- bereikte doelgroep :  effectief ook de beoogde doelgroep, met name cliënten van de 3 

cellen. Zowel gezinnen met kinderen als alleenstaanden werden 

bereikt.  

- aantal deelnemers: 86 cliënten en 3 begeleiders 

 23 van de cel LOI  

 63  van de cel welzijn en budget  

- bijdrage deelnemers: neen, er werd geen bijdrage gevraagd. Wel dienden zij bij 

inschrijving een document te ondertekenen dat bij niet aanwezigheid op de uitstap 

(zonder te verwittigen) 5 euro (per persoon) werd ingehouden via leefgeld, leefloon, 

budgetbeheer,…  
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- totale kostprijs activiteit: 2000 € zijnde: 

 940 €  voor het busvervoer 

 € 630  voor de tickets 

 € 430 zakgeld (€ 5 per persoon)  

De kosten  werden  betaald via de socio-culturele participatie 

Voorbereid door werkgroep:   ja   X 

     Neen  O 

Klanten lid van werkgroep:  ja  O 

     Neen  X 

Evaluatie activiteit door werkgroep: ja  X 

     Neen  O 

Werd als positief ervaren aan de activiteit: 

- We konden op het voorziene uur vertrekken naar het park  

- Tickets aan de kassa  aangekocht (iedereen kon in groep binnen) 

- Mooi park 

- Geen grote wachttijden  

- het ontvangen van zakgeld werd als positief ervaren 

- de cliënten waren tevreden over de uitstap 

- een aantal cliënten stelden de vraag of iemand extra meekon op de bus. Dit werd na het 

afsluiten van de inschrijvingen bekeken en gezien er nog plaats op de bus was, werd dit 

toegestaan. Die personen betaalden wel hun eigen ticket.  

Te verbeteren/aandachtspunt: 

- De terugkeer verliep moeizaam (een aantal gezinnen te laat) 

- Gezien het warme weer was het voor sommige mensen een zware, lange dag 

Inhouden borg: 

Daar er een aantal cliënten niet aanwezig waren zonder te verwittigen of zonder geldige reden 

wordt er voorgesteld om de borg in te houden. Bij de cliënten leefloon en LOI zal de borg worden 

ingehouden via het leefloon. Bij de cliënten budget zal de borg afgehouden worden van het 

leefgeld.  

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt hier kennis van. 

 

- Daguitstap Kinepolis 

Vanuit de werkgroep daguitstappen willen we graag een uitstap naar Kinepolis Brugge 

organiseren voor alle cliënten van de sociale dienst, zijnde de cliënten van de cellen Budget, LOI 

en Welzijn. 

Alleenstaande cliënten (ook met kinderen) die willen meegaan, zouden we toestaan om een 

familielid/vriend mee te nemen. Zij mogen gratis mee op de bus, maar dienen er wel zelf een 

toegangsticket aan te kopen.  

Deze uitstap zal doorgaan op zaterdag 10 november 2018. We opteren voor een 

zaterdagnamiddag, gezien er verschillende cliënten tewerkgesteld zijn en kinderen hebben. In de 

namiddag zijn er zowel voorstellingen voor kinderen als volwassenen.  

Het vertrek aan het Administratief Centrum is voorzien om 15u30. Terugkomst aan het 

Administratief Centrum is voorzien om 19u30-20u. 

Er zal aan de cliënten gevraagd worden om bij inschrijving € 5 borg per persoon te betalen, met 

een maximum van € 15 per gezin. Deze borg zal terugbetaald worden bij vertrek. 

Daarnaast stellen we voor om, zoals voorgaande jaren, € 5 zakgeld per persoon te voorzien, 

zodat zij iets kunnen kopen om te eten of te drinken tijdens de film.  

Er wordt voorgesteld om voor deze activiteit een bus te voorzien. Gezien het aantal deelnemers 

van de vorige uitstap naar de bioscoop stellen we een bus van minimum 50 personen voor. 
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Bij 3 busmaatschappijen werd een offerte opgevraagd om te voorzien in het vervoer naar 

Kinepolis Brugge: 

Robby Cars:   - autocar met 54 plaatsen: € 320 (incl. BTW) 

    - autocar met 90 plaatsen: € 475 (incl. BTW) 

Diederik reizen:   - autocar met 140 plaatsen: € 780 (incl. BTW) 

Autocars Meetjesland:  - autocar met 50  plaatsen: € 300 (incl. BTW) 

   - autocar met 81 plaatsen: € 440 (incl. BTW) 

Gezien dergelijke uitstap de voorbije jaren een succes was, gaan we ervan uit dat er minstens 50 

inschrijvingen zullen zijn. Bijgevolg opteren we om te kiezen voor Robby Cars, die wat betreft 90 

plaatsen de goedkoopste busmaatschappij is.  

De totale kostprijs zal maximum 1044.35 euro bedragen voor 50 personen + 3 begeleiders: 

- Filmticket: € 474.35 (€ 8,95/ persoon bij aankoop van movie card  

= 10 cinemabezoeken) 

- Busvervoer: € 320 

- Zakgeld: € 250 

De totale kostprijs zal maximum 1715.50 euro bedragen voor 87 personen + 3 begeleiders:: 

- Filmticket: € 805.50 

- Busvervoer: € 475 

- Zakgeld: € 435 

Aangezien het budget socio-culturele participatie opgebruikt werd zal deze uitstap met de 

werkingsmiddelen van het OCMW moeten betaald worden 

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist akkoord te gaan met de organisatie van de 

uitstap naar Kinepolis Brugge op zaterdag 10 november 2018 voor de cliënten van de sociale 

dienst. 

 

- Woonclub 

Op vrijdag 07.09.2018 ging een gesprek door met Kwinten Van De Rostyne van 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Hij stelde hun project “Woonclub” voor en stelde de 

vraag tot een mogelijke samenwerking.  

Zij vertrekken vanuit het gegeven dat wonen een grondrecht is. Maar net zoals onze dienst 

stellen zij vast dat de werkelijkheid anders is. Het vinden van kwalitatieve en betaalbare 

woningen voor kwetsbare groepen is vaak een moeilijke en lange zoektocht. Bestaande 

welzijnsdiensten hebben niet altijd de tijd om uitgebreid info en advies te geven en evtl mee op 

stap te gaan. 

Met hun project “Woonclub” wil men de toegang tot het sociaal grondrecht “wonen” bevorderen.  

Door individuele ondersteuning op maat, vorming en ervaringsuitwisseling wil men de kandidaat-

huurders de nodige competenties bijbrengen om een huurwoning te zoeken, te vinden en te 

houden. 

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat men zich NIET richt tot mensen in crisissituaties. Men gaat 

voor begeleidingen op langere termijn. Men geeft aan dat men minimum een periode nodig 

heeft van drie tot vier maanden om iets te vinden.  

In de praktijk stellen we vast dat een overgroot deel van de mensen die zich bij onze dienst 

aanbieden nood hebben aan een oplossing op kortere termijn. 

Indien we tot een samenwerking zouden overgaan, dienen we jaarlijks 27.500 euro te betalen 

voor een halftijdse kracht. Hiervoor kunnen zij 1 zitdag per week aanbieden. 

We stellen vast dat onze Cel Sociale Activering reeds een gelijklopende begeleiding op maat 

voorziet voor mensen in een precaire woonsituatie. Waardoor we niet overtuigd zijn dat een 

samenwerking met de Woonclub ons een grote meerwaarde kan bieden. 

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: 
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 - neemt kennis van de nota 

- Ziet geen meerwaarden om in te tekenen op het aanbod van Woonwijzer gelet op de 

aanzienlijke kostprijs en de beperkte return 

 

- Aankoop educatief verantwoord speelgoed ter gelegenheid van Sinterklaas 

Ter gelegenheid van Sinterklaas wordt opnieuw voorgesteld om pedagogisch verantwoord 

speelgoed aan de kinderen tussen 0 en 12 jaar  te schenken. Voor de kinderen van 13 tot 18 jaar 

wordt voorgesteld om deze gelegenheid opnieuw aan te grijpen om ook hen een geschenk te 

geven in de vorm van een bon van Standaard boekhandel.  

De kinderen werden onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen.  Het gaat in totaal om  115 

kinderen.  

Per leeftijdsgroep wordt een geschenkje voorzien dat aangepast is aan de kennis van de 

doelgroep. 

Het gaat om een geschenkje tussen 10 euro en 20 euro per kind. 

De groepen worden als volgt ingedeeld: 

- 0 jaar : 8 kinderen 

- 1 jaar: 3 kinderen 

- 2-3 jaar: 18 kinderen 

- 4-5 jaar: 15 kinderen 

- 6-8 jaar: 14 kinderen 

- 9-12 jaar: 20 kinderen 

- 13-18 jaar: 37 kinderen (kadobon standaard boekhandel van 20 euro)  

Als we maximum 20 euro per kind rekenen dan komen we aan een maximumbedrag van 2300 

euro. Wellicht zal de kostprijs lager liggen aangezien de geschenkjes tussen de 10 en de 20 euro 

liggen en er nu naar het maximum werd gerekend. Eventuele nieuwe cliënten met kinderen 

kunnen daarmee wellicht opgevangen worden.  

Het budget in het kader van kinderarmoede is nog toereikend voor het werkingsjaar 2018, we 

stellen dan ook voor de kosten uit dit budget te nemen.  

We stellen  voor om dit jaar opnieuw te bestellen via Collishop. Meestal wordt er 15% korting 

aangeboden, wat de kostprijs nog zal doen dalen.  

De geschenken worden uiterlijk half november geleverd/afgehaald. Deze worden dan verdeeld 

per maatschappelijk werker, die ze op hun beurt bij voorkeur vóór 6 december aan hun cliënteel 

overhandigen.  

 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst gaat akkoord met de aankoop van pedagogisch 

verantwoord speelgoed en kadobonnen van Standaard boekhandel voor Sinterklaas voor een 

maximumbedrag van 2300 euro.  

 

8. Individuele dossiers  

 

 

Met de meeste hoogachting 

Namens het OCMW 

 

 

 

 

Koen Cromheecke Stefaan Standaert 

Secretaris BCSD Voorzitter 

 


