
 

 
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jaarrekening 2019 

 
Maatschappelijke zetel: Oostveldstraat 91 bus 1, 9900 Eeklo 
 
www.welzijnsband.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter : Hilde De Graeve – OCMW Lievegem 
Algemeen directeur : Maggy Van Belle  
 
 
 
Goedgekeurd op Algemene vergadering van 06.05.2020 
 

Documentatie JR19 : zie : https://welzijnsband.be/index.php/documenten 
  

https://welzijnsband.be/index.php/documenten


 

Welzijnsband Meetjesland Jaarrekening 2019 Algemeen Directeur: Maggy Van Belle 
Oostveldstraat 91, bus 1  Voorzitter: Hilde De Graeve 
9900 Eeklo  VolgNr Alg Jnl 2019/609 VolgNr. Budg. Journaal 2019/2928 
 

2 

 

1 Inhoud 

1. Algemene inleiding ........................................................................................................ 4 
2. Beleidsnota .................................................................................................................... 7 

2.1 Doelstellingenrealisatie ........................................................................................... 7 
2.1.1 PRIORITAIR BELEID........................................................................................... 7 
2.1.2 OVERIG BELEID ................................................................................................. 8 

2.2 Overzicht  actieplannen en acties ...........................................................................15 
2.3 Jaarverslag dienstverlening Welzijnsband Meetjesland ..........................................20 

1. Geïntegreerd breed onthaal ...................................................................................20 
Inleiding ................................................................................................................................20 
Opdracht ..............................................................................................................................20 
Cijfers 2019 ..........................................................................................................................20 
Cijfers 2019 versus 2018 ......................................................................................................22 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................22 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................22 
Opleidingen ..........................................................................................................................23 

2. Regierol sociale economie .....................................................................................24 
Inleiding ................................................................................................................................24 
Opdracht ..............................................................................................................................24 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................24 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................25 

3. Organisatiebeheersing / interne audit .....................................................................27 
Inleiding ................................................................................................................................27 
Opdracht ..............................................................................................................................27 
Cijfers 2019 ..........................................................................................................................28 
Cijfers 2019 versus 2018 ......................................................................................................29 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................29 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................30 

4. De Katrol ................................................................................................................32 
Inleiding ................................................................................................................................32 
Opdracht ..............................................................................................................................33 
Cijfers 2019 ..........................................................................................................................34 
Cijfers 2019 versus 2018 ......................................................................................................35 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................36 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................36 
Opleidingen ..........................................................................................................................37 

5. Juridische dienstverlening ......................................................................................39 
Inleiding ................................................................................................................................39 
Opdracht ..............................................................................................................................39 
Cijfers 2019 ..........................................................................................................................39 
Cijfers 2018 ..........................................................................................................................39 
Cijfers 2019 versus 2018 ......................................................................................................40 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................40 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................41 
Opleidingen ..........................................................................................................................41 

6. Wijkwerken .............................................................................................................42 
Inleiding ................................................................................................................................42 
Opdracht ..............................................................................................................................42 
Cijfers 2019 versus 2018 ......................................................................................................42 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................46 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................46 



 

Welzijnsband Meetjesland Jaarrekening 2019 Algemeen Directeur: Maggy Van Belle 
Oostveldstraat 91, bus 1  Voorzitter: Hilde De Graeve 
9900 Eeklo  VolgNr Alg Jnl 2019/609 VolgNr. Budg. Journaal 2019/2928 
 

3 

7. Arbeidstrajectbegeleiding .......................................................................................48 
Inleiding ................................................................................................................................48 
Opdracht ..............................................................................................................................48 
Cijfers 2019 ..........................................................................................................................48 
Cijfers 2019 versus 2018 ......................................................................................................50 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................50 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................51 

8. Informatieveiligheid ................................................................................................52 
Inleiding ................................................................................................................................52 
Opdracht ..............................................................................................................................52 
Activiteiten 2019 ...................................................................................................................53 
Bijzonder in 2019 ..................................................................................................................54 
Doelstellingen 2020 ..............................................................................................................55 
Opleidingen ..........................................................................................................................55 

9. Archief- en documentbeheer ..................................................................................57 
Inleiding ................................................................................................................................57 
Activiteiten 2019 ...................................................................................................................58 
Opleidingen ..........................................................................................................................65 
Bijlagen ................................................................................................................................67 

2.4 Doelstellingenrekening (J1) ....................................................................................71 
2.5 Financiële toestand ................................................................................................72 

3. Financiële nota .............................................................................................................74 
3.1 Exploitatierekening (J2) ..........................................................................................74 
3.2 Investeringsverrichtingen van het boekjaar (J3) .....................................................75 
3.3 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) ..................................76 
3.4 Liquiditeitenschema (J5) ........................................................................................78 

4. Samenvatting van de algemene rekening .....................................................................80 
4.1 De balans (J6) ........................................................................................................80 
4.2 Staat van opbrengsten en kosten (J7) ........................................................................82 

5. Toelichting ....................................................................................................................82 
5.1 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) ..........................................................83 
5.2 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) ...............................................................84 
5.3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3).................................................85 
5.4 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) .....................................................87 
5.5 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) ................................89 
5.6 Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de 
gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven .........................................................................90 
5.7 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) .............................................................93 
5.8 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, per beleidsveld .94 
5.9 De toelichting bij de balans (TJ7) ...........................................................................95 
5.10 Waarderingsregels .................................................................................................98 
5.11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ...................................... 107 
5.12 Verdeling uitgaven per OCMW / Bestuur .............................................................. 108 
5.13 Standopgave ........................................................................................................ 113 

 



 

Welzijnsband Meetjesland Jaarrekening 2019 Algemeen Directeur: Maggy Van Belle 
Oostveldstraat 91, bus 1  Voorzitter: Hilde De Graeve 
9900 Eeklo  VolgNr Alg Jnl 2019/609 VolgNr. Budg. Journaal 2019/2928 
 

4 

1. Algemene inleiding 
 
Het jaar 2019 was een jaar van vele ingrijpende veranderingen voor de Meetjeslandse lokale 
besturen en voor Welzijnsband Meetjesland. Niet enkel was 2019 het startjaar van een nieuwe 
legislatuur met nieuwe beleidsploegen, ook werd de integratie van de OCMW’s met de 
gemeenten een feit en waren er relatief veel fusies binnen ons werkingsgebied. Dit alles had 
uiteraard ook een impact op de werking van Welzijnsband Meetjesland: alle leden zijn immers 
Meetjeslandse OCMW’s en Welzijnsband Meetjesland moest zich dan ook in 2019 
voorbereiden en aanpassen om aan de geëvolueerde verwachtingen van deze OCMW’s te 
kunnen voldoen. 

Volgende fusies gingen op 1/1/2019 in ons werkingsgebied door: 

• De gemeenten Aalter en Knesselare werden samen de nieuwe gemeente Aalter. 

• De gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem werden samen de gemeente 

Lievegem. 

• De gemeente Nevele en de stad Deinze werden samen de stad Deinze. 

Deze fusies hadden een impact op de desiderata van de betrokken leden met betrekking tot 
de door Welzijnsband aangeboden dienstverlening. Men wou immers voor alle inwoners van 
elke fusiegemeente en aan de geïntegreerde diensten van de fusiegemeente eenzelfde 
dienstverlening afnemen bij onze welzijnsvereniging. Dit leidde in principe tot een groei van de 
door de fusiegemeenten afgenomen dienstverlening. 
Na de fusie van Nevele met Deinze ligt het zwaartepunt van de nieuwe entiteit echter in 
Leieland i.p.v. Meetjesland. Deinze besliste dan ook om met ingang van 1/1/2020 uit de 
samenwerking met Welzijnsband te stappen. Alle dienstverlening die Nevele bij Welzijnsband 
afnam werd dan ook opgezegd. De afname in afgenomen dienstverlening van deze opzeg 
werd gecompenseerd door de toename in dienstverlening van o.a. de andere fusiegemeenten. 

De start van de nieuwe legislatuur met de nieuwe beleidsploegen en dit in een geïntegreerd 
kader van OCMW’s en gemeenten leidde in het ganse werkingsgebied tot nieuwe 
beleidskeuzes en beleidsaccenten voor de toekomst.  

De beleidsopdracht van Welzijnsband Meetjesland werd daarom op vraag van de leden 
uitgebreid op het vlak van het nieuwe domein Geïntegreerd Breed Onthaal in de 
eerstelijnszones Meetjesland-Oost en Meetjesland-West (m.i.v. GBO-Zorgkas) en op het vlak 
van de Regie Sociale Economie (waar de regio die onder deze regie valt uitgebreid is tot het 
ganse werkingsgebied van Welzijnsband). Voor beide domeinen werd een subsidieaanvraag 
ingediend. 

Wat de reguliere dienstverlening betreft blijven de doelstellingen in dezelfde lijn als voorheen 
maar zijn er verschuivingen tussen de besturen. Sommige besturen kiezen ervoor om de 
samenwerking met Welzijnsband af te bouwen (bvb. Maldegem) of zelfs volledig te stoppen 
(nl. fusiegemeente Deinze, zie supra). Andere besturen kiezen er dan weer voor om de 
samenwerking met Welzijnsband te vergroten (bvb. Wachtebeke en Aalter). Specifiek voor de 
samenwerking op vlak van organisatiebeheersing met welzijnsvereniging Audio hebben we 
eind 2019 een aangepaste samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Audio, waardoor 
beter tegemoet wordt gekomen aan de huidige behoeften van de (geïntegreerde) 
klantbesturen. Voor de dienstverlening archief- en documentbeheer zullen we vanaf 1/1/2020 
de bestaande wachtlijst kunnen wegwerken.  

De diverse fora voor overleg, intervisie, netwerking e.d. (o.a. Meetjeslands overleg Huizen van 
het Kind, Welzijnsband Sociaal, tandemvergadering Meetjeslandse schepenen welzijn en de 
algemeen directeurs, Meetjeslandse algemeen directeursoverleg, …) bleven in 2019 gewoon 
verder lopen.  
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Verder heeft de raad van bestuur van Welzijnsband ervoor geopteerd om Welzijnsband een 
eigen stek in Eeklo te geven en daarvoor een locatie te huren. Eind 2019 heeft Welzijnsband 
dan ook zijn intrek genomen in het Heldenpark, Oostveldstraat 91 in Eeklo. Een verschuiving 
inzake huisvesting drong zich immers op en een huuropportuniteit bood zich aan. Daardoor 
zal de werking van de welzijnsvereniging vlotter gecoördineerd kunnen worden omdat de 
personeelsleden niet meer verspreid zitten over het ganse Meetjesland en zal er de 
samenwerking tussen de personeelsleden makkelijker zijn. De functionele aanwezigheid van 
de personeelsleden bij de klantbesturen (bvb. archief- en documentbeheer 
informatieveiligheid) blijft behouden zoals voorheen.  
 
Ook werd in 2019 volop ingezet op efficiëntieverhoging en digitalisering met o.a. de 
ingebruikname vanaf 1/1/2019 van een performant aan de loonadministratie koppelbaar 
digitaal prikklok- en verlofbeheersysteem (Syntegro) en de geleidelijke omschakeling in de 
loop van 2019 van de interne werking naar een gemeenschappelijk platform van Office 365 
(cloud). Verder werd het tijds- en plaatsonafhankelijk werken vanaf 1/1/2019 gestimuleerd o.a. 
door de aanpassing van het arbeidsreglement met werkuren in een soepele regeling met erg 
ruime glijtijden zonder enige stamtijden. De BBC-boekhouding van Welzijnsband draait 
tenslotte sinds juni 2019 volledig digitaal op een cloudapplicatie van Cevi en wordt niet langer 
verzorgd door 1 persoon maar door een team van het Zorgbedrijf Meetjesland, waarmee een 
samenwerkingsovereenkomst is aangegaan (in dezelfde aard als de bestaande 
samenwerkingsovereenkomst met OCMW Eeklo betreffende een groot deel van de 
personeelsadministratie).  
 
Er werd verder ook een statutenwijziging voorbereid met o.a. een update waarbij de 
bepalingen aangepast worden aan de nieuwe regelgeving, een verlenging van de looptijd van 
de Welzijnsband Meetjesland en een zetelwijziging naar het adres van de nieuwe huisvesting; 
deze moeten evenwel nog wel goedgekeurd worden op de eerste algemene vergadering van 
2020. 
 
Alle beleidskeuzes en opdrachten voor Welzijnsband Meetjesland voor 2020-2025 werden dan 
ook gebundeld in volgende nieuwe BBC-meerjarenplanning die in het najaar 2019 door de 
algemene vergadering goedgekeurd werd:  
 
“Strategische doelstelling: SD 1 De vereniging biedt aanvullende en ondersteunende 
dienstverlening aan voor burgers en besturen, daar waar die lokaal omwille van de 
schaalgrootte moeilijk te organiseren is  

Beleidsdoelstelling: BD 1.1 Kwaliteitsvolle juridische dienstverlening leveren voor de 
klantbesturen en hun cliënten 
Beleidsdoelstelling: BD 1.2 Kwalitatieve begeleiding aanbieden bij het archief- en 
documentbeheer van de klantbesturen 
Beleidsdoelstelling: BD 1.3 Opnemen van de trekkersrol voor een kwaliteitsvol 
informatieveiligheidsbeleid in de deelnemende klantbesturen, actief meewerken aan 
digitale informatieverstrekking en ondersteunen i.v.m. de toenemende automatisering 
Beleidsdoelstelling: BD 1.4 Het zodanig uitbouwen van het 
organisatiebeheersingssysteem van de deelnemende klantbesturen dat een externe 
organisatieaudit een sterk resultaat oplevert 
Beleidsdoelstelling: BD 1.5 Het bestrijden van kinder(kans)armoede via 
opvoedingsondersteuning De Katrol 

 
Strategische doelstelling: SD 2 De vereniging ondersteunt en faciliteert lokale besturen in 
hun activeringsopdracht in de ruime zin (sociale alsook professionele activering) 

Beleidsdoelstelling: BD 2.1 Een gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering en 
tewerkstelling 
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Beleidsdoelstelling: BD 2.2 Professionele activeringsmaatregelen ondersteunen of 
organiseren 

 
Strategische doelstelling: SD 3 De vereniging verhoogt de kwaliteit van de verschillende 
vormen van maatschappelijke dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, 
kennisdeling en netwerking 

Beleidsdoelstelling: BD 3.1 Thematische werktafels en opleiding organiseren voor 
personeelsleden van lokale besturen 
Beleidsdoelstelling: BD 3.2 Expertise en benchmarking aanbieden aan de besturen 
Beleidsdoelstelling: BD 3.3 De dialoog tussen het beleid en de administratie regionaal 
structureren 

 
Strategische doelstelling: SD 4 De vereniging neemt de regierol op voor het bovenlokaal 
sociaal beleid 

Beleidsdoelstelling: BD 4.1 Deelnemen aan of oprichten van regionaal georganiseerde 
welzijns- en zorgplatformen 
Beleidsdoelstelling: BD 4.2 Opnemen regierol sociale economie (prioritair) 

Actieplan AP 4.2.1 (Prioritair) Bevorderen van de netwerking op het grondgebied  
Actieplan AP 4.2.2 (Prioritair) Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale 
economie 
Actieplan AP 4.2.3 (Prioritair) Bevorderen van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

Beleidsdoelstelling: BD 4.3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ’s Meetjesland 
West en Oost (prioritair)  

Actieplan AP 4.3.1 (Prioritair) Burgers van de Eerstelijnszones Meetjesland Oost en 
Meetjesland West kunnen terecht bij een toegankelijk aanbod aan hulp- en 
dienstverlening opgezet door het GBO tegen 2025 
Actieplan AP 4.3.2 (Prioritair) De samenwerking in het kader van het Geïntegreerd 
Breed Onthaal wordt geoptimaliseerd 
Actieplan AP 4.3.3 (Prioritair) Er is actieve participatie van gebruikers bij de uitbouw 
van het GBO 
Actieplan AP 4.3.4 (Prioritair) Om de onderbescherming van éénoudergezinnen tegen 
te gaan, worden deze in de periode 2020-2025 bereikt en worden, samen met hen, 
hun niet gerealiseerde rechten opgespoord en gerealiseerd 

Beleidsdoelstelling: BD 4.4 Onderzoek doen o.b.v. omgevingsanalyses naar de noden op 
vlak van regionaal sociaal beleid als aanvulling op het lokaal sociaal beleid” 

 
De realisaties in het kader van deze nieuwe meerjarenplanning zullen vanaf 2020 zichtbaar 
worden en in de volgende jaarrekeningen terug te vinden zijn. 
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2. Beleidsnota 

2.1 Doelstellingenrealisatie 
 
Voor een uitvoerige en beter leesbare toelichting verwijzen we naar de jaarverslagen inzake de 
verschillende dienstverleningen verder in deze jaarrekening. 
 

2.1.1 PRIORITAIR BELEID 

 

Strategische Doelstelling: SD1 

SD 1 De vereniging biedt aanvullende en ondersteunende dienstverlening aan voor burgers en 
besturen, daar waar die lokaal omwille van de schaalgrootte moeilijk te organiseren is. 
 
 

Prioritaire Doelstelling: BD1 

BD1 De juridische cel van de vereniging levert een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan de 
deelnemende besturen en hun cliënten. 
Prioritaire doelstelling in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

EXP 250.540,51 250.540,52 257.630,00 257.630,00 257.630,00 257.630,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Actieplan AP11: Efficiënte Juridische cel 

De Welzijnsband streeft ernaar om het financieel resultaat van deze dienst break-even te houden.  Er 
wordt hierbij gezocht naar een gezond evenwicht tussen kwantiteit en kwaliteit. Sinds de terugtrekking 
van de sociale maribelsubsidie van de vereniging naar één van de deelnemende OCMW's is deze 
break-even evenwel niet meer haalbaar op korte en middellange termijn.  
Naast het resultaatgericht werken wordt voldoende aandacht worden besteed aan klantgericht werken 
(zowel intern als extern) in een wederzijdse positieve sfeer.  
De juridische cel biedt aan de aangesloten OCMW’s (op hun vraag en in samenspraak met hen) 
verder deskundig juridisch advies inzake schuldproblematiek, alsook advies in de andere 
rechtsdomeinen, - dit laatste binnen de perken van de mogelijkheden van de juridische cel.  
 
Actieplan in cijfers: 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

EXP 250.540,51 250.540,52 257.630,00 257.630,00 257.630,00 257.630,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Gekoppelde acties: 

•   A111: Opvolgen, evalueren en bijsturen van de werking van de dienst CSR/rechtshulp met aandacht 

voor een efficiënte werking en continuïteit 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
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 Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•  A112: Streven naar een goede verhouding input-output door enerzijds het beheren van een groot 

aantal dossiers CSR en anderzijds een kostenefficiënte werking van de dienst 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

EXP 250.540,51 250.540,52 257.630,00 257.630,00 257.630,00 257.630,00 

INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

•    A113: Opvolgen van de nieuwe trends en wijzigingen van de wetgeving met betrekking tot de 

schuldproblematiek 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A114: Verder uitbouwen, evalueren en bijsturen van de werking van de tandem ‘juridische cel-sociale 

dienst’ 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

 Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

Uitgaven Ontvangste
n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 
Er is in 2019 een algemene daling van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling, veroorzaakt 
enerzijds door negatieve berichtgeving in de media en anderzijds door een aantal wetswijzigingen 
in de procedure collectieve schuldenregeling. 
Voor het arrondissement Gent betekent dit een daling van +/- 15% van het aantal dossiers 
collectieve schuldenregeling over een periode van 5 jaar (2015-2019). Voor de Welzijnsband 
Meetjesland is er een daling van +/- 10% van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling over 
de periode 2015-2019.Maar ondanks het dalende aantal dossiers collectieve schuldenregeling 
blijven de inkomsten uit de kosten en ereloonstaten vrij stabiel op een bedrag van +/- 170.000 euro, 
dit mede door een grotere complexiteit van de behandelde dossiers. 

 

2.1.2 OVERIG BELEID 
 

Overige Doelstelling: BD2 

 
BD2 De archivarissen van de vereniging leveren de deelnemende besturen een kwalitatieve 
begeleiding voor hun archief- en documentbeheer. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
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Actieplan AP21: Goed archiefbeheer van de deelnemende besturen en WB 

 
Archiefbeheer is het geheel van activiteiten die een organisatie onderneemt om haar 
archiefdocumenten te bewaren, te selecteren, te ontsluiten en ter beschikking te stellen.  
De komende jaren blijft veel aandacht worden besteed aan het digitaal archiveren.  
Daarnaast zal de archivaris ook het archiefbeheer van de Welzijnsband aanpakken en 
hiertoe voorstellen doen.  
Ook de integratie van OCMW in gemeenten en de fusies veroorzaken nieuwe vragen 
omtrent archivering. Het is de taak van de archiefbeheerder om de deelnemende besturen te 
wijzen op mogelijke nieuwe privacy-problemen m.b.t. de toegang  en de raadpleging van het 
archief (zowel depot als archieflijsten ) en hiervoor samen met de hen te zoeken naar 
mogelijke oplossingen.  De archivaris zal dit doen in nauwe samenwerking met de 
veiligheidsconsulent.  
 
Actieplan in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 
Gekoppelde acties: 

•   A211: Verder uitwerken van depotbeheer en opstellen van een magazijnstaat 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A212: Verder uitwerken en bijhouden van een bruikleenprincipe. 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A213: De besturen deskundig adviseren bij het digitaliseren van hun documentstromen  met extra 

aandacht voor het e-mailverkeer 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A214: Het uitwerken en opvolgen van een archiefbeheer voor de dossiers van de Welzijnsband 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A215: Privacy waarborgen m.b.t. het archief bij samenwerking en of integratie met andere besturen. 
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 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 

 Overige Doelstelling: BD3 

 
BD3 De veiligheidsconsulent van de vereniging neemt in de deelnemende besturen de 
trekkersrol op voor een kwaliteitsvol informatieveiligheidsbeleid, werkt actief mee aan digitale 
informatieverstrekking en ondersteunt ivm de toenemende automatisering. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Actieplan AP31: Optimaal, jurid. en deontol. correct gebruik Kruispuntbank 

 
De OCMW’s zijn sinds 2005 aangesloten tot het netwerk van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. Deze aansluiting is noodzakelijk om de continuïteit in de OCMW-werking 
te kunnen garanderen. 
De toepassingen en informatiestromen van de Kruispuntbank breiden jaarlijks uit.  Het is de 
taak van de veiligheidsconsulent uit de Welzijnsband om deze nieuwe stromen kenbaar te 
maken bij de gebruikers en hierover voldoende uitleg te geven.  
De veiligheidsconsulent uit de Welzijnsband is tevens verantwoordelijk voor het 
implementeren en uitvoeren van de eisen gesteld in de Kruispuntbankwet en de minimale 
veiligheidsnormen omtrent veiligheid en opslag met betrekking tot de verwerking van 
gegevens. 
 
Actieplan in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 
Gekoppelde acties: 

•   A311: Opvolgen,  implementeren en kenbaar maken van de nieuwe stromen van de kruispuntbank 

bij de gemachtigde gebruikers 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A312: Voorbereiden van de documenten die moeten worden voorgelegd aan de beleidsorganen van 

het bestuur m.b.t. de informatieveiligheid 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
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•   A313: Op punt stellen en houden van het informatieveiligheidsbeleid en het veiligheidsplan, rekening 

houdend met de aanbevelingen van de audits 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Actieplan AP32: Respecteren privacywetging 

 
Het is de taak van de veiligheidsconsulent om de personeelsleden van de deelnemende 
besturen te sensibiliseren m.b.t. het verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 
wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
Naast het sensibiliseren en controleren van de personeelsleden, verleent de 
veiligheidsconsulent ook adviezen aan de deelnemende besturen met betrekking tot de 
omgang met digitale data.  
Omdat veel OCMW’s meer zullen samenwerken met de gemeenten, AGB’s, verenigingen,..  
kunnen er nieuwe  veiligheidsproblemen ontstaan.  Het is de taak van de 
veiligheidsconsulent om de deelnemende besturen te wijzen op mogelijke nieuwe 
veiligheidsproblemen en hiervoor samen met hen te zoeken naar mogelijke oplossingen.  
 
Actieplan in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 
Gekoppelde acties: 

•   A321: Advies verlenen m.b.t. de beveiliging van digitale data 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A322: Informatieveiligheid waarborgen bij organisatieveranderingen zoals samenwerking en of 

integratie met andere besturen. 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Overige Doelstelling: BD4 

 
BD4 Het  intern controlesysteem van de deelnemende besturen wordt zodanig uitgebouwd 
dat een externe organisatieaudit een sterk resultaat oplevert. Om dit te mogelijk te maken is 
de vereniging een samenwerkingsovereenkomst met Audio aangegaan. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Actieplan AP41: Auditen kernprocessen en intern controlesysteem 
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De deelnemende besturen zetten in op het auditen van hun kernprocessen en van hun intern 
controlesysteem. 
Actieplan in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 
Gekoppelde acties: 
 

 Overige Doelstelling: BD5 

 
BD 5 Via huiswerkbegeleiding / opvoedingsondersteuning bestrijdt de vereniging de 
kinder(kans)armoede in de deelnemende gemeenten. Hierbij wordt de methodiek van De 
Katrol gebruikt. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Actieplan AP51: Samenwerking met stagiairs  hoger onderwijs 

 
In samenwerking met stagiairs uit het hoger onderwijs staat de ankerfiguur ervoor in dat 
opvoedingsondersteuning wordt geboden aan de door de deelnemende besturen gekozen 
gezinnen. Dankzij deze samenwerking worden niet enkel méér gezinnen bereikt maar dit is 
ook sociaal verrijkend voor de stagiairs die daardoor in hun latere loopbaan extra sociale 
vaardigheden zullen hebben. 
 
Actieplan in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan. 
Gekoppelde acties: 

•   A511: Intake van gezinnen en van stagiairs 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A512: Matchen gezinnen met stagiairs 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

•   A513: Huiswerkbegeleidingstraject opvolgen en bijsturen 

 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
 Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 
Uitgaven Ontvangste

n 

 Geen Geen Geen Geen Geen Geen 

 

 Strategische Doelstelling: SD2 
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SD 2 De vereniging ondersteunt en faciliteert lokale besturen in hun activeringsopdracht in 
de ruime zin (sociale alsook professionele activering). 
 

Overige Doelstelling: BD6 

 
BD6 De vereniging helpt de deelnemende besturen een gezamenlijke visie rond activering 
en tewerkstelling te ontwikkelen. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Overige Doelstelling: BD7 

 
BD7 De vereniging ondersteunt en organiseert professionele activeringsmaatregelen in de 
deelnemende besturen. Dit betreft enerzijds het versterken van het team 
arbeidstrajectbegeleiding en anderzijds het verankeren van het wijk-werken als wijk-
werkorganisator. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Strategische Doelstelling: SD3 

 
SD 3 De vereniging verhoogt de kwaliteit van de verschillende vormen van maatschappelijke 
dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, -deling en netwerking. 
 

Overige Doelstelling: BD8 

 
BD8 De vereniging organiseert thematische werktafels en opleidingen voor personeelsleden 
van de deelnemende besturen. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Overige Doelstelling: BD9 

 
BD9 De vereniging biedt de deelnemende besturen expertise en benchmarking aan. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Overige Doelstelling: BD10 

 
BD10 De vereniging structureert de regionale dialoog tussen het beleid en de administratie. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
 

Strategische Doelstelling: SD4 

 



 

Welzijnsband Meetjesland Jaarrekening 2019 Algemeen Directeur: Maggy Van Belle 
Oostveldstraat 91, bus 1  Voorzitter: Hilde De Graeve 
9900 Eeklo  VolgNr Alg Jnl 2019/609 VolgNr. Budg. Journaal 2019/2928 
 

14 

SD 4 De vereniging neemt de regierol op met de bovenlokaal georganiseerde welzijns- en 
zorgpartners. 
 

Overige Doelstelling: BD11 

 
BD11 De vereniging neemt deel aan regionaal georganiseerde welzijns- en zorgplatformen 
of richt ze op. 
 
Overige doelstelling in cijfers: 
Geen cijfers gekoppeld aan deze doelstelling. 
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2.2 Overzicht  actieplannen en acties 
  

Overzicht 
doelstellingen 

2019 
    

       

Strategisc
he 
doelstellin
gen 

Beleidsdoelstellingen Priorit
air 

Actiepl
an 

 
Acti
es 

 

       

SD 1 De vereniging biedt aanvullende en ondersteunende dienstverlening aan voor burgers en besturen, daar waar die lokaal omwille van de schaalgrootte moeilijk te organiseren is. 
 

BD1 De juridische cel 
van de vereniging 
levert een 
kwaliteitsvolle 
juridische 
dienstverlening aan 
de deelnemende 
besturen en hun 
cliënten. 

X 
    

   
AP11 AP 11 : De juridische cel werkt op een kwaliteitsvolle, efficiënte en resultaatgerichte manier 

     
A11
1 

Opvolgen, evalueren en bijsturen van de werking van de dienst CSR/rechtshulp met aandacht voor een efficiënte werking en 
continuïteit      

A11
2 

Streven naar een goede verhouding input-output door enerzijds het beheren van een groot aantal dossiers CSR en 
anderzijds een kostenefficiënte werking van de dienst      

A11
3 

Opvolgen van de nieuwe trends en wijzigingen van de wetgeving met betrekking tot de schuldproblematiek 

     
A11
4 

Verder uitbouwen, evalueren en bijsturen van de werking van de tandem ‘juridische cel-sociale dienst’ 

 
BD2 De archivarissen 
van de vereniging 
leveren de 
deelnemende 
besturen een 
kwalitatieve 
begeleiding voor hun 
archief- en 
documentbeheer. 

     

   
AP21 AP 21 : Elk deelnemend bestuur en de Welzijnsband beschikt over goede, geordende en toegankelijke archieven, zowel voor de 

analoge/papieren als digitale gegevensdragers      
A21
1 

Verder uitwerken van depotbeheer en opstellen van een magazijnstaat 
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A21
2 

Verder uitwerken en bijhouden van een bruikleenprincipe. 

     
A21
3 

De besturen deskundig adviseren bij het digitaliseren van hun documentstromen  met extra aandacht voor het e-mailverkeer 

     
A21
4 

Het uitwerken en opvolgen van een archiefbeheer voor de dossiers van de Welzijnsband 

     
A21
5 

Privacy waarborgen m.b.t. het archief bij samenwerking en of integratie met andere besturen. 

 
BD3 De 
veiligheidsconsulent 
van de vereniging 
neemt in de 
deelnemende 
besturen de 
trekkersrol op voor 
een kwaliteitsvol 
informatieveiligheidsb
eleid, werkt actief 
mee aan digitale 
informatieverstrekking 
en ondersteunt ivm 
de toenemende 
automatisering. 

     

   
AP31 AP 31 : De deelnemende besturen gebruiken de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op een optimale en juridisch 

en deontologisch correcte manier      
A31
1 

Opvolgen,  implementeren en kenbaar maken van de nieuwe stromen van de kruispuntbank bij de gemachtigde gebruikers 

     
A31
2 

Voorbereiden van de documenten die moeten worden voorgelegd aan de beleidsorganen van het bestuur m.b.t. de 
informatieveiligheid      

A31
3 

Op punt stellen en houden van het informatieveiligheidsbeleid en het veiligheidsplan, rekening houdend met de 
aanbevelingen van de audits    

AP32 AP32 : De deelnemende besturen en hun personeelsleden respecteren de privacywetgeving 
     

A32
1 

Advies verlenen m.b.t. de beveiliging van digitale data 

     
A32
2 

Informatieveiligheid waarborgen bij organisatieveranderingen zoals samenwerking en of integratie met andere besturen. 

 
BD4 Het  intern 
controlesysteem van 
de deelnemende 
besturen wordt 
zodanig uitgebouwd 
dat een externe 
organisatieaudit een 
sterk resultaat 
oplevert. Om dit te 
mogelijk te maken is 
de vereniging een 
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samenwerkingsovere
enkomst met Audio 
aangegaan. 

   
AP41 De deelnemende besturen zetten in op het auditen van hun kernprocessen en van hun intern controlesysteem. 

 
BD 5 Via 
huiswerkbegeleiding / 
opvoedingsondersteu
ning bestrijdt de 
vereniging de 
kinder(kans)armoede 
in de deelnemende 
gemeenten. Hierbij 
wordt de methodiek 
van De Katrol 
gebruikt. 

     

   
AP51 In samenwerking met stagiairs uit het hoger onderwijs staat de ankerfiguur ervoor in dat opvoedingsondersteuning wordt geboden aan 

de door de deelnemende besturen gekozen gezinnen. Dankzij deze samenwerking worden niet enkel méér gezinnen bereikt maar dit is 
ook sociaal verrijkend voor de stagiairs die daardoor in hun latere loopbaan extra sociale vaardigheden zullen hebben. 

     
A51
1 

Intake van gezinnen en van stagiairs 

     
A51
2 

Matchen gezinnen met stagiairs 

     
A51
3 

Huiswerkbegeleidingstraject opvolgen en bijsturen 

SD 2 De vereniging ondersteunt en faciliteert lokale besturen in hun activeringsopdracht in de ruime zin (sociale alsook professionele activering). 
 

BD6 De vereniging 
helpt de 
deelnemende 
besturen een 
gezamenlijke visie 
rond activering en 
tewerkstelling te 
ontwikkelen. 

     

   
AP61 Een gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering en tewerkstelling. 

     
A61
1 

Gezamenlijke visie ontwikkelen rond activering & tewerkstelling 

   
AP62 Het opnemen van de regierol sociale economie tot eind 2019, op vraag van 5 Meetjeslandse gemeenten die hiervoor projectsubsidies 

ontvangen. 



 

Welzijnsband Meetjesland Jaarrekening 2019 Algemeen Directeur: Maggy Van Belle 
Oostveldstraat 91, bus 1  Voorzitter: Hilde De Graeve 
9900 Eeklo  VolgNr Alg Jnl 2019/609 VolgNr. Budg. Journaal 2019/2928 
 

18 

 
BD7 De vereniging 
ondersteunt en 
organiseert 
professionele 
activeringsmaatregele
n in de deelnemende 
besturen. Dit betreft 
enerzijds het 
versterken van het 
team 
arbeidstrajectbegeleid
ing en anderzijds het 
verankeren van het 
wijk-werken als wijk-
werkorganisator. 

     

   
AP71 Het team arbeidstrajectbegeleiding versterken. 

     
A71
1 

Het team arbeidstrajectbegeleiding versterken 

   
AP72 : De nieuwe wijkwerking verankeren als Wijk-werkorganisator 

     
A72
1 

De nieuwe wijkwerking verankeren als Wijk-werkorganisator 

SD 3 De vereniging verhoogt de kwaliteit van de verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, -deling en netwerking. 
 

BD8 De vereniging 
organiseert 
thematische 
werktafels en 
opleidingen voor 
personeelsleden van 
de deelnemende 
besturen. 

     

   
AP81 Organiseren van het adviserend expertenoverleg.  

Dit betreft de vroegere OCMW-secretarissen-vergadering die een adviserende rol heeft t.a.v. de raad van bestuur van Welzijnsband. De 
algemeen directeurs van de deelnemende lokale besturen of de door hen gemandateerden nemen aan dit expertenoverleg deel. Er is 
hier ook ruimte voor intervisie en informatiedeling.      

A81
1 

Organiseren van het adviserend expertenoverleg 

   
AP82 Organiseren van het overleg “Welzijnsband Sociaal”.  

Dit betreft een beleidsvoorbereidende vergadering rond het thema Welzijn, maar er is in dit overleg ook ruimte voor intervisie en het 
organiseren van gemeenschappelijke vormingen. 

     
A82
1 

Organiseren van “Welzijnsband Sociaal” 

   
AP83 Organiseren van regionaal overleg "Huizen van het Kind" 

     
A83
1 

Organiseren van regionaal overleg Huizen van het Kind 
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AP84 Organiseren van regionaal overleg thuiszorg 

     
A84
1 

Organiseren van regionaal overleg thuiszorg 

 
BD9 De vereniging 
biedt de 
deelnemende 
besturen expertise en 
benchmarking aan. 

     

   
AP91 Gemeenschappelijke vormingen inrichten 

     
A91
1 

Gemeenschappelijke vormingen inrichten 

 
BD10 De vereniging 
structureert de 
regionale dialoog 
tussen het beleid en 
de administratie. 

     

   
AP101 Het organiseren van een regionale  tandemvergadering OCMW-voorzitters – algemeen directeurs 

     
A10
11 

Regionale  tandemvergadering OCMW-voorzitters -algemeen directeurs periodiek organiseren 

SD 4 De vereniging neemt de regierol op met de bovenlokaal georganiseerde welzijns- en zorgpartners. 
 

BD11 De vereniging 
neemt deel aan 
regionaal 
georganiseerde 
welzijns- en 
zorgplatformen of 
richt ze op. 

     

   
AP111 Deelnemen aan of oprichten van regionaal georganiseerde welz 

     
A11
11 

Regionaal  overleg organiseren op vraag van de klantbesturen 
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2.3 Jaarverslag dienstverlening Welzijnsband Meetjesland 
 

1. Geïntegreerd breed onthaal 

Inleiding 

 
Hoofstuk 4 van het decreet lokaal sociaal beleid heeft aan de lokale besturen een duidelijk 
opdracht toegekend. Als regisseurs van het lokaal sociaal beleid moet het lokaal bestuur werk 
maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor 
de bevolking en daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de onderbescherming. 
 
Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren 
met een onthaalopdracht, m.n. de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de 
Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW). 
 
In het Meetjesland werken de negen lokale besturen van de eerstelijnszones Oost- en West-
Meetjesland samen met de Welzijnsband om deze samenwerking vorm te geven. 
 

Opdracht 

 
Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: 

• het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening 

• het tegengaan van onderbescherming 

 
Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband GBO ook af met lokale 
basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, 
thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. 
 

Cijfers 2019 

 
In 2019 werd het beleidsplan voor de meerjarenplanning opgemaakt en doorgestuurd naar 
Vlaanderen. Dit werd voorbereid door twee medewerkers van lokale besturen die hier voor de 
periode september - december elk halftijds voor werden aangeworven door de Welzijnsband. 
Dit gebeurde met een Vlaamse subsidie van 29.000 euro. 
 
Indien het meerjarenbeleidsplan aanvaard wordt, krijgen samenwerkingsverbanden GBO een 
structurele Vlaamse subsidie van 50.000 euro per jaar. Hierover krijgen we eind april 2020 
duidelijkheid. 
 
Om de acties binnen dit beleidsplan in de toekomst te kunnen realiseren werd een 
organisatorische structuur ontwikkeld (zie tekening). 
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Er is een stuurgroep samengesteld waar alle lokale besturen van de Eerstelijnszones Oost- 
en West- Meetjesland (Aalter, Eeklo, Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Lievegem, 
Zelzate en Maldegem) in vertegenwoordigd zijn, net zoals vertegenwoordiging van de 
mutualiteiten en CAW. Deze stuurgroep is aangevuld met een vertegenwoordiger van SAM-
vzw en van een vereniging waar armen het woord nemen. Afhankelijk van de doelgroepen die 
het samenwerkingsverband GBO actief wil benaderen wordt de stuurgroep aangevuld met 
vertegenwoordigers van desbetreffende doelgroepen. 

De stuurgroep bewaakt (de vooruitgang van) het beleidsplan, doet aan visieontwikkeling en 
geeft sturing aan de coördinator en de klankbordgroep. 

Aangezien het lokaal bestuur binnen het GBO zowel een actor- als regierol opneemt, is het 
ook de taak van de stuurgroep om eventuele rolconflicten te voorkomen. 

De klankbordgroep bestaat uit basismedewerkers (maatschappelijk werkers) van de drie 
kernpartners en de projectmedewerkers van het project GBO- “niet-toeleidbaren” en het 
project GBO-Zorgkas. Een medewerker van SAM-vzw zorgt voor inhoudelijke ondersteuning. 
Een vertegenwoordiger van een vereniging waar armen het woord nemen geeft input vanuit 
de meest kwetsbare doelgroep. 

Zij doen aan voorbereidende visieontwikkeling en werken het kader voor een gezamenlijk 
geïntegreerd onthaal uit op basis van eigen ervaring en ervaringen die worden opgedaan in 
de GBO- projecten. De klankbordgroep doet ook aan methodiekontwikkeling om de doelgroep 
proactief en outreachend te benaderen, evalueert gebruikte methoden en geeft advies 
hierover aan de stuurgroep.  De inzichten die worden opgedaan binnen het 
praktijkwerkgerelateerd onderzoek “Geïntegreerd Breed Onthaal” door de 
Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent en SAM-vzw worden ook binnen deze 
klankbordgroep meegenomen. 

De coördinator, werknemer bij de Welzijnsband Meetjesland, is de link tussen de stuurgroep 
en de klankbordgroep en zorgt voor afstemming met de zorgraden van de Eerstelijnszones 
Oost- en West- Meetjesland. Gezien de doelgroep “éénoudergezinnen” zorgt de coördinator 
ook voor verbinding tussen het samenwerkingsverband GBO en andere relevante regionale 
netwerken zoals het regionaal overleg Huizen van het Kind Meetjesland, RTJ De Tafels en 
het perinataal netwerk. 
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Naast dit algemeen beleidsplan dat kadert binnen GBO als onderdeel van het lokaal sociaal 
beleid werd door een aantal gemeenten ook ingetekend op twee verschillende 
projectoproepen GBO. 
 

1. GBO- niet toeleidbaren: 

Mensen die van de VDAB een statuut “Niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt” krijgen, worden 
toegeleid naar een instroomoverleg GBO. Daar worden deze casussen besproken en 
verdeeld onder de aanwezige kernpartners van OCMW, DMW en CAW. Bijkomend doel is dat 
deze kernpartners elkaar en elkaars werking beter leren kennen zodat ze op termijn kunnen 
evolueren naar een meer geïntegreerde vorm van onthaalwerking. 
 

2. GBO – Zorgkas: 

Het samenwerkingsverband GBO in het Meetjesland heeft een project binnen gehaald i.sm. 
de Vlaamse Zorgkas. We krijgen 140.000 euro subsidie voor een project dat loopt van 1 
december 2019 tot 31 maart 2021. 
Met deze middelen worden 3 halftijdse medewerkers aangeworven die via outreachende 
methodes de doelgroep actief zullen proberen bereiken. 
 
Er is in Vlaanderen een grote groep mensen die achterstallige bijdragen in het kader van de 
zorgpremie hebben (ongeveer 20.000 mensen). Binnen deze groep zit vermoedelijk ook een 
groep mensen in onderbescherming, die steeds door de mazen van het net vallen. Mensen 
die zich niet aansluiten bij een zorgkas van een mutualiteit komen automatisch terecht bij de 
Vlaamse Zorgkas. Er bestaat het vermoeden dat daar de meest kwetsbare groep zit, waar 
nog heel weinig over gekend is. 
Via dit GBO-project zal gepoogd worden om in het Meetjesland alvast deze meest kwetsbare 
groep op te sporen, meer over hen te weten te komen en waar mogelijk reeds toe te leiden 
naar bijkomende en tot op heden onbenutte rechten. 
 

Cijfers 2019 versus 2018 

 
Niet van toepassing 
 

Bijzonder in 2019 

 
Het GBO is een volledig nieuw concept. Het valt op dat in het Meetjesland snel consensus is 
bereikt over de manier waarop we dit samen zullen aanpakken. De jarenlange traditie van 
samenwerken binnen de Welzijnsband heeft hier zeker een belangrijke rol in gespeeld. 
 

Doelstellingen 2020 

 
In 2020 wordt het project GBO-Zorgkas uitgerold en wordt verder samengewerkt binnen het 
project GBO- niet toeleidbaren. 
 
De doelstellingen van het algemeen GBO dat kadert binnen het decreet lokaal sociaal beleid 
zijn opgenomen onder SD4: De vereniging neemt de regierol op met de bovenlokaal 
georganiseerde welzijns- en zorgpartners. 
 
BD 3 Organiseren Geïntegreerd Breed Onthaal in ELZ’s Meetjesland West en Oost 
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AP 1 Burgers van de Eerstelijnszones Meetjesland Oost en Meetjesland West kunnen 
terecht bij een toegankelijk aanbod aan hulp- en dienstverlening opgezet door het GBO 
tegen 2025. 

AP 1-A 1 De toegang tot het hulp- en dienstverleningsaanbod in het 
Meetjesland wordt georganiseerd volgens de principes van de 8 b’s van 
toegankelijkheid.  

AP 2 De samenwerking in het kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal wordt 
geoptimaliseerd  

AP 2-A 1 Er is structurele inbedding in het regionaal netwerk Huizen van het 
Kind Meetjesland en de eerstelijnszones Oost- en West- Meetjesland 
AP 2-A 2 De kernpartners en faciliterende actoren leren mekaar en mekaars 
werking beter kennen  
AP 2-A 3 Er wordt efficiënt en cliëntvriendelijk geschakeld tussen onthaal en 

aanbod  
AP 2-A 4 Het GBO is efficiënt georganiseerd  

AP 3 Er is actieve participatie van gebruikers bij de uitbouw van het GBO 
AP 3-A 1 De organisatie van de hulp-, dienst- en zorgverlening wordt samen 
met de beoogde cliëntengroep opgemaakt  

AP 4 Om de onderbescherming van éénoudergezinnen tegen te gaan, worden deze in 
de periode 2020-2025 bereikt en wordt, samen met hen, hun niet gerealiseerde 
rechten opgespoord en gerealiseerd.  

AP 4-A 1 We krijgen zicht op de doelgroep en bakenen subdoelgroepen af.  
AP 4-A 2 Er worden lokaal outreachende initiatieven georganiseerd, onder 
andere in samenwerking met Kind & Gezin, om niet bereikte eenoudergezinnen 
te bereiken.  
AP 4-A 3 Er worden gedurende de volledige looptijd van het project, acties 
opgezet volgens het principe van het proportioneel universalisme (verschil in 
intensiteit en vorm) om eenoudergezinnen te bereiken.  
AP 4-A 4 Er worden methoden en instrumenten ingezet om de rechten van 
eenoudergezinnen te realiseren  
 

Opleidingen 

 
Gezien de concrete organisatorische en beleidsvoorbereidende opdracht werd in 2019 niet 
ingezet op specifieke inhoudelijke opleiding. Dat zal in 2020 wel het geval zijn. 
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2. Regierol sociale economie 

 

Inleiding 

 
Steden en gemeenten kunnen een maatschappelijke meerwaarde creëren door de lokale 

sociale economie te ondersteunen. Het ondersteuningsdecreet wijst aan steden en 

gemeenten de regierol voor de lokale sociale economie toe.  

Doel is de ontwikkeling van een beleidsvisie op de sociale economie door de lokale besturen, 

het stimuleren van de uitbouw van lokale sociale economie (en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen) en het bevorderen van de samenwerking met en tussen sociale economie. 

Lokale besturen (of hun samenwerkingsverbanden) bepalen grotendeels zelf hoe zij hun 

regierol concreet invulling geven binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten op 

het vlak van lokale sociale economie.  

Lokale besturen die een regierol inzake lokale sociale economie opnemen worden daarin 

financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid. 

 
Voor de periode 2014-2019 werd er een aanvraag ingediend door een intergemeentelijke 

vereniging bestaande uit de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Maldegem en Zomergem 

waarbij Eeklo optrad als beheerder. De opdracht en de middelen werden voor de periode 

2014-2017 uitbesteed aan Resoc. Voor de periode 2018-2019 werden de opdracht en de 

middelen uitbesteed aan Welzijnsband Meetjesland. 

 

Opdracht 

 
De regierol op het vlak van de lokale sociale economie omvat het geheel van activiteiten met 
als doel: 

− de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie  

− de uitbouw van lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

− het bevorderen van de samenwerking met en tussen de sociale economie. 

 
In artikel 3 van het uitvoeringsbesluit betreffende de regierol van 26 oktober 2012 worden 
vanuit de Vlaamse overheid minimaal drie thema’s genoemd waarrond de regisseurs jaarlijks 
een actie moeten voeren: 

− een actie die de netwerking op het grondgebied bevordert 

− een actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie 

− een actie ter bevordering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

Bijzonder in 2019 

 
In 2019 werden volgende acties uitgebouwd door Welzijnsband Meetjesland: 

− opleiding versterken van generieke competenties bij doelgroepmedewerkers 

− taalcoaching op de werkvloer voor anderstalige medewerkers 

− netwerkevent sociale economie in het Meetjesland 

− opleiding rijbewijs B voor doelgroepmedewerkers 
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In samenwerking met Vokans organiseerden we op 2 locaties (Eeklo en Maldegem) voor 
mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verschillende workshops in groep 
waarbij hun generieke competenties versterkt worden. Het beschikken over generieke 
competenties verhoogt de kansen op doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. 
Er werden workshops gegeven rond communicatie op de werkvloer, digitale vaardigheden, 
sociale zekerheid in België, budgetteren en sollicitatietraining. 
 

 Aantal deelnemers 
Sociale zekerheid in België 26 
Communicatie op de werkvloer 29 
Sollicitatietraining 24 
Budgetteren 7 
Digitale vaardigheden 17 
TOTAAL 103 

 
Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Vokans waardoor individuele 
taalcoaching op de werkvloer kan worden aangeboden. 
Taalcoaching houdt in dat een taalcoach ter plaatse gaat op de werkvloer en de medewerkers 

op maat begeleidt op vlak van taal gedurende een aantal sessies. Vokans heeft ruime ervaring 

in het aanbieden van taalcoaching. Door het aanbod van taalcoaching beogen we een verdere 

versterking van het niveau Nederlands en spreekdurf, wat uiteindelijk ten goede komt aan de 

doorstroomkansen naar het reguliere arbeidscircuit. 

In 2019 ging een taalcoach langs bij 5 medewerkers art.60,§7 op individuele basis en op de 

werkvloer van de medewerkers. Er werd geïnvesteerd in spreken en luisteren, lezen en 

schrijven, dit op maat en toegepast op de functie van de medewerker. 

Het aanbod van taalcoaching werd zowel door tewerkstellingsplaats, medewerker art.60,§7 

als arbeidstrajectbegeleider positief onthaald. 1 x per 14 dagen ging de taalcoach langs 

gedurende 12 momenten. De taalcoaching vond plaats tijdens de werktijd van de medewerker 

art.60. 

 
In februari 2019 organiseerden we een netwerkwerkevent “sociale tewerkstelling in het 
Meetjesland”. Een 80-tal personen uit het werkveld waren aanwezig om samen stil te staan 
bij de uitdagingen voor de toekomst binnen sociale economie in het Meetjesland. 
Naast maatwerkbedrijven uit het Meetjesland waren VVSG, provincie Oost-Vlaanderen, 
VDAB, GTB en lokale besturen aanwezig. 
 
Het versterken van technische competenties zorgt enerzijds voor de mogelijkheid om door te 

stromen van sociale economie naar reguliere economie, anderzijds vinden werknemers 

sneller een inschakeling tot de reguliere arbeidsmarkt. 

Het beschikken over een rijbewijs B verhoogt aanzienlijk de kansen van de werknemer op 

de arbeidsmarkt. 

 Vanuit verschillende sociale economie initiatieven is er tevens de vraag naar mogelijkheid tot 

behalen van rijbewijs B. 

We sluiten een samenwerking af met VAB-rijschool waardoor 13 personen 20u praktijkles 

kunnen volgen. Na deze 20u praktijk wordt een voorlopig rijbewijs B afgeleverd en mogen 

deelnemers alleen de baan op. 30% van de kostprijs betaalt de deelnemer zelf, 70% wordt 

betaald via subsidiemiddelen regie sociale economie. 

 

Doelstellingen 2020 
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Op 17/12/2018 lanceerde het kabinet van de viceminister-president de open oproep “regierol 

voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 

2020-2025”.  

 
Alle 10 deelnemende besturen van Welzijnsband Meetjesland namen een positieve beslissing 
inzake de aanvraag en de verdere opvolging voor de subsidie voor de periode 2020-2025 te 
laten opnemen door Welzijnsband Meetjesland. 
Een beslissing in het aanvraagdossier mogen we ontvangen uiterlijk 30/04/2020. 
 
In de meerjarenplanning werden volgende doelstellingen opgenomen: 

− Bevorderen van de netwerking op het grondgebied 

− Stimuleren van de ontwikkeling van de lokale sociale economie 

− Bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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3. Organisatiebeheersing / interne audit  

 

Inleiding 

 
Het decreet over de lokale besturen verplicht lokale besturen werk te maken van 

organisatiebeheersing (artikel 217 t.e.m. 220). Elk management heeft nood aan drie 

verdedigingslijnen om haar organisatie aan te sturen, de risico’s ervan te beheren, erover te 

rapporteren, ze te controleren en te ontwikkelen. 

 

 
  

Audio wil als partner meewerken aan de bewustmaking bij de lokale besturen van de 

meerwaarde van interne audit als essentieel deel van een goed beheer van de organisatie 

en als derde pijler van de drie verdedigingslijnen. Met een professionele en doelgerichte 

aanpak, wil Audio aantonen dat de voordelen van interne audit de kostprijs overstijgen. 

Audio is een welzijnsvereniging die haar leden (lokale besturen en lokale entiteiten) audit- en 

adviesdiensten aanbiedt. Eind 2019 zijn 31 steden of gemeenten, 25 OCMW’s, 2 

zorgverenigingen, 2 hulpverleningszones, 2 welzijnsverenigingen, 1 hogeschool en 1 

ziekenhuis deelgenoot van Audio. Sinds 2010 zijn de leden van de Welzijnsband Meetjesland 

lid van Audio. 

 

Opdracht 

 
De doelstelling en de opdrachten van Audio zijn vastgelegd in het auditcharter dat werd 

goedgekeurd door alle deelgenoten.  

De leden van Audio zijn verantwoordelijk voor hun organisatiebeheersing. Audio wil voor de 

leden een professionele interne auditvereniging zijn, die beantwoordt aan de vereisten van 

het beroep.  

Als onafhankelijke vereniging verstrekt Audio aan de deelgenoten een gemotiveerd advies 

over de mate waarin de deelgenoot de werking van de diensten of de processen die aan een 

audit onderworpen worden, beheer(s)t.  

Audio helpt de leiding en personeelsleden om de doelstellingen van de organisatie te 

bereiken: 
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− door onafhankelijke objectieve evaluaties van de organisatie en haar processen of 

door de attesterende functie;  

− door voorstellen en adviezen te formuleren met betrekking tot het optimaliseren van 

het risicobeheer en de organisatiebeheersing of door de adviserende functie.  

Audio gaat m.a.w. de doeltreffendheid na van het beheer van de organisatie. Dit is het 

geheel van maatregelen en procedures, die het management en het personeel gebruiken om 

een redelijke zekerheid te bekomen in volgende domeinen:  

− het bereiken van de doelstellingen en het adequaat beheer van risico’s;  

− het naleven van wetgeving, decreten, besluiten, reglementen en procedures;  

− de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en management informatie;  

− het efficiënte en economische gebruik van middelen;  

− de bescherming van activa en het voorkomen van fraude.  

Audio heeft in eerste instantie tot doel interne audits uit te voeren ten behoeve van de leden. 

Op vraag van de leden, kan Audio eveneens adviesopdrachten uitvoeren bij bv. de 

implementatie van auditaanbevelingen (zonder hierbij echter enige operationele 

verantwoordelijkheid te nemen).  

Audio rapporteert inhoudelijk aan de geëigende organen van de opdrachtgevers. Audio volgt 

de implementatie van de acties van het management naar aanleiding van een interne audit 

op via opvolgaudits en rapporteert hierover aan het lokaal auditcomité. 

 

Cijfers 2019 

 
In 2019 voerde Audio onderstaande opdrachten uit bij de leden van de Welzijnsband 

Meetjesland.  Een aantal van onderstaande opdrachten betreffen opdrachten bij de gemeente 

of stad. 

OCMW Aalter / 
OCMW Assenede Audit maatschappelijke dienstverlening – deel 3 
OCMW Eeklo Audit communicatie 

Audit LDC 
Audit HRM 

OCMW Evergem Audit aankoopdienst 
OCMW Kaprijke / 
OCMW Lievegem Audit briefwisseling 
OCMW Maldegem Audit communicatie 
OCMW Deinze (Nevele) Organisatieaudit (opstart – verdere uitvoering 2020) 
OCMW Sint-Laureins Audit maatschappelijke dienstverlening – deel 3 
OCMW Zelzate / 
OCMW Wachtebeke organisatieaudit 

  

Audio heeft resoluut gekozen voor een strategie van kwaliteitsbewaking en 

kwaliteitsverbetering. In dat kader bevragen we sinds begin 2019 systematisch de 

belangrijkste betrokkenen onmiddellijk na een audit. De responsgraad is met 94% zeer hoog.  

De globale tevredenheid is hoog (84%). Meerdere respondenten stellen de professionaliteit 

van de auditoren en de constructieve samenwerking sterk op prijs. De audits betekenen 

globaal een duidelijke meerwaarde voor het management en dragen bij tot het verkrijgen van 

een klaar zicht op de belangrijkste risico’s en opportuniteiten. De aanbevelingen worden als 

praktisch bruikbaar beschouwd. De globale tevredenheid van leden van de Welzijnsband 

Meetjesland ligt met 85% in lijn met de globale tevredenheid van alle deelgenoten van Audio. 
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Cijfers 2019 versus 2018 

 
Onderstaande grafiek toont enerzijds de uitgevoerde opdrachten bij de leden van de 

Welzijnsband (blauwe balk) gedurende de afgelopen vijf jaar en anderzijds het aantal 

deelgenoten WM (groene lijn) dat tijdens het betreffende jaar een audit bestelde. 

 

 
 

Ondanks de afspraak van een jaarlijkse afname van een audit per lid, stellen we vast dat 

gedurende de afgelopen jaren gemiddeld slechts ongeveer om de twee jaar een audit werd 

besteld. Op vraag van de leden van de Welzijnsband Meetjesland is in 2019 het kader dan 

ook aangepast waarbij we minimaal één audit uitvoeren over een periode van twee jaar per 

lid. Het nieuwe afsprakenkader vindt u hierna onder “doelstellingen 2020”. 

 

Bijzonder in 2019 

 
In 2017/2018 heeft Audio een audit over haar werking laten uitvoeren, een zogenaamde audit 

op audit. Aan een aantal verbeterpunten verbonden we een actieplan om onze werking meer 

in overeenstemming te brengen met de auditstandaarden. Zo pasten we o.a. het proces van 

de auditplanning, het rapporteringstraject en de methodiek van de 

ledentevredenheidsbevraging aan. We pleegden ook intensief overleg met Agentschap Audit 

Vlaanderen teneinde te komen tot een maximale samenwerking met o.a. afstemming inzake 

de auditplanning en opleiding. 

 
Proces van auditplanning 
Het is belangrijk dat de auditplanning gebeurt op basis van een risicoanalyse. Met uitzondering 

van twee leden van Welzijnsband Meetjesland heeft Audio bij alle leden van Welzijnsband 

Meetjesland een organisatieaudit uitgevoerd. Een organisatieaudit brengt de belangrijkste 

risico’s en opportuniteiten van de organisatie in kaart en kan bijgevolg dienen als basis voor 

de auditplanning.  

Audio maakt een voorstel voor de auditplanning op aan de hand van deze risicoanalyse. 

Indien de deelgenoten hiervan willen afwijken, dienen ze dit te motiveren. Wegens dringende 

omstandigheden of het nog lopende integratietraject werd in een aantal gevallen uitstel 

gevraagd voor de voorgestelde audits en/of werd een andere audit uitgevoerd. 
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Rapporteringstraject 
Begin 2019 introduceerden we het nieuwe rapporteringstraject. Eén van de doelen van deze 

gewijzigde aanpak is een snellere feedback en rapportering aan het auditcomité om de 

betrokkenheid van het beleid te versterken.  Het aangepaste proces werpt zijn vruchten af. 

De leden van het auditcomité beschikten nu gemiddeld twee maanden na het afsluiten van 

het onderzoek over het auditverslag (soms zelfs binnen de maand), waar in het verleden de 

rapportering aan het auditcomité vaak pas na drie maanden en meer (gemiddeld zes 

maanden) gebeurde.  

 

Doelstellingen 2020 

 
De interne auditactiviteit dient regelmatig te gebeuren om de organisaties te ondersteunen in 

de uitbouw van een sterk beheer en een toekomstgerichte organisatie. De algemene 

doelstelling van Audio is om jaarlijks minstens één auditopdracht uit te voeren per entiteit. 

Op vraag van de leden van de Welzijnsband Meetjesland heeft Audio in de tweede helft van 

2019 een vernieuwd auditkader opgemaakt voor de langetermijnplanning van de audits 

binnen de Welzijnsband Meetjesland, rekening houdend met de signalen van de leden. Het 

kader is als volgt: 

− Het minimum af te nemen auditdagen per jaar door de Welzijnsband Meetjesland is 

teruggebracht tot 80 auditdagen (i.p.v. 106 auditdagen). 

− Het budget per audit wordt bepaald op basis van de dagprijs. De dagprijs bedraagt 

900 euro op 1 januari 2020. De dagprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.  

− Op voorwaarde dat de stad/gemeente deelgenoot is (wordt) van Audio kan de 

stad/gemeente aan dezelfde voorwaarden audits laten uitvoeren. Deze audits binnen 

de stad/gemeente worden mee in rekening gebracht voor de bepaling van afname 

van het aantal auditdagen. 

− De prijsbepalingen zoals vermeld onder punt 2 gelden eveneens voor de afname van 

auditdagen boven de minimale afname. 

− Indien de minimum af te nemen auditdagen in een tijdspanne van twee jaren niet 

worden gebruikt (m.a.w. 160 auditdagen over een periode van twee jaar), zullen 

deze niet kunnen worden overgedragen, maar wel worden aangerekend.  

Op basis van een verdeelsleutel bepaald binnen de Welzijnsband Meetjesland, zijn de 

minimum op te nemen auditdagen per jaar per lid vanaf 1 januari 2020 als volgt: 

 

 Aantal minimum af te nemen auditdagen per lid per jaar vanaf 
01/01/2020 

Aalter 10.50 
Assenede 7 
Eeklo 8.50 
Evergem 11.50 
Kaprijke 5.50 
Lievegem 10 
Maldegem 9 
Sint-Laureins 5.50 
Wachtebeke 5.50 
Zelzate 7 
TOTAAL 80 
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Voor 2020 zijn onderstaande opdrachten voorzien: 

 

OCMW Aalter Audit briefwisseling 
OCMW Assenede Audit secretariaat en/of onthaal 
OCMW Eeklo Audit maatschappelijke dienstverlening deel 3 en/of 

voorraadbeheer en/of gebouwenbeheer 
OCMW Evergem Audit burgerzaken 
OCMW Kaprijke Geen audit in 2020, audit maatschappelijke dienstverlening deel 

3 in 2021 
OCMW Lievegem Geen audit in 2020, organisatieaudit in 2021 
OCMW Maldegem Auditplanning nog te bezorgen 
OCMW Sint-Laureins Organisatieaudit 
OCMW Wachtebeke Opvolgaudit organisatieaudit 
OCMW Zelzate Geen audit in 2020, wel in 2021 
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4. De Katrol 

 

Inleiding 

 

Visie 

Binnen De Katrol vinden wij het essentieel het gezin als evenwaardige partner te aanzien. 

Studenten werken samen met de ouder. De ondersteuning kan pas opgestart worden mits de 

toestemming van de ouders. Ook wanneer de student bij het gezin thuiskomt, beslissen de 

ouders nog steeds wat de student wel of niet doet bij hun kinderen. Hierdoor geven we de 

ouder het signaal dat hij/zij de belangrijkste opvoeder is en blijft. Doordat we bij de gezinnen 

aan huis gaan draagt dit bij tot een laagdrempelige werking. We streven ernaar alle in het 

gezin aanwezige kinderen bij de ondersteuning te betrekken, ook indien zij ouder of jonger 

zijn dan de focusgroep. Daarnaast betrekken we uiteraard ook de ouders en andere relevante 

steunfiguren. We laten ons inspireren door verschillende theoretische denkkaders waarvan 

empowerment, presentie- en contextuele- en systeemtheorie de belangrijkste zijn. 

 
Doelstellingen 

De Katrol werkt volgens drie doelstellingen: 

1. Kansarme kinderen kansrijker maken.  

Binnen onze werking richten we ons in hoofdzaak naar kinderen van derde kleuterklas 

tot en met het tweede leerjaar. Wij zijn de mening toegedaan dat de eerste schooljaren 

voor kinderen, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen, een belangrijke impact 

hebben op hun verdere schoolloopbaan. Een goede kennis van de basisleerstof zou 

het zittenblijven op vroege leeftijd voorkomen en de kans op het behalen van een 

diploma verhogen. 

 

2. Zelfredzaamheid van de ouders verhogen en een onderwijscultuur in het gezin 

installeren.  

Er worden betere schoolprestaties geleverd wanneer de ouders betrokkenheid 

vertonen naar de school toe en een positieve houding aannemen tegenover het 

onderwijs. Investeren in scholing is een zinvolle strategie om armoede en sociale 

uitsluiting preventief aan te pakken. Vanaf de opstart van De Katrol integreren wij de 

belangrijkste items van empowerment in onze werking zoals: beslissingsvrijheid, 

toegang tot informatie en hulpbronnen, kritisch denken, het belang van de groep, uit 

hun schelp komen en krachtgericht werken. 

 

3. Toekomstige hulpverleners, leerkrachten, ... de kans bieden om zicht te krijgen op 

gezinnen die in kansarmoede leven.  

Een beter inzicht in de leefwereld van kansarmen en allochtonen kan vooroordelen 
wegnemen en communicatie en participatie bevorderen. Hier zetten we in op 
bewustwording. Wij willen studenten uit alle sociaalpedagogische richtingen de 
mogelijkheid bieden om de doelgroep, de kinderen en de ouders van dichtbij te leren 
kennen.  

 
Doelgroep   
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De focus ligt bij ons project vooral op kwetsbare, kansarme gezinnen met kinderen uit derde 

kleuterklas, eerste en tweede leerjaar. Alle aanwezige kinderen binnen het gezin worden 

echter betrokken bij de ondersteuning. Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden aan 

ouders, bijvoorbeeld bij het aanleren van de Nederlandse taal, zoeken naar tewerkstelling, 

zoeken naar oplossingen bij opvoedingsvragen/-moeilijkheden, zoeken naar een gezonde 

woonst, toeleiden naar bevoegde instanties, ... 

 

Opdracht 

 
Aanbod aan het gezin 

-Studieondersteuning aan huis 

Dit gaat over huiswerk maar evengoed over de schoolse communicatie, oudercontacten, 

leerattitudes, … Het is de bedoeling dat de student de drempels die rond het huiswerk of 

breder rond het ‘schoolse’ verlaagt of wegwerkt. Daarnaast is het huiswerk een 

laagdrempelige binnenkomer waarmee we in het gezin snel aan de slag kunnen. Dit legt vaak 

de basis voor een vertrouwensrelatie waaruit op zijn beurt verdere doorverwijzingen kunnen 

voortvloeien.  

-Opvoedings- en integrale gezinsondersteuning   

Vanuit de opgebouwde vertrouwensrelatie stellen ouders (opvoedings-)vragen aan de 

studenten. De ankerfiguur fungeert hierbij als coach en stuurt de student om hier passende 

antwoorden op te vinden. Ook hier trachten we zo laagdrempelig mogelijk te werken. In de 

praktijk helpen we vaak bij vragen rond vrijetijdsbesteding, taalontwikkeling, opvoeding, 

financiële ondersteuning, …  

 

De ankerfiguur 

De ankerfiguur heeft een dubbele rol: hij heeft minimum 3 maal contact met het gezin per 

ondersteuningsperiode en helpt het gezin naar de juiste instanties door te verwijzen om de 

sociale grondrechten te realiseren. Deze grondrechten zijn: het recht om erbij te horen, cultuur 

en vrije tijd, onderwijs, arbeid, inkomen en sociale zekerheid, behoorlijke huisvesting, 

bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Op deze 

manier treedt de ankerfiguur op als vertrouwenspersoon van het gezin.  

Daarnaast coacht de ankerfiguur de student. Deze coaching houdt in dat stagiairs zowel 

individuele feedback krijgen, maar ook kunnen deelnemen aan vormingen in groep én 

organisatiebezoeken in de regio. Bij het allereerste bezoek vergezelt de ankerfiguur de stagiair 

om het ijs te breken tussen stagiair en gezin. De ankerfiguur heeft ook contacten met de 

hogescholen / universiteiten van de stagiairs: deze contacten gaan zowel over werving als 

evaluatie van de stagiairs.  

 

De stagiairs 

Studenten uit sociaalpedagogische richtingen en lerarenopleiding kunnen deze Katrolstage 

opnemen. Het engagement verschilt in intensiteit: het kan gaan over een lint- of blokstage, 

respectievelijk 1 of 4 à 5 gezinnen.  

We verwachten van de stagiair een open houding: een positieve attitude met respect voor het 

gezin en diversiteit binnen de maatschappij. De stagiair voert gedurende de stageperiode 

minimum 16 ondersteuningen uit bij het gezin. Daarnaast realiseren sommige – vooral 

voltijdse - stagiairs extra ondersteuningsmomenten bij de ouders (bvb. bijwonen van 

oudercontacten, meegaan naar het OCMW, zoeken naar invulling van vrije tijd, ..). Gedurende 

de ondersteuning rapporteert de stagiair over de werking aan de ankerfiguur. We verwachten 



 

Welzijnsband Meetjesland Jaarrekening 2019 Algemeen Directeur: Maggy Van Belle 
Oostveldstraat 91, bus 1  Voorzitter: Hilde De Graeve 
9900 Eeklo  VolgNr Alg Jnl 2019/609 VolgNr. Budg. Journaal 2019/2928 
 

34 

een actieve deelname van de stagiair bij terugkommomenten, vormingen en verslaggeving. 

Tot slot vervullen de stagiairs ook administratieve taken en opdrachten voor school.   

 

Werkwijze 

 
 
 
Binnen De Katrol Meetjesland hanteren wij een vaste werkwijze: alles begint met de 
aanmelding van het gezin. In de meeste gevallen gebeurt de aanmelding via een externe 
partner. Tweemaal per jaar worden deze aanmeldingen samengelegd en worden de gezinnen 
i.s.m. de lokale contactpersoon van het lokaal bestuur geselecteerd voor opstart.  
Eens de ondersteuningsperiode is afgelopen wordt een uitstroomdocument ingevuld. Dit 
uitstroomdocument wordt daarna teruggekoppeld naar het lokaal bestuur. Zij weten op deze 
manier wat gerealiseerd is en welk vervolgtraject aangewezen is.  
 
 
Voordelen om een Katrolwerking intergemeentelijk te organiseren   
De klantbesturen hebben inspraak in de werking van De Katrol Meetjesland via een 
stuurgroep. Uit deze stuurgroep komt via intervisie veel nuttige input om de katrolwerking te 
versterken / bij te sturen en te bewaken dat aan de verwachtingen van de klantbesturen wordt 
voldaan.  
Het intergemeentelijk organiseren van de katrolwerking heeft in het Meetjesland concreet 
vooral volgende voordelen opgeleverd:  

− Meer geprofessionaliseerde katrolwerking: o.a. instroom- en uitstroomcriteria voor 

gezinnen, rapportage voor de klantbesturen e.d. (dit alles onder aansturing van de 

stuurgroep).  

− Meer educatief materiaal: gelet op de schaal was het makkelijker om educatief 

materiaal te kopen dat de studenten tijdens hun stage kunnen gebruiken. 

− Betere teamwerking, continuïteit en intervisie gelet op de 2 ankerfiguren. 

− Betere instroom van stagiairs: dankzij een groter aantal stageplaatsen, een betere 

naambekendheid en betere contacten met de hogescholen, het kunnen fysiek samen 

zetten van studenten die elkaar inspireren en ondersteunen bij hun katrolstage  

 

Cijfers 2019 

 
Overzicht aantal trajecten per lokaal bestuur 
 Febr. – juni 2019 Sept. – dec. 2019 TOTAAL 
Aalter 14 15 29 
Assenede 2 2 4 
Eeklo 12 12 24 
Kaprijke 1 1 2 
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Lievegem 3 3 6 
Maldegem 9 10 19 
Deinze (Nevele) 4 1 5 
Wachtebeke 1 2 3 
TOTAAL 46 46 92 

(door de uitstap van stad Deinze -voorheen Nevele- kwam er vanaf september ruimte voor besturen Aalter, 
Maldegem en Wachtebeke om extra trajecten op te starten.)  

 
 Gezinnen Ondersteunde 

kinderen 
Studenten 

Semester 2  
Februari – juni 2019 

46 114 7 blokstages 
13 lintstages 

Semester 1 
Eind sept. – dec. 2019 

46 126 8 blokstages 
11 lintstages 

Totaal 2019 92  240  39  
 

 
 
 

Cijfers 2019 versus 2018 

 
Overzicht cijfers 2018 

 Gezinnen Ondersteunde 
kinderen 

Studenten 

Semester 2  
Februari – juni 2018 

35 86 4 blokstages 
14 lintstages 

Semester 1 
Eind sept. – dec. 2018 

37 99 6 blokstages 
7 lintstages 

Totaal 2018 72  185  31  
 
In januari 2019 gingen we voor het eerst van start met 2 voltijdse ankerfiguren (vs. 1,5 VTE in 
2018). Dit leidde tot een verhoging van het aantal ondersteunde gezinnen (van 72 naar 92 per 

278; 32%

92; 11%
342; 39%

122; 14%

22; 2% 18; 2%

Totaal aantal realisaties per levensdomein 
2019

Som van realisaties vrijetijd

Som van realisaties Sociaal Netwerk

Som van realisaties onderwijs

Som van realisaties gezondheid en
welbevinden

Som van realisaties juridisch-
financiële situatie

Som van realisaties wonen
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jaar). Vanzelfsprekend konden in 2019 ook meer kinderen ondersteund worden: 240 kinderen 
(vs. 185 kinderen in 2018).  
In 2019 liepen in totaal 39 studenten stage bij De Katrol, geen opvallende stijging in 
vergelijking met 2018. Reden hiervoor is het optrekken van het aantal blokstages (4 à 5 
gezinnen per stagiair).  
 
 

Bijzonder in 2019 

 

Ontwikkeling verfijnde rapportagetool 

In 2019 werd verder ingezet op het verfijnen van de rapportagetool, dit op vraag van de 
stuurgroep. De realisaties worden gescoord per gezin op 6 levensdomeinen (zie tabel supra).  

Rol lokale contactpersoon 
Daarnaast werd een aanzet gegeven om de rol van de lokale contactpersoon duidelijker te 
omschrijven en definiëren. (zie ook infra “doelstellingen 2020”).  

 
Ondersteuning studenten 
Opstarten supervisie voor blokstudenten: voor onze voltijdse studenten voorzien we wekelijks 
2 uur waarbij we stilstaan bij - voor de stageplaats relevante - actualiteit. Daarnaast kan een 
thema dieper uitgespit worden, er is de mogelijkheid om een vorming (bijvoorbeeld gebruik 
van de sociale kaart), organisatiebezoek (De Kring) en/of spreker in te plannen. 

Doelstellingen 2020 

 

Verder uitwerken rol lokale contactpersoon  

Vanuit de bijeengekomen stuurgroepen in 2019 stelden we onduidelijkheid vast i.v.m. de rol 
van de lokale contactpersoon. Vanuit verschillende besturen bleken diverse verwachtingen 
over de invulling van deze rol. Er is dus nood aan een eenvormige rolbeschrijving. 
In de toekomst willen wij de gemaakte afspraken rond deze rollen in de praktijk brengen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: het inplannen van een halfjaarlijks structureel overleg binnen 
elk lokaal bestuur, duidelijke communicatie naar alle doorverwijzers m.b.t. de wijze van 
aanmelding van de gezinnen naar de ankerfiguur, de rol van spreekbuis door de lokale 
contactpersoon, …  

 

Uitwerken afspraken rond verplaatsingen stagiairs  

Vanuit hogeschool Gent werd de vraag gesteld of er een tussenkomst kon komen voor 
dienstverplaatsingen. Dit gaat specifiek over de verplaatsingen die blokstagiaires maken van 
de stageplaats in Eeklo naar hun gezinnen. De hogeschool benadrukt het belang van een 
consensus hierrond, dit om in de toekomst verdere samenwerking te blijven garanderen. We 
streven ernaar een gedragen voorstel uit te werken en in de praktijk te brengen vanaf het 
academiejaar 2020-2021.  
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Vrijgekomen trajecten opnieuw invullen 

In het najaar van 2019 werd door het lokaal bestuur Maldegem besloten uit de werking 
van De Welzijnsband Meetjesland te stappen. Concreet voor De Katrol lopen de trajecten 
in Maldegem nog door tot midden 2021. In de toekomst zullen 10 trajecten beschikbaar 
komen voor reeds deelnemende maar ook nieuwe geïnteresseerde besturen. De Katrol 
zal dit van nabij opvolgen.  

 

Inspelen op nieuwe behoeften van de doelgroep: in coronacrisis de zwaarste noden 
proberen verlichten  

Deze coronacrisis treft iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbare gezinnen. Het is net 
deze doelgroep die digitaal uit de boot (dreigt) te vallen door slechte of onbestaande toegang 
tot het internet. Daarnaast lopen door (te) kleine huisvesting spanningen tussen gezinsleden 
sneller op gezien er geen 'ontsnappingsmogelijkheden' zijn, door het hamsteren zijn goedkope 
basisproducten sneller uitgeput, voedselbanken krijgen bijna geen goederen binnen …   

Concreet werken onze studenten vanuit huis verder met de gezinnen. Zo kunnen zij blijven 
inspelen op vragen en gezinnen gericht doorverwijzen. Daarnaast zijn er vanuit de ouders 
veel vragen naar ondersteuning bij het digitaal werken vanuit school. Ook de ankerfiguren 
blijven actief. Digitaal contact met de partnerorganisaties is daarbij noodzakelijk.  

 

Opleidingen 

 
Datum Onderwerp Locatie 
07/02/2019 Lerend netwerk kinderarmoede VAC Gent 
21/02/2019 Werkvelddag ortho HoGent 
24/02/2019 Conferentie: opgroeien en 

ontwikkelingstrajecten 
Paleis 11 Brussel 

23/05/2019 Lerend netwerk kinderarmoede VAC Gent 
04/06/2019 Wij of zij. Omgaan met de dynamiek rond 

polarisatie 
VAC Gent 

04/06/2019 Inspiratiedag ‘over de brug’ Ten Doorn Eeklo 
05-
07/06/2019 

European Social Services Conference Milaan 

13-
14/06/2019 

Tweedaagse Katrol De Karmel Brugge 

26/09/2019 Terugkomdag Katrol ankerfiguren Welzijnsschakel 
Gent 

04/10/2019 Kinderarmoededag Mechelen 
15/10/2019 Trefdag PJK Artevelde 

Hogeschool 
23/10/2019 Sociale Kaart Speelbazaar Eeklo 
24/10/2019 Zorgpad ADHD Deinze 
12/11/2019 Inspiratiedag lokaal sociaal beleid Brussel 
19/11/2019 Lerend netwerk kinderarmoede Beveren 
22/11/2019 Perinatale trefdag AZ Alma Eeklo 
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13/12/2019 Effectmeting in de jeugdhulp Gent 
 
Het expertisecentrum Katrol Oostende biedt diverse zaken aan:  

− Wekelijks kunnen studenten op vrijdag deelnemen aan vorming op maat van 

studenten. 

− Voor ankerfiguren worden diverse vormingen en ontmoetingen georganiseerd. 
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5. Juridische dienstverlening 

Inleiding  

De juridische dienstverlening ging van start in 2005 met 1 juriste die reeds door het OCMW 
Evergem was aangeworven. In het eerste kwartaal van 2005 werd een tweede juriste 
aangeworven en in 2009 werd een derde juriste aangeworven. 
Op 3 mei 2013 werd de Welzijnsband Meetjesland erkend als instelling voor 
schuldbemiddeling. Sinds 16 september 2013 is de dienst schuldbemiddeling gevestigd 
op 1 locatie. Van 2013 tot 2019 was de dienst gehuisvest op het OCMW van Maldegem. 
Op 16 december 2019 is de dienst verhuisd naar het Heldenpark te Eeklo.  
Momenteel bestaat de dienst uit een voltijdse administratief bediende, twee deeltijds (0,8 
FTE) juridisch deskundigen (beiden werken niet op woensdag) en een voltijds juriste. 

Opdracht  

Schuldbemiddeling/Rechtshulp 
Schuldbemiddeling: alle vormen van tussenkomst waar we bemiddelen met een 
schuldeiser. De gegrondheid van de schuld wordt telkens nagekeken. 
Rechtshulp: alle vormen van juridisch advies ten aanzien van cliënten en personeel van 
de OCMW’s van de Welzijnsband. 
Collectieve schuldenregeling  
Een procedure voor de schuldbemiddelingsrechter bij de Arbeidsrechtbank te Gent waar 
de Welzijnsband Meetjesland aangesteld wordt als schuldbemiddelaar met het doel een 
afbetalingsplan op te stellen ten aanzien van de schuldeisers, waarbij elke schuldeiser op 
voet van gelijkheid behandeld wordt. 

Cijfers 2019  

De OCMW’s van Assenede en Eeklo deden enkel beroep op de dienstverlening 
schuldbemiddeling/rechtshulp.  

De overige OCMW’s deden beroep op zowel de dienstverlening schuldbemiddeling/rechtshulp 
als op de dienstverlening collectieve schuldenregeling. 

       OCMW Schuldbemiddeling CSR (combinatie 
met begeleiding 

OCMW 

       Rechtshulp 

Aalter 12 27 (25) 1 
Assenede  0 0 0 
Eeklo 6 0 5 
Evergem 26 36 (29) 8 
Kaprijke 2 6 (6) 0 
Lievegem 4 31 (31) 2 
Maldegem 27 55 (48) 4 
Nevele 0 3 (3) 0 
Sint-Laureins 6 11 (10) 2 
Wachtebeke 2 4 (3) 5 
Zelzate 0 3 (3) 2 
TOTAAL 85 176 (158) 29 

 

Cijfers 2018  
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       OCMW Schuldbemiddeling CSR (combinatie 
met begeleiding 

OCMW 

       Rechtshulp 

Aalter 9 10 (10) 2 
Assenede  2 0 0 
Eeklo 7 0 5 
Evergem 16 34 (28) 17 
Kaprijke 4 6 (6) 0 
Knesselare 9 18 (18) 1 
Lovendegem 9 8 (8) 0 
Maldegem 32 57 (49) 9 
Nevele 0 5 (5) 0 
Sint-Laureins 11 13 (12) 1 
Waarschoot 6 22 (21) 0 
Zelzate 0 7 (7) 0 
Zomergem 1 7 (7) 0 
TOTAAL 106 187 (171) 35 

 

Cijfers 2019 versus 2018  

 
CSR 
In het arrondissement Gent- Eeklo waren er eind 2019 in totaal 5292 (anno 2018: 5867) 
dossiers collectieve schuldenregeling lopende, waarvan 142 (anno 2018: 151) dossiers 
aan de Welzijnsband werden toegewezen. Van die 5292 (anno 2018: 5867) dossiers zijn 
er 3393 (anno 2018: 3422) in een minnelijk afbetalingsplan en 69 (anno 2018: 65) in een 
gerechtelijke regeling uitgemond.  
Wat de Welzijnsband Meetjesland betreft, is de situatie in de loop van 2019 als volgt: 

− Inzake de afbetalingsvoorstellen: zijn er 152 (anno 2018: 147) minnelijke 
aanzuiveringsregelingen en 1 (anno 2018: 1) gerechtelijke aanzuiveringsregeling en 1 
(anno 2018: geen) totale kwijtschelding gehomologeerd door de 
schuldbemiddelingsrechter bij de Arbeidsrechtbank te Gent 

− Het aantal dossiers dat succesvol kon worden afgesloten en waarbij aldus de 
betrokkenen hun Fresh Start kennen: 28 (anno 2018: 29) 

− In 1 (anno 2018: 2) dossier werd men als schuldbemiddelaar geconfronteerd met 
betrokkene(n) die zelf uit de procedure wenste(n) te stappen 

− 2 (anno 2018: 1) dossiers werden afgesloten omwille van een overlijden 

− In 1 dossier werd men als schuldbemiddelaar geconfronteerd met sterk uiteenlopende 
moeilijkheden waardoor men diende over te gaan tot het indienen van een 
verzoekschrift tot herroeping. Er werd aldus respectievelijk 1 (anno 2018: 4) 
herroeping bekomen 

− In 2 dossiers van OCMW Nevele (Deinze) werd een schuldbemiddelaar in vervanging 
aangesteld, in 4 dossiers van OCMW Wachtebeke werd de Welzijnsband Meetjesland 
aangesteld als schuldbemiddelaar in vervanging. 

 

Kosten en ereloonstaten 

In 2019 werd door de Welzijnsband Meetjesland een totaalbedrag van 174.044,64 EUR 

(anno 2018: 170.637,41 EUR) aan kosten en erelonen ontvangen. 

Bijzonder in 2019  
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Omwille van de fusie van de gemeente Nevele met de gemeente Deinze, werd de 
samenwerking met de Welzijnsband Meetjesland stopgezet. Voor de dossiers collectieve 
schuldenregeling (2) werd OCMW Deinze aangesteld als schuldbemiddelaar in 
vervanging.  

OCMW Maldegem heeft beslist om de samenwerking met de Welzijnsband Meetjesland 
gedeeltelijk stop te zetten. Voor wat betreft de juridische dienstverlening betekent dit dat 
er geen nieuwe dossiers collectieve schuldenregeling meer worden opgestart. De lopende 
dossiers blijven behouden. Het OCMW Maldegem blijft wel een beroep doen op de 
dienstverlening schuldbemiddeling/rechtshulp. 

OCMW Wachtebeke is in september ingestapt in onze dienstverlening, zowel voor wat 
betreft de collectieve schuldenregelingen als voor wat betreft 
schuldbemiddeling/rechtshulp. De lopende dossiers collectieve schuldenregeling (4) 
werden overgedragen aan Welzijnsband Meetjesland als schuldbemiddelaar in 
vervanging. 

Op 16 december 2019 heeft onze dienst zijn intrek genomen in het Heldenpark te Eeklo. 

Doelstellingen 2020   

 
Er is een algemene daling van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling, 
veroorzaakt enerzijds door negatieve berichtgeving in de media en anderzijds door een 
aantal wetswijzigingen in de procedure collectieve schuldenregeling. 
 

Voor het arrondissement Gent betekent dit een daling van +/- 15% van het aantal dossiers 
collectieve schuldenregeling over een periode van 5 jaar (2015-2019).  

 

Voor de Welzijnsband Meetjesland is er een daling van +/- 10% van het aantal dossiers 
collectieve schuldenregeling over de periode 2015-2019. 

 

Maar ondanks het dalende aantal dossiers collectieve schuldenregeling blijven de 
inkomsten uit de kosten en ereloonstaten vrij stabiel op een bedrag van +/- 170.000 euro, 
dit mede door een grotere complexiteit van de behandelde dossiers. 

Het juridisch team zal ook in 2020 een kwaliteitsvolle dienstverlening blijven aanbieden en 
inzetten op een kostenefficiënte werking. 

Opleidingen  

Datum Onderwerp Organisator 
25/09/2019 Actuele tendensen in het insolventiebeslag en 

zekerheidsrecht 
Die Keure 

07/10/2019 OCMW-dienstverlening anno 2019 Die Keure 
21/10/2019 Een wandeling door de taken van een deurwaarder Sam vzw 
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6. Wijkwerken 

 

Inleiding 

 
Op vraag van de gemeentebesturen van de eerstelijnszones Meetjesland-West en 
Meetjesland-Oost is Welzijnsband Meetjesland vanaf 1/1/2018 gestart als officiële wijk-
werkorganisator in de regio. De gemeentebesturen stelden als voorwaarde bij deze opdracht 
dat de werking minstens break-even moest zijn en dat Welzijnsband dus geen financiële 
middelen hiervoor zou vragen aan de gemeentebesturen. Uit de jaarrekening van 2018 
bleek dat deze doelstelling geen probleem vormde in 2018. VDAB heeft als regisseur wijk-
werk aan Welzijnsband, zoals wettelijk verplicht, ook enkele wijk-werkbemiddelaars ter 
beschikking gesteld (vanaf 01/2020 2,9 VTE). Welzijnsband wierf zelf een voltijds wijk-
werkbemiddelaar-teamcoördinator aan. 
Na het opstartjaar 2018 planden we om over de werking als wijk-werkorganisator 
semestrieel te rapporteren, zodat indien wenselijk de werking tijdig bijgestuurd kan worden. 
 

Opdracht 

 
Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente 
werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring 
opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. 
Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week taken uitvoert bij 
iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- 
en tuinbouwbedrijf. Hij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. De werkzoekende 
wordt gedurende het wijk-werk opgevolgd en geëvalueerd. Na maximaal 12 maanden volgt 
dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk. 
 

Cijfers 2019 versus 2018 

 
Voor huidige rapportering hebben we de 2 semesters van 2019 vergeleken met de 2 

semesters van 2018. Gelet op de seizoengevoeligheid van vele wijk-werkactiviteiten is het 

relevant om dezelfde maanden van het jaar te vergelijken. 

We rapporteren over de werkingsontvangsten, de gepresteerde uren wijkwerk, de opdrachten, 

de wijkwerkers, woonplaats van de wijkwerkers, toeleiding en de gebruikers. 

 

Werkingsontvangsten 2018 – 2019 

 

Het betreft bedragen die maandelijks uitgekeerd worden aan de wijkwerkorganisator door 

VDAB. Dit bedrag omvat de jaarlijkse inschrijvingsrechten van gebruikers en het gedeelte van 

iedere uitgegeven cheque dat voor de wijk-werkorganisator bestemd is. 

 

2018 – 1ste semester 2018 – 2de semester 
Betaling Bedrag Betaling Bedrag 
01/2018 geen betaling 07/2018 10511.75 EUR 
02/2018 697.50 EUR 08/2018 6706.50 EUR 
03/2018 10504.25 EUR 09/2018 6700.55 EUR 
04/2018 9505.00 EUR 10/2018 10546.50 EUR 
05/2018 8122.25 EUR 11/2018 11134.40 EUR 
06/2018 10040.25 EUR 12/2018 9078.75 EUR 
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TOTAAL 38869.25 EUR TOTAAL 54678.45 EUR 
 

 

2019 – 1ste semester 2019 – 2de semester 
Betaling Bedrag Betaling Bedrag 
01/2019 7124.35 EUR 07/2019 9953.35 EUR 

02/2019 7349.65 EUR 08/2019 7458.50 EUR 

03/2019 10406.35 EUR 09/2019 7689.75 EUR 

04/2019 8398.90 EUR 10/2019 10334.50 EUR 

05/2019 9190.45 EUR 11/2019 9877.50 EUR 

06/2019 10933.95 EUR 12/2019 7228.85 EUR 

TOTAAL 53403.65 EUR TOTAAL 52542.45 EUR 

 

In 1ste semester van 2019 is er een toename van de inkomsten, maar dat is grotendeels te 

verklaren door het feit dat 2018 een opstartjaar was en dat er in 2018 voor de maanden 

januari/februari geen noemenswaardige uitbetalingen werden gedaan door VDAB. Voor het 

2de semester 2019 zijn de uitbetaalde bedragen iets minder dan hetzelfde semester in 2018. 

 

Vanuit de vereffende PWA’s kregen we éénmalige ontvangsten in 2018 en 2019:  

 

PWA Ontvangen in 2018 Ontvangen in 2019 
PWA Zelzate 431.80 EUR  
PWA Aalter 917.13 EUR  
PWA Eeklo 78.85 EUR 7662.79 EUR 
PWA Waarschoot 931.47 EUR  
PWA Maldegem 4080.48 EUR  
PWA Evergem 3227.52 EUR  
PWA-DCO Krekenland  25000.00 EUR 
TOTAAL 9667.25 EUR 32662.79 EUR 

 

Gepresteerde uren wijk-werk 2018 – 2019 

 

2018 – 1ste semester 2018 – 2de semester 
01/2018 2906u 07/2018 2630u 
02/2018 2734u 08/2018 2782u 
03/2018 3443u 09/2018 4634u 
04/2018 3347u 10/2018 4709u 
05/2018 4385u 11/2018 3968u 
06/2018 4918u 12/2018 2926u 
TOTAAL 21733u TOTAAL 21649u 

 
2019 – 1ste semester 2019 – 2de semester 
01/2019 3138u 07/2019 3180u 
02/2019 3505u 08/2019 3287u 
03/2019 3597u 09/2019 4271u 
04/2019 3865u 10/2019 4114u 
05/2019 4602u 11/2019 3390u 
06/2019 4331u 12/2019 3287u 
TOTAAL 23038u TOTAAL 21529u 

 

Het aantal gepresteerde uren ligt in het eerste semester van 2019 hoger. Dit komt uiteraard 

mede door de stijging van het aantal wijkwerkers en door de inspanningen die dat jaar werden 
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gedaan om wijkwerkers (vooral ex-PWA’ers) maximaal in te zetten. Voor het tweede semester 

2019 zijn de cijfers gelijklopend met hetzelfde semester in 2018. 

 

Actieve opdrachten wijkwerk (31/12/2019) 

 

Activiteiten in functie van preventie 5 
Hulp bij administratieve taken 2 
Klein tuinonderhoud 217 
Kleine herstellings- en onderhoudswerken 94 
Land- en tuinbouwactiviteiten 1 
Logistieke taken 70 
Ondersteuning en hulp bij begeleiding van personen 47 
Ondersteuning van personen bij huishoudelijke taken 21 
TOTAAL 457 

 

Het grootste gedeelte van de opdrachten ligt nog steeds bij de particulieren voor het 

onderhoud van tuintjes en kleine herstellings-en onderhoudswerken. Logistieke taken voor 

gemeentebesturen, OCMW's en vzw’s staan op de derde plaats. 

 

Wijkwerkers 2018 – 2019 

 

Hieronder de cijfers van het aantal ex-PWA’ers (oneindig recht) en de nieuwe wijkwerkers 

(eindig recht) met een ondertekende wijkwerkovereenkomst waarvan het dossier nog actief is 

op het einde van de meetmaand of waarvan het dossier werd beëindigd in de recentste 12 

kalendermaanden. 

 

 30/06/2018 31/12/2018 
 Koppeling opdracht Koppeling opdracht 
 Ja Nee Totaa

l 
Ja Nee Totaa

l 
Oneindig recht 
(overgangsmaatregel) 

166 4 170 167 5 172 

Eindig recht (12 maand) 24 8 32 52 19 71 
TOTAAL 190 12 202 219 24 243 

 
 30/06/2019 31/12/2019 
 Koppeling opdracht Koppeling opdracht 
 Ja Nee Totaa

l 
Ja Nee Totaal 

Oneindig recht 
(overgangsmaatregel) 

159 5 164 146 4 150 

Eindig recht (12 maand) 88 16 104 115 11 126 
TOTAAL 247 21 268 261 15 276 

 
We zien dat de instroom van wijkwerkers ieder semester toeneemt. Terzelfdertijd zien we de 
ex-PWA'ers (met oneindig recht) afnemen. Er is tot op heden voldoende instroom van nieuwe 
wijkwerkers om het verlies aan ex-PWA’ers op te vangen. 
 

Woonplaats wijkwerkers (31/12/19) 
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Het betreft de wijkwerkers die het afgelopen jaar zijn ingestroomd en uitgestroomd. Eeklo 

en Maldegem leverden in 2019 de meeste wijkwerkers. Deze situatie is gelijklopend met 

de situatie in 2018. Verwacht wordt dat dit de komende jaren ongewijzigd zal blijven. 

 
Toeleidingsbron eindig recht 2018 – 2019  

 

Toeleider 2018 2019 
VDAB 48 76 
GTB 17 34 
OCMW 6 15 
Andere 0 1 

 

VDAB blijft nog steeds de grootste toeleider van nieuwe wijkwerkers. Voor alle toeleiders is 

het aantal toeleidingen aanzienlijk gestegen in 2019 t.o.v. 2018.  

 

Gebruikersdossiers (2018 - 2019) 

 

Hieronder een overzicht van de gebruikers waarvan het dossier actief was op het moment van 

de meting of in de 12 maanden daarvoor. Afzonderlijk opgenomen in de tabel zijn het aantal 

dossiers die effectief actief waren op het moment van de meting.  

 

 30/06/2018 31/12/2018 
Natuurlijke personen 447 502 
Rechtspersone
n 

Gemeenten 9 9 

 OCMW’s 6 8 
 Onderwijsinstellingen 25 29 
 Vzw's en niet commerciële 

verenigingen 
40 47 

 Land- en tuinbouwbedrijven 4 4 
 Subtotaal rechtspersonen 84 97 
TOTAAL 531 599 
Actief op moment van meting geen 

gegevens 
       535 
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 30/06/2019 31/12/2019 
Natuurlijke personen 566 609 
Rechtsperson
en 

Gemeenten 9 10 

 OCMW’s 9 9 
 Onderwijsinstellingen 29 30 
 Vzw's en niet commerciële 

verenigingen 
52 57 

 Land- en tuinbouwbedrijven 5 6 
 Subtotaal rechtspersonen 104 112 
TOTAAL 670 721 
Actief op moment van meting        564        582 

 
Het aantal gebruikers is nog steeds in een stijgende lijn. De toename situeert zich voornamelijk 

in het aantal particuliere gebruikers; daarnaast is er een kleinere stijging bij de vzw’s en de 

niet-commerciële verenigingen. 

 

Bijzonder in 2019 

VDAB-audit ‘Kwalimon’ 
Op 3 juli 2019 kreeg Welzijnsband - net zoals de andere wijk-werkorganisatoren - een 

kwalitatieve coachende monitoring door VDAB. Doel van deze kwaliteitsaudit was om de 

werking van de wijk-werkorganisatoren door te lichten en tips te geven om de werking te 

verbeteren.  

Welzijnsband Meetjesland behaalde een heel goede beoordeling op vlak van dossieropbouw, 

gebruikte tools, werkwijze, overlegstructuur e.d.  Een aantal tools wenst VDAB zelfs als 

voorbeeld te gebruiken voor andere wijk-werkorganisaties. 

Doelstellingen 2020 

Gemeenschapsdienst  
In het Vlaams regeerakkoord werd de piste gemeenschapsdienst opgenomen. In het 
akkoord worden volgende krijtlijnen naar voor gebracht:  

- Gemeenschapsdienst zal naast het wijk-werken en TWE ontwikkeld worden 

- Het kan een traject zijn dat verplicht ingezet wordt 

- Het is gericht op personen die langer dan 2 jaar werkzoekende zijn 

- De ex-PWA’ers  worden overgeheveld naar gemeenschapsdiensten 

- Binnen gemeenschapsdienst zou begeleiding voorzien worden 

 
Vanuit het kabinet wordt gekeken naar de wijk-werkorganisaties om de gemeenschapsdienst 

“op poten te zetten”. Hierover werd er wel nog niet officieel gecommuniceerd.  Om hierop te 

anticiperen heeft het organisatorenoverleg in samenwerking met VVSG een concept 

opgemaakt over hoe gemeenschapsdienst er zou kunnen uitzien en georganiseerd kan 

worden.  Momenteel wordt dit bij alle wijk-werkorganisaties afgetoetst.  

  

Het is afwachten op officiële communicatie vanuit het kabinet, maar het is heel belangrijk dat 

we als wijk-werkorganisatie mee vorm kunnen geven aan gemeenschapsdienst omwille van 

de gezamenlijke doelgroep en de mogelijke invloed op de financiering van het wijk-werk. 
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Uitwerken vormingsaanbod 

Het permanent vormingsaanbod werd nog niet gerealiseerd. Enerzijds omdat er een bestaand 

aanbod is vanuit de regierol sociale economie (algemene vorming zoals bvb. communicatie, 

sollicitatietraining, sociale zekerheid, digitale vaardigheden, budgetteren). Anderzijds omdat 

de pilootprojecten van VDAB rond technische vorming (tuinonderhoud, poetsen) op vlak van 

aantal deelnemers vanuit het Meetjesland geen succes waren. (slechts 3 wijkwerkers volgden 

de opleiding). Het blijkt dat wijkwerkers moeilijk te motiveren zijn om vorming te volgen. Dat 

komt o.a.  door het feit dat dit beschouwd wordt als een ‘schoolse’ activiteit en dit hen afschrikt. 

We blijven wel waar mogelijk toeleiden naar bestaande initiatieven en ondersteunen daarbij 

vanaf 2020 de wijkwerkers financieel op vlak van verplaatsingsvergoedingen.  Ook 

onderzoeken we of we vanaf 2020 meer kunnen inzetten op taalcoaching bij anderstaligen.  
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7. Arbeidstrajectbegeleiding 

 

Inleiding 

 
Team arbeidstrajectbegeleiding voert een activeringsopdracht uit voor 8 Meetjeslandse 
OCMW’s (Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Lievegem, Sint-Laureins en Zelzate). 
De samenwerking met OCMW Nevele werd stopgezet op 31/12/2019, ingevolge hun fusie 
met de gemeente Deinze. 
 
Het team is gehuisvest in Werkwinkel Eeklo en doet zitdagen in OCMW Aalter, Maldegem en 
Zelzate. 
 

Opdracht 

 
Team arbeidstrajectbegeleiding begeleidt (equivalent)leefloongerechtigden in een traject naar 
werk. 
Wij staan in voor: 

• Screening, diagnose en oriëntering naar tewerkstelling en/of opleiding 

• Begeleiding en ondersteuning bij de realisatie van een tewerkstellingstraject 

Wij voeren dit traject uit samen met de OCMW’s; op deze manier geven de OCMW’s vorm 
aan een welzijnsgericht activeringsbeleid. 
 
Onze focus ligt op uitstroom naar een betaalde tewerkstelling en een individueel traject op 
maat voor de cliënt. 
 
We hebben heel wat expertise op vlak van activering, opleiding- en 
tewerkstellingsmaatregelen waardoor we voor de cliënt het hoogst haalbare traject kunnen 
beogen. 
 
We zetten actief in op prospectie van nieuwe tewerkstellingsplaatsen, dit zowel bij vzw’s, 
sociale economie als privéondernemingen. 
 

Cijfers 2019 

 
Een gedetailleerd cijferrapport voor 2019 is op vraag in een apart document beschikbaar. Dit 
bevat enerzijds cijfers voor de volledige werking, alsook cijfers apart per OCMW. 
 
243 cliënten werden in 2019 begeleid in een traject naar werk. 
Gemiddeld waren per maand 133 trajecten in begeleiding. 1 cliënt kan meerdere trajecten 
hebben, bvb. 1 cliënt is tewerkgesteld via art.60 maar bevindt zich op het einde van deze 
tewerkstelling art.60 waardoor ook een nazorgtraject wordt opgestart. Deze cliënt wordt geteld 
als 2 trajecten. 
 

 Gemiddeld aantal trajecten per 
maand 

Aalter 14 
Assenede 8,75 
Eeklo 50,17 
Kaprijke 2,17 
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Lievegem 13,75 
Maldegem 17,75 
Nevele 4 
Sint-Laureins 2,83 
Zelzate 19,5 
TOTAAL 132,92 

 
 Aantal cliënten in begeleiding in 

2019 
Aalter 24 
Assenede 17 
Eeklo 93 
Kaprijke 5 
Lievegem 26 
Maldegem 30 
Nevele 8 
Sint-Laureins 5 
Zelzate 35 
TOTAAL 243 

 
Na een periode van 3 maanden prétraject stroomde 29% uit naar een tewerkstelling op de 
reguliere arbeidsmarkt, 8% startte met een opleiding, 7% startte met een traject KB500, 19% 
startte met een stage.  
7% kon niet georiënteerd worden naar een betaalde tewerkstelling, maar startte met een 
andere vorm van professionele dagbesteding (vrijwilligerswerk, wijkwerken en/of sociale 
activering OCMW) 
Bij 25% werd de trajectbegeleiding stopgezet omwille van stopzetting leefloon, verhuis, 
randvoorwaarden (bijvoorbeeld geen kinderopvang), zwangerschap, onvoldoende kennis 
Nederlands of medische redenen. 
 
Cliënten die deeltijds aan het werk gingen of occasioneel via interim opdrachten aan de slag 
gingen ontvangen een aanvullend leefloon; 50% stroomde nadien uit naar een duurzame job 
en hun aanvullend leefloon kon worden stopgezet. 
 
Er werden in 2019 30 trajecten Tijdelijke Werkervaring opgestart.  
Er werden 35 tewerkstellingen art.60,§7 afgerond, waarvan 63% hun tewerkstelling art.60,§7 
beëindigde wegens voldoende arbeidsdagen. 
 
Er werden 29 vervolgtrajecten Tijdelijke Werkervaring opgestart, waarvan 3 
werkervaringsstages en 2 IBO’s (individuele beroepsopleiding). 
Er werden 32 vervolgtrajecten Tijdelijke Werkervaring afgerond, 30% stroomde uit naar een 
duurzame job op de reguliere arbeidsmarkt, 2 cliënten werden tewerkgesteld binnen een 
maatwerkbedrijf en 1 cliënt binnen lokale diensteneconomie. 2% kon niet doorstromen naar 
een verdere tewerkstelling omwille van medische redenen. 
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Cijfers 2019 versus 2018 

 
Door de dossierstop in 2019 (zie infra) zou het een vertekend beeld geven om de cijfers van 
2019 te vergelijken met deze van 2018. 
Het is wel mogelijk om de uitstroomcijfers te vergelijken. 

− Zowel in 2018 als 2019 stroomden 29% na 3 maanden prétraject uit naar een job op 

de reguliere arbeidsmarkt 

− In 2019 startte 8% met een opleiding, in 2018 was dit 11% 

− 63% beëindigde in 2019 hun tewerkstelling art.60,§7 na voldoende arbeidsdagen, in 

2018 was dit 75% 

− 30% stroomde na een tewerkstelling art.60,§7 uit naar een job op de reguliere 

arbeidsmarkt, in 2018 was dit 25% 

 
 

Bijzonder in 2019 

 
Door de 6de staatshervorming werden een aantal bevoegdheden vanuit Federaal 
overgeheveld naar Vlaanderen. Op 01/01/2017 startte de maatregel Tijdelijke Werkervaring. 
Vanaf dan kadert elke tewerkstelling art.60,§7 binnen een traject Tijdelijke Werkervaring. Een 
traject Tijdelijke Werkervaring duurt 24 maanden en valt voor de volledige duurtijd onder de 
bevoegdheid van het OCMW. Dit wil zeggen dat vanaf 01/01/2017 voor elke gestarte 
tewerkstelling art.60,§7 ook het vervolgtraject na de tewerkstelling art.60,§7 begeleid dient te 
worden door de OCMW-arbeidstrajectbegeleider en dit in tegenstelling tot vroeger, wanneer 
het traject werd overgedragen aan VDAB. 
Doordat een tewerkstelling art.60,§7 minimum 1 jaar en maximum 2.5 jaar duurt werden wij 
in 2019 geconfronteerd met een stijging van vervolgtrajecten na een tewerkstelling 
art.60,§7. 
 
Binnen het vervolgtraject Tijdelijke Werkervaring zijn er volgende mogelijkheden: 

− Oriëntatie naar normaal economisch circuit 

− Individuele beroepsopleiding 

− Werkervaringsstage 

− Opleiding (maximaal 3 maanden indien het een voltijdse opleiding betreft; deeltijdse 

opleiding dient gecombineerd te worden met tewerkstelling) 

 
De OCMW’s worden geconfronteerd met een stijging van het aantal leefloongerechtigden, 
wat tevens resulteert in meer doorverwijzingen naar team arbeidstrajectbegeleiding.  
De Raad van Bestuur besliste op 23/04/2019 om de personeelsequipe uit te breiden met 0.5 
VTE, omwille van de stijging aantal doorverwijzingen en stijging vervolgtrajecten binnen 
Tijdelijke Werkervaring. 
 
Op 05/04/2019 werd beslist geen nieuwe doorverwijzingen vanuit de OCMW’s meer op te 
nemen en geen nieuwe trajectbegeleidingen meer op te starten, dit omwille van toename 
aantal dossiers door stijging aantal leefloongerechtigden en stijging vervolgtrajecten binnen 
Tijdelijke Werkervaring. Het vertrek van 2 collega’s in 2019 kon immers niet meteen worden 
ingevuld in 2019. 
 
Op 01/10/2019 startte een nieuwe collega binnen het team waardoor de dossierstop 
gedeeltelijk werd opgeheven.  
In 2020 zal een 2de nieuwe collega starten waardoor vanaf 01/01/2020 de dossierstop volledig 
werd stopgezet; de reguliere werking is daardoor opnieuw van toepassing . 
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Binnen tewerkstelling art.60,§7 is 67% anderstalig en hebben zij nood aan taalondersteuning 
op het werk. Er werd met inzet van de subsidies van de Regie Sociale Economie (cf. supra) 
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Vokans waardoor individuele 
taalcoaching op de werkvloer kan worden aangeboden. 
Taalcoaching houdt in dat een taalcoach ter plaatse gaat op de werkvloer en de medewerkers 

op maat begeleidt op vlak van taal gedurende een aantal sessies. Vokans heeft ruime ervaring 

in het aanbieden van taalcoaching. Door het aanbod van taalcoaching beogen we een verdere 

versterking van het niveau Nederlands en spreekdurf, wat uiteindelijk ten goede komt aan de 

doorstroomkansen naar het reguliere arbeidscircuit. 

In 2019 ging een taalcoach langs bij 10 medewerkers art.60,§7 op individuele basis en op de 

werkvloer van de medewerkers. Er werd geïnvesteerd in spreken en luisteren, lezen en 

schrijven, dit op maat en toegepast op de functie van de medewerker. 

Het aanbod van taalcoaching werd zowel door tewerkstellingsplaats, medewerker art.60,§7 

als arbeidstrajectbegeleider positief onthaald. 1 x per 14 dagen ging de taalcoach langs 

gedurende 12 momenten. De taalcoaching vond plaats tijdens de werktijd van de medewerker 

art.60. 

6 trajecten kennen een positief verloop waarvan 4 reeds zicht op een vervolgtewerkstelling. 

 3 trajecten stroomden reeds uit richting reguliere arbeidsmarkt. 

 1 traject solliciteert naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. 

We kunnen besluiten dat deze individuele taalcoaching een meerwaarde betekent voor hun 

traject en bijdraagt tot een vlottere doorstroom naar sociale of reguliere economie. 

 

Doelstellingen 2020 

 

We zetten in 2020 verder in op het verwerven van expertise op vlak van tewerkstellings- en 

opleidingsmaatregelen en expertise in begeleiding van een traject naar werk en/of opleiding.  

 

Door de vluchtelingencrisis in 2015 – 2016 worden wij nu geconfronteerd met een stijging van 

het aantal anderstaligen of mensen met een migratieachtergrond.  

Door het aanbod van individuele taalcoaching op de werkvloer bij anderstalige werknemers 

art.60 hopen wij de kloof naar de arbeidsmarkt voor hen te verkleinen. 

 

Verder wensen we ook in te zetten op acties waarbij doelgroepmedewerkers versterkt worden 

in zowel generieke als technische competenties om doorstroom naar de reguliere 

arbeidsmarkt te beogen. 

 

We willen onze samenwerking met privéwerkgevers binnen het Meetjesland verruimen en 

gaan actief op prospectie gelet op de doelstelling van het decreet Tijdelijke Werkervaring 

waarbij doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt beoogd wordt. 
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8. Informatieveiligheid 

 

Inleiding 

 
In 2019 namen volgende besturen diensten af bij Welzijnsband Meetjesland inzake 
informatieveiligheid: 
 

- OCMW Aalter (4u/week) 

- Stad en OCMW Eeklo (8u/week) 

- Gemeente en OCMW Kaprijke (6u/week) 

- Gemeente en OCMW Sint-Laureins (6u/week) 

- OCMW Zelzate (4u/week) 

- Hulpverleningszone Meetjesland (4u/week) 

- Zorgbedrijf Meetjesland (4u/week) 

 
Alle overheidsdiensten zijn verplicht om een Data Protection Officer (DPO) aan te duiden en 
deze te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Ook de beheerders van 
authentieke bronnen eisen vaak dat er een DPO wordt aangesteld. Denk bijvoorbeeld aan het 
Rijksregister en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Een DPO wordt soms ook 
aangeduid met de Nederlandstalige benaming Functionaris voor Gegevensbescherming (FG 
of FGB). 
 
In het algemeen is de DPO verantwoordelijk voor het uitrollen van een beleid inzake 
informatie-veiligheid.  
 

Opdracht 

 
GDPR en andere privacywetgeving 
De GDPR is een belangrijke leidraad geworden in het uitrollen van een 
informatieveiligheidsbeleid. Op zich eist de GDPR niet zoveel concrete zaken, maar ze eist 
van iedere organisatie wel 100% transparantie en verantwoordingsplicht. Elke bestuur moet 
dus steeds kunnen aantonen dat zij voldoende maatregelen neemt om de persoonsgegevens 
te beschermen die het verwerkt.  
 
Controles KSZ 
De Kruispuntbank Sociale Zekerheid bevat heel wat bijzonder gevoelige gegevens: sociaal 
statuut, inkomen, eigendommen en dergelijke meer. Je kan dergelijke gegevens niet 
beschikbaar stellen, zonder controle op het wettelijk en ethisch gebruik van deze gegevens. 
De DPO zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op de opzoekingen die gebeurd zijn in de 
KSZ. De maatschappelijke werkers zullen dan moeten verantwoorden waarom zij een 
bepaalde opzoeking hebben gedaan. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een 
raadsbeslissing waarin de opgezochte betrokkene wordt vermeld. 
 
Informatieverstrekking 
Het toepassen van privacywetgeving is zelden een duidelijk afgelijnde zaak, maar steeds weer 
opnieuw een afweging tussen privacy van de betrokkene, werkbaarheid en algemeen belang. 
Er worden voortdurend nieuwe evenwichten gevonden tussen wat toelaatbaar is en wat niet. 
Daarom is het belangrijk voor een DPO om goed op de hoogte te blijven van allerlei uitspraken 
en richtlijnen van rechtbanken en Data Protection Authorities (DPA’s), zoals de GBA.  Het is 
aan de DPO om de organisatie te helpen zo goed mogelijk binnen de juridische grenzen te 
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blijven werken. Netwerking – zoals bij de werkgroep informatieveiligheid bij de VVSG – is 
essentieel om voldoende op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen.  
 

Activiteiten 2019 

 
Behandelen vragen 
Een groot deel van het werk bestaat erin om vragen van besturen te beantwoorden. Sinds de 
komst van de GDPR in 2018, zijn de medewerkers van lokale besturen zich veel meer bewust 
van hun verantwoordelijkheid inzake het verwerken van persoonsgegevens. Over het 
algemeen wordt de weg naar de DPO gemakkelijk gevonden. Enkele voorbeelden van vragen 
die werden gesteld in 2019: 

- Het OCMW wil een ‘buddy’ project starten met vrijwilligers voor sociaal kwetsbare 

personen. Moeten wij de vrijwilligers iets laten tekenen rond geheimhouding? Moeten 

wij toestemming vragen aan de opgevolgde personen? 

- Mogen we trouwaktes opvragen, afdrukken en inkaderen als verrassingsgeschenk 

voor jubilarissen? 

- Mogen we lijsten uit het bevolkingsregister trekken voor: feestelijkheden / reünies / 

sociale projecten / preventieve acties bejaarden / Gezinsbond / De Lijn / … ? 

- Mogen we gegevens uitwisselen met armoedeverenigingen / sociale verhuurders / … 

? 

- Mag een klant een gesprek opnemen als hij een klacht komt bespreken? 

- Hoe zit het nu met CultuurConnect? Zijn we nu verwerkingsverantwoordelijke, 

verwerker of eindgebruiker? 

- Mogen we de gegevens van sollicitanten langdurig bewaren? 

- Zijn wij verantwoordelijk voor het cookiebeleid van het e-loket op onze website? Het 

e-loket wordt immers volledig door de leverancier gehost en beheerd … 

- Welke clausules rond informatieveiligheid moeten wij toevoegen in ons bestek? 

- Mogen wij in de mailbox kijken van iemand die langdurig ziek is? 

- Is het zinvol om in te stappen in een beveiligd e-mailplatform, zoals Zivver? 

- Is ons notuleringspakket wel voldoende beveiligd om te gebruiken voor het Bijzonder 

Comité Sociale Dienst? 

- Een OCMW-klant kon zichzelf via Google terugvinden in een inspectieverslag van 

POD-mi; wat nu? 

 
Jaarlijkse vragenlijst KSZ 
Elk jaar vraagt de POD Maatschappelijk Integratie om een vragenlijst in te vullen om de 
maturiteit inzake informatieveiligheid te peilen van het OCMW. In 2019 is de vragenlijst 
aangepast, maar helaas niet echt vereenvoudigd. Het gaat over een zeer uitgebreide 
vragenlijst (154 vragen) die moet ingevuld worden door alle organisaties die toegang hebben 
tot de KSZ. 
 
KSZ-controles 
Zoals ieder jaar werden er controles uitgevoerd op de opzoekingen die gebeurd zijn in de 
KSZ. Hierbij werd nagegaan of er voor elke opzoeking een goede motivatie kan worden 
gegeven. Het feit dat de OCMW-medewerkers weten dat er gecontroleerd wordt, vormt al een 
grote drempel tegen misbruik. 
 
Sensibilisering 
In verschillende besturen werden er opleidingssessies gegeven inzake informatieveiligheid. 
Hierbij wordt de focus gelegd op cases uit de realiteit, zodat de medewerkers er zich maximaal 
in kunnen herkennen. Veel aandacht is gegaan naar de verschillende vormen van phishing, 
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aangezien dit momenteel nog steeds de meest gebruikte techniek is om netwerken te hacken 
of aan financiële oplichting te doen. 
 
Verwerkerscontracten 
De GDPR legt op dat je een contract afsluit met alle externe verwerkers van 
persoonsgegevens. In de praktijk gaat dit meestal over IT-leveranciers, maar het kan ook 
gaan om verzekeringsmaatschappijen of sociale secretariaten. Dit was in 2018 een moeizaam 
proces en het was niet anders in 2019. Vele leveranciers proberen eenzijdige contracten op 
te dringen, waarbij er zoveel mogelijk verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar de 
klant. Het vraagt veel volharding om deze clausules keer op keer af te wijzen en neutralere 
alternatieven voor te stellen. Dit is nog lang geen afgewerkt hoofdstuk, maar we kunnen toch 
vaststellen dat heel wat leveranciers hun contracten hebben bijgesteld, of zelfs het generieke 
verwerkerscontract van de VVSG aanvaarden. De werkgroep informatieveiligheid van de 
VVSG is hierbij ook een grote hulp, omdat de meeste besturen natuurlijk met dezelfde 
leveranciers te maken krijgen.  
 
Opstellen protocollen 
Het is voortaan zo dat, als Vlaamse overheidsdiensten persoonsgegevens willen uitwisselen 
met elkaar, zij hiervoor een protocol moet afsluiten. Zo een protocol is te vergelijken met een 
verwerkerscontract en het moet volgende zaken duidelijk maken: 

- Welke gegevens worden precies doorgegeven? 

- Waarvoor mogen die gegevens worden gebruikt? 

- Op welke rechtsgrond baseren we ons opdat we deze gegevens hiervoor mogen 

gebruiken? 

- Welke maatregelen worden er genomen om deze uitwisseling veilig te laten gebeuren? 

In 2019 is het concept ‘protocol’ overal doorgedrongen en wordt er overal gestart met het 
opstellen ervan. Waar mogelijk proberen we met de VVSG overkoepelende protocollen af te 
sluiten, waarbij lokale besturen zich kunnen aansluiten. 
 
Opnemen van beelden en geluid 
Er waren in 2019 opvallend veel vragen rond het gebruik van camera’s en opnameapparatuur. 
Mag een (boze) burger een gesprek opnemen als hij zich niet gehoord voelt? Kunnen we 
veiligheidscamera’s installeren binnen in het gemeentehuis? Hoe zit het met 
thuiszorgpersoneel dat gefilmd wordt binnen de privéwoonst van een klant? 
Dit zijn vragen die niet in twee of drie zinnen te beantwoorden zijn en waar het noodzakelijk is 
om in het netwerk te gaan luisteren hoe verschillende partijen hier tegenover staan: de GBA, 
juristen, collega DPO’s enzoverder. 
 

Bijzonder in 2019 

 
Boetes GBA 
In 2019 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) voor het eerst zijn tanden laten zien 
en een aantal personen en bedrijven gesanctioneerd met een boete. Opmerkelijk daarbij is 
dat de allereerste boete werd opgelegd aan een burgemeester die e-mailadressen uit zijn 
werkomgeving had gebruikt om verkiezingscampagne te voeren. Later volgden nog 2 andere 
burgemeesters voor gelijkaardige feiten. Verder waren er boetes voor bedrijven die enkel de 
elektronische identiteitskaart toelieten als klantenkaart en organisaties die niet transparant 
waren over het cookie-beleid op hun website. 
 
Grote cyberaanvallen 
Asco, Willebroek, Picanol, Universiteit Maastricht, … 
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Zij hebben aangetoond dat de cybercriminaliteit enorm geprofessionaliseerd is en dat ook 
grote beursgenoteerde multinationals niet immuun zijn voor gerichte cyberaanvallen. Zelfs 
indien er geen ‘losgeld’ wordt betaald en alles weer kan worden opgestart, is de schade vaak 
zeer groot. Niet zelden duurt het weken alvorens alles weer volledig operationeel is. De 
hackers zijn vaak wekenlang bezig om het netwerk binnen te dringen, in kaart te brengen en 
onklaar te maken. Deze aanvallen zijn van een heel ander kaliber dan de eerder willekeurige 
massa-aanvallen die we vroeger kenden. 
 
Decreet Lokaal Bestuur en start nieuwe legislatuur 
Vanaf 2019 werd het Decreet Lokaal Bestuur van toepassing. Dit heeft invloed op de regeling 
rond openbaarheid van bestuur, maar levert ook enkele praktische vragen, zoals bijvoorbeeld: 
wie mag/moet het uniek verslag tekenen? Ook het toekennen van de juiste toegangsrechten 
aan de mandatarissen in de overheidsportalen vroeg soms opzoekwerk. 
 
Start van migratie naar de Cloud 
In 2019 zien we dat veel lokale besturen een start maken met het migreren van bepaalde 
functionaliteit naar de publieke Cloud. In eerste instantie is dit vaak mail, maar we zien dat 
bepaalde technologieën, zoals Microsoft Teams, razendsnel een plaats innemen. In de eerste 
plaats zijn dit natuurlijk superhandige werkmiddelen en het ontzorgt de IT-diensten op 
bepaalde domeinen, zoals het onderhoud van serverinfrastructuur. 
MAAR: er zijn ook heel wat valkuilen! Iedereen kan immers zomaar documenten delen met 
iedereen, wat niet altijd de bedoeling is. Het beheren van alle informatie wordt er zeker niet 
eenvoudiger op en het is zeker niet altijd zo dat de IT-dienst het best geplaatst is om dit beheer 
op zich te nemen. 
 

Doelstellingen 2020 

 
Audit-ready maken van de besturen 
De GDPR eist transparantie en verantwoording voor alle verwerkingen van 
persoonsgegevens. Er zijn hier al heel wat stappen gezet, maar er is nog te weinig (of geen) 
structurele documentatie waarmee dit kan worden aangetoond. In 2020 gaan we proberen om 
hier een stuk aan tegemoet te komen. 
 
Protocollen 
Voor elke uitwisseling van persoonsgegevens tussen overheidsdiensten moet er in principe 
een protocol uitgewerkt worden. In 2019 kwam dit voor het eerst in de kijker en de grenzen 
worden nu volop afgetast waarvoor we wel-of-niet een protocol moeten opstellen. In 2020 
proberen we in kaart te brengen voor welke uitwisselingen een protocol wenselijk is. Er zal 
hiervoor nauw samengewerkt worden met de VVSG. 
 

Opleidingen 

 
In 2019 werden volgende opleidingen gevolgd: 

− 28/01, 25/02, 25/03, 29/04,27/05, 21/10 en 25/11:  

Samenkomsten van de ‘Werkgroep Informatieveiligheid’ van de VVSG 

− 29/01: Kennisdag rond VlaVirGem door V-ict-or op 

− 12/03: Studiedag “Het sociaal werk en de GDPR: welke verbindingen?” door VVSG 

− 18/04: Infosessie inzake jaarlijkse vragenlijst KSZ door POD-mi 

− 16/05: Shopt-IT door V-ict-or 

− 14/11: CIS day (Cyber and Information Security) door V-ict-or 
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De maandelijkse samenkomsten van de werkgroep informatieveiligheid zijn geen opleidingen 
in de klassieke zin van het woord, maar zijn zeer nuttig – zelf noodzakelijk – om bij te blijven 
met de voortdurende wijzigingen in (en interpretatie van) regelgeving. Het is ook het ideale 
klankbord om te overleggen met collega DPO’s van andere lokale besturen. In deze 
werkgroep proberen we ook om overkoepelend te werken, om te vermijden dat ieder lokaal 
bestuur opnieuw het warm water moet uitvinden. 
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9. Archief- en documentbeheer 

 

Inleiding 

 
Net zoals de voorbije jaren stond de archiefdienst ook in 2019 in voor het archiefbeheer in de 
volgende Meetjeslandse besturen (OCMW & gemeente): Assenede, Eeklo, Evergem, 
Lievegem, Maldegem, Deinze, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. Naast deze openbare 
besturen werkte onze archiefdienst ook voor Zorgbedrijf Meetjesland en COMEET. 
In Aalter en Kaprijke deed in 2019 enkel het OCMW een beroep op onze diensten. Vanaf 1 
april 2019 werd de werking van de archiefdienst ook uitgebreid naar de gemeente Kaprijke & 
werd de afname van Lievegem uitgebreid. 
 
De verschillende besturen zijn verdeeld tussen de drie archief- en documentbeheerders. Elke 
archief- en documentbeheerder staat in voor het volledige archiefbeheer binnen zijn besturen. 
Omdat het cruciaal is dat in elk bestuur dezelfde archiefaanpak gehanteerd wordt, is 
regelmatig overleg tussen de archief- en documentbeheerders essentieel. Daarom werd in de 
werkschema’s ook ruimte voorzien voor overleg en delen van kennis en informatie (de zgn. 
‘Administratieve dag’).  
 
Zie bijlage 1 voor het aantal VTE dat elk bestuur afneemt. 
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Activiteiten 2019 

 
Selectie en vernietiging 
OCMW’ s:  
Omdat niet alle documenten voor eeuwig en altijd bewaard moeten worden, is het 
noodzakelijk op tijd en stond over te gaan tot een selectie- en vernietigingsronde. Om na 
te gaan welke documenten te bewaren zijn en welke vernietigd mogen worden, wordt 
gebruik gemaakt van de selectielijst voor OCMW-archief. Deze werd opgesteld door de 
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD vzw) en 
goedgekeurd door het Rijksarchief in 2015. 
 
OCMW Eeklo: 46,20 meter archief vernietigd 
OCMW Kaprijke: 11,90 meter archief vernietigd 
OCMW Lievegem: 5,62 meter archief vernietigd 
OCMW Zelzate: 64,52 meter archief vernietigd 
Deinze (OCMW Nevele): 21,48 meter archief vernietigd 
 
In 2019 is er zodoende 149,72 meter OCMW-archief vernietigd. Voor de cijfers per 
bestuur zie bijlage 2). 

 

 
 

Gemeenten: 

Ook in steden en gemeenten moet niet elk document tot in de eeuwigheid bewaard 

worden. Net zoals voor OCMW-archief bestaat er voor gemeentearchief een selectielijst 

(ook opgesteld door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie 

(VVBAD vzw) en goedgekeurd door het Rijksarchief in 2019) die aangeeft welke 

documenten bewaard moeten worden en welke in aanmerking komen voor vernietiging. 
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Gemeente Wachtebeke: 42,50 meter archief vernietigd 

 

In 2019 is er zodoende 42,50 meter gemeentearchief vernietigd. Voor de cijfers per 

bestuur zie bijlage 3). 

 

 
 

Bruikleenprincipe uitwerken 
Gearchiveerde dossiers kunnen steeds geraadpleegd worden. Het is echter belangrijk om 
steeds op de hoogte te zijn van wie welk dossier op welk moment heeft opgevraagd en 
teruggebracht. Daarom mag enkel de plaatselijke archiefverantwoordelijke dossiers uit het 
archief halen en registreert hij/zij dit in een tabel. Zo is men steeds op de hoogte waar een 
dossier terug te vinden is. 
In de OCMW’s van Aalter, Assenede, Deinze, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, 
Sint-Laureins en Zelzate is deze bruikleentabel in het verleden reeds ingevoerd. 

 
Deze grafiek toont ons hoeveel gearchiveerde dossiers er per jaar geraadpleegd worden. 
Hieronder een overzicht van de laatste 5 jaar. (zie bijlage 4 voor de gedetailleerde cijfers) 
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Richtlijnen voor de diensten 

Bij verschillende besturen liggen er in de kelders en op zolders nog heel wat dossiers op 
archivering te wachten. Deze werkachterstand mag zeker niet groter worden. Willekeurig en 
naar believen afgesloten dossiers uit de bureaus in het depot deponeren is uit den boze. Hoe 
dergelijke overdrachten naar het archief wel moeten gebeuren staat duidelijk vermeld in 
richtlijnen, die samen met de diensten opgesteld worden. 
Op deze manier is perfect op te volgen wat er in het archief terecht komt. Bovendien verlopen 
de overdrachten zo vlotter en efficiënter en groeit de werkachterstand niet verder aan. 

Dergelijke overdrachtsrichtlijnen zijn opgesteld, verspreid en besproken in: 
 

Aalter: sociale dienst, personeelsdienst en poetsdienst. 
Assenede: sociale dienst, dienst vrije tijd, burgerzaken, technische dienst en dienst 

secretariaat. 
Deinze: dienst burgerzaken, bestuurssecretaris en dienst onthaal. 
Eeklo: Personeelsdienst, sociale dienst, dienst preventie en dienst vrije tijd. 
Evergem: sociale dienst en milieudienst. 
Kaprijke: dienst secretariaat, dienst vrije tijd en dienst burgerzaken. 
Lievegem: sociale dienst, dienst omgeving, dienst burgerzaken, dienst lokale economie, 
dienst vrije tijd en BKO. Naast de richtlijnen voor de diensten werd er ook een aanzet 
gegeven tot de creatie van een archief- en leeszaalreglement. 
Maldegem: dienst lokale economie, het op elkaar afstemmen van de richtlijnen voor de 
personeelsdienst van OCMW en gemeente, zodat voor beide besturen op dezelfde 
uniforme manier gearchiveerd wordt. Naast de richtlijnen voor de diensten werd er ook 
een aanzet gegeven tot de creatie van een archief- en leeszaalreglement. 
Sint-Laureins: WZC, dienst preventie en dienst vrije tijd. 
Wachtebeke: Personeelsdienst, financiële dienst, technische dienst, dienst vrije tijd, 
noodplanningsambtenaar, juridische dienst en dienst secretariaat. Naast de richtlijnen 
voor de diensten werd er ook een aanzet gegeven tot de creatie van een archief- en 
leeszaalreglement. 
Zelzate: Algemene overdrachtsrichtlijnen voor gemeentepersoneel, basisschool, en 
dienst burgerzaken.  
Zorgbedrijf Meetjesland: dienst thuiszorg. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Aantal bruiklenen per OCMW

2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

Welzijnsband Meetjesland Jaarrekening 2019 Algemeen Directeur: Maggy Van Belle 
Oostveldstraat 91, bus 1  Voorzitter: Hilde De Graeve 
9900 Eeklo  VolgNr Alg Jnl 2019/609 VolgNr. Budg. Journaal 2019/2928 
 

61 

 
Verder uitwerken en aanvullen archiefbeheerssysteem 
In 2019 werden verschillende softwareleveranciers uitgenodigd die zich onder meer 
toespitsen op het aanbieden van archiefbeheersystemen. In 2020 zal hieraan worden 
verder gewerkt. 

 
Nadere toegangen maken, verder ontsluiten, inventarissen maken 
In bijna elk bestuur is er gewerkt om één of meerdere reeksen toegankelijk(er) te maken. 
Dit betekent dat ze geschoond, digitaal opgelijst en verpakt worden en een plaatscode 
krijgen. Zodoende is het mogelijk door middel van zoektermen een dossier in een 
handomdraai terug te vinden. 

 
Aalter: sociale dienst, financiële dienst, patrimonium, personeelsdienst, thuiszorg, 
secretariaat en CSR. 
Assenede: Sociale dienst, technische dienst, IBO, secretariaat, personeelsdienst, dienst 
vrije tijd en financiële dienst. 
Deinze: sociale dienst, financiële dienst, WZC, bestuurssecretaris, dienst communicatie, 
dienst toerisme, dienst preventie, kerkfabrieken, patrimonium, dienst secretariaat en 
personeelsdienst. 
Eeklo: personeelsdienst, sociale dienst en verzekeringen. 
Evergem: financiële dienst, sociale dienst, personeelsdienst, secretariaat, CSR, WZC, 
burgerzaken, gemeentewerken en stedenbouw. 
Kaprijke: dienst secretariaat, sociale dienst, personeelsdienst, financiële dienst, en WZC. 
Lievegem: dienst burgerzaken, sociale dienst, personeelsdienst 
Maldegem: Sociale dienst, sociaal huis, CSR, patrimonium, personeelsdossiers 
Sint-Laureins: financiële dienst, personeelsdienst, secretariaat, sociale dienst, CSR, 
OCMW-voorzitter, WZC, technische dienst en postpunt. 
Wachtebeke: financiële dienst, personeelsdienst, technische dienst, sociale dienst, WZC, 
BKO, feestcommissie en dienst secretariaat. 
Zelzate: Sociale dienst, personeelsdienst en WZC. 
Zorgbedrijf Meetjesland: thuiszorg, bewonersdossiers en RIZIV. 

 
Depotbeheer 

In elk bestuur: De gearchiveerde dozen op hun juiste plaats zetten, met fysiek onderscheid 
tussen permanent en tijdelijk te bewaren documenten. 
 
Aalter: herinrichten archiefruimte (verder onderscheid maken tussen permanent en tijdelijk 
bewaren, voornamelijk in tijdelijk te bewaren gedeelte) en verhuisactie zolder van OCMW- 
gebouw in Knesselare naar eerste verdieping zodat de archieven toegankelijk worden. 
Assenede: Verder monitoren van de klimatologische omstandigheden (temperatuur en 
vochtigheid) in de archiefruimte. Opmaken van een nota en budgettering voor een nieuwe 
archiefruimte in het dienstencentrum van Assenede. Archief van de feestcommissie werd 
opnieuw overgedragen naar de feestcommissie van Assenede. 
Eeklo: nodige stappen zetten met oog op de aankoop van nieuwe archiefrekken die in de 
nieuwe archiefruimtes geplaatst zullen worden en voorbereiden van de verhuis van het archief 
naar de nieuwe locatie op De Zuidkaai 
Deinze: begeleiden van verhuis van archieven naar het archiefdepot en herschikking van de 
archieven naar aanleiding hiervan. 
Evergem: wegwerken van vroegere onverwerkte overdrachten, herverdeling van het archief 
van de financiële dienst wegens plaatsgebrek in een tijdelijk en permanent te bewaren 
gedeelte. 
Kaprijke: gedeeltelijk herinrichten archiefruimte van het OCMW in een tijdelijk en permanent 
te bewaren gedeelte naar aanleiding van plaatsgebrek. 
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Lievegem: impact centralisatie dienst omgeving op archief (advies bij het meeverhuizen 
van hun dossiers naar Zomergem) en advies verlenen over wensen en noden van nieuwe 
archiefruimte in nog te bouwen administratief centrum 
Sint-Laureins: Eenzelfde actie werd ondernomen voor het archief van de financiële dienst 
n.a.v. een vernietiging. Er werd ook advies gegeven over de toegang tot de archiefruimte. 
Wachtebeke: verder verwijderen ijzeren kisten (bevatten archief van de financiële dienst) 
uit de archiefruimte. Verhuis gemeentearchief uit kelder van het oud rusthuis naar 
archiefruimte kelder gemeentehuis. 
Zelzate: verder verhuizen van OCMW-archief vanuit het Sociaal- en administratief 
centrum naar de archiefruimte van de gemeente. Bekijken mogelijkheid nieuw 
archiefruimte in gebouw Z. Opstellen nota omtrent de voordelen en nadelen van extern 
archiefbeheer.  
Zorgbedrijf Meetjesland: Plaats voorzien voor archief van Zorgbedrijf Meetjesland in de 
kelder van het WZC Ter Caele. 

 
Aankoop zuurvrij verpakkingsmateriaal 
Er zijn bestellingen geplaatst van 37 pakken zuurvrij pak omslagpapier en van 950 
zuurvrije archiefdozen (I.C.N.-norm 3). Zowel het papier als de dozen voldoen aan 
internationale normen. 
Dergelijk verpakkingsmateriaal is noodzakelijk voor goede bewaring van de 

archiefdocumenten.  
 

Dynamisch archief 
Naast het statisch archief wordt ook aandacht besteed aan het dynamisch archief. Dit is 
het zogenaamd ‘levend’ archief. Het betreft de documenten die nog frequent geraadpleegd 
worden tijdens de dagelijkse werking en dus nog administratieve waarde hebben. 

 
In Aalter werd een opruimactie georganiseerd in de bureauruimte van de vroegere 
OCMW-secretaris van Knesselare.  
In Assenede werd er archief overgedragen naar het statisch archief van de volgende 
diensten: PWA, IBO, personeelsdienst, technische dienst, dienst secretariaat en dienst 
vrije tijd. 
In Deinze werden verschillende diensten opnieuw bijgestaan in de opkuis van hun 
dynamisch archief n.a.v. de fusie met Deinze. 
In Evergem werd de dienst burgerzaken bijgestaan bij de opkuis van hun bureaus. 
In Kaprijke werd er archief overgedragen naar het statisch archief van de volgende 
diensten: sociale dienst, personeelsdienst en dienst secretariaat. 
In Lievegem werd gestart met een opruimactie in de kasten van burgerzaken 
(Zomergem). Er werd ook archief overgedragen naar het statisch archief van de volgende 
diensten: dienst burgerzaken. 
In Sint-Laureins werd in het WZC een opruimactie van het dynamisch archief 
georganiseerd. 
In Wachtebeke werd er archief overgedragen naar het statisch archief van de volgende 
diensten: BKO, financiële dienst, personeelsdienst, secretariaat, feestcommissie, 
juridische dienst en PWA. 
In Zelzate werd er archief overgedragen naar het statisch archief van de volgende 
diensten: IBO, personeelsdienst en PWA. Er werd ook een opruimactie georganiseerd in 
de bureauruimte van de algemeen directeur, alsook in de bureauruimte van de 
archiefmedewerker naar aanleiding van een verhuis. 
In Zorgbedrijf Meetjesland werd een opruimactie georganiseerd in de bureauruimte van 
de WZC-directeur in Nevele en werd advies verleend inzake het bewaarniveau van de 
afgesloten personeelsdossiers. 

 
Digitaal archief 
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In elk bestuur: vragen beantwoorden omtrent het nieuwe digitaal depot door de Vlaamse 
overheid (DAV). In 2019 werden verschillende softwareleveranciers uitgenodigd die zich 
onder meer toespitsen op het aanbieden van oplossingen omtrent digitaal archiveren. In 
2020 zal hieraan worden verder gewerkt. 
 

In Aalter werd er advies verleend bij de archivering en bewaring van digitale dossiers. 

In Eeklo werd de eerder aangemaakte mappenstructuur verder onderhouden en 

aangepast waar nodig. 

Volgende diensten zijn in 2019 van start gegaan met een nieuwe mappenstructuur: jeugd, 

communicatie, LDC, noodplanning en cultuur. Voor de sociale dienst, het sociaal huis en 

thuiszorg is dit project nog lopende. 

In Eeklo wordt ook meegewerkt aan het project ‘Dossieropbouw MID office (Corsa)’. 

Hiervoor werd deelgenomen aan verschillende overlegmomenten. 

In de Evergem vond er een overleg plaats met de algemene directeur en de IT-

verantwoordelijke omtrent de moeilijkheden van digitale bewaring en archivering. 

In Kaprijke werd de dienst burgerzaken ook bijgestaan met het opvolgen van DABS 

(Digitale Akten Burgerlijke Stand). 

In Lievegem werd een methodiek uitgewerkt en afspraken gemaakt over het uitbouwen 

van een nieuwe mappenstructuur. Hiermee wordt in 2020 van start gegaan. 

In Maldegem vond er een opruimactie plaats in de map ‘Archiefbeheer’ op de server. 

Deze kreeg daarnaast ook een nieuwe, meer logische indeling. 

In Wachtebeke werd de dienst burgerzaken bijgestaan met het opvolgen van DABS 

(Digitale Akten Burgerlijke Stand).  

In het Zorgbedrijf Meetjesland werd een methodiek uitgewerkt en afspraken gemaakt 

over het uitbouwen van een nieuwe mappenstructuur. Hiermee wordt in 2020 van start 

gegaan. 

 

Begeleiding geven 
Om de doelstellingen te realiseren heeft de archiefbeheerder de hulp nodig van de 
plaatselijke archiefverantwoordelijken. Zij moeten tijd vrijmaken voor het archief, wat niet 
altijd even gemakkelijk is. Daarom zijn we heel blij dat men in verschillende Meetjeslandse 
besturen de archiveringsploeg heeft uitgebreid met één of meerdere art. 60, 
administratieve krachten en/of vrijwilligers (Assenede, Deinze, Eeklo, Lievegem, 
Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate). Zij houden zich vooral bezig met de 
oude afgesloten dossiers te schonen en op te lijsten, waardoor deze gemakkelijker 
toegankelijk worden. Op deze manier vallen de archiveringswerkzaamheden niet stil als 
de archief- en documentbeheerder niet aanwezig is.  
Aangezien deze medewerkers vaak weinig of geen archiefachtergrond hebben, staan we 
ook in voor hun begeleiding en opvolging.  
In Wachtebeke helpen de vrijwilligers voornamelijk met het beantwoorden van vragen van 
externen. 
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Dit alles bij elkaar zorgt voor een heel aantal vragen die door de archief-en 
documentbeheerders beantwoord worden. Naast vragen van medewerkers behandelden 
we ook vragen van externen. Vragen van burgers gaan voornamelijk over genealogie, 
maar ze kunnen voor elke archiefopzoeking bij ons terecht. 
 
In 2019 zijn er 728 vragen beantwoord. (Voor de cijfers per bestuur zie bijlage 5). 

 
 
 
COMEET 
 
Aangezien de samenwerking met erfgoedvereniging COMEET buiten de normale manier 
van werken valt van onze archiefdienst geven we apart een korte weergave van onze 
activiteiten bij COMEET. In 2019 werd  daar ingezet op de volgende twee projecten: 
 
Januari – maart: afronden ‘Project Historische Archieven’. Dit was een inventarisronde 
van alle Meetjeslandse gemeentearchieven. De rapporten die per gemeente werden 
opgesteld, zullen in 2020 worden verspreid. 
April – december: opstart van het project ‘Komt dat zien! Komt dat zien! Kermisaffiches 
in het Meetjesland’. In 2019 werden alle aanwezige kermisaffiches in de 
gemeentearchieven in kaart gebracht. 
November – december: op vraag van de bibliotheek van Eeklo. Aanzet gegeven voor een 
digitale inventaris van het ancien regime archief van het stadsarchief van Eeklo. Dit werk 
wordt in 2020 verdergezet.  
 
Het is de bedoeling dat we in 2019 bij al onze besturen op de ingeslagen weg verder gaan. 
Er is overal een aanzet tot goed archiefbeheer gegeven, wat nu verder uitgewerkt en 
verfijnd moet worden. Zo wordt gewerkt naar het uiteindelijke doel: goede, geordende en 
toegankelijke Meetjeslandse OCMW- en gemeentearchieven.
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Opleidingen 

 
Om de verschillende evoluties binnen de archiefwereld bij te houden, is onze archiefdienst 
voortdurend bezig met zich verbeteren. Per opleiding wordt er één of meerder archief- en 
documentbeheerders afgevaardigd. Na de vorming worden de belangrijkste accenten aan 
het volledige archiefteam overgebracht. In 2019 kwamen de volgende vormingen aan bod:  
 
06/05/2019:  FAAD-studiedag 
Change Management, veranderingen beheersen binnen je organisatie. Het Forum van 
Afgestudeerden Archivistiek en hedendaags Documentenbeheer (FAAD) organiseert 
jaarlijks een bijeenkomst rond een specifiek thema. Dit jaar ging de studiedag dieper in op 
het thema ‘change management’. Aan de hand van enkele casestudies werd er 
aangetoond hoe je als informatieprofessional veranderingen binnen je organisatie (mee) 
in goede banen kan leiden. 

 
19-20/09/2019:  Informatie aan Zee  
Tweejaarlijks organiseert de VVBAD een congres voor de bibliotheek-, archief- en 
erfgoedwereld. Dit jaar vond het congres plaats in het Kursaal van Oostende. Op het 
congres waren er tal van presentaties, workshops, panels en productpresentaties met 
betrekking tot allerlei archief gerelateerde thema’s.  
 
15/10/2019:  Studiedag omtrent het Bestuursdecreet van 7 december 2018 
De nieuwe wetgeving op Vlaams niveau bracht een aantal wijzigingen met zich mee voor 
de werking van lokale besturen. Op deze studiedag werd er in het bijzonder dieper 
ingegaan op de thema’s openbaarheid van bestuur, hergebruik van bestuursdocumenten 
en het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.  
 
16/10/2019:  Ricoh - Vind de weg naar besparingen!  
Tijdens dit evenement werden verschillende producten van Ricoh voorgesteld. Interessant 
voor de archiefdienst is ‘The Digital Factory’. Via deze service biedt Ricoh onder meer het 
digitaliseren van archiefdocumenten aan.  
 
05/11/2019, 14/11/2019:  Workshops Archiefbeheerstool voor Lokale besturen  
Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid organiseerde een aantal workshops met als 
doel de behoeften van lokale overheden voor een analoge archiefbeheerstool in kaart te 
brengen.   
 
13/11/2019:  Vorming e-mails archiveren  
Tijdens de vorming werd bekeken wat er met mails moet gebeuren eenmaal ze in de 
mailbox zitten. Welke acties moeten ondernomen worden om mails te bewaren? 
Er werd een praktische tool aangereikt waarmee we ook op de werkvloer aan de slag 
gingen.  
  
09/12/2019:  Fileserver: hoe ruim je die op?  
Tijdens deze opleiding werd bekeken wat je met je, na het uitwerken van een nieuwe 
mappenstructuur, met je oude klassement kan doen. Daarnaast was ook aandacht voor 
het op orde houden van de nieuwe structuur.  
We gingen we aan de slag met enkele gratis tools die ons hierbij kunnen helpen. 

 
VVBAD-bijeenkomsten 
21/03/2019, 17/10/2019: Werkgroep Lokaal Overheidsarchief 
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Twee- à driejaarlijkse bijeenkomsten van professionele archivarissen (steden, gemeenten, 
OCMW’s, provincies, …). Het doel van deze bijeenkomsten is overleggen over de 
archiefwerking, wetgeving,…  
Voordelen zijn ook dat er sterker contact mogelijk is met collega’s en dat er ervaringen en 
interpretaties uitgewisseld kunnen worden. 
 

19/02/2019, 02/10/2019, 29/11/2019: Subwerkgroep gemeente-selectielijst 
Bijeenkomsten op onregelmatige tijdstippen om de selectielijst voor gemeentearchief up 
to date te houden en aan te passen waar nodig. 

  
IGA-bijeenkomst (Intergemeentelijke Archiefdienst) 
Sinds 2016 maakt onze archiefdienst als stichtend lid deel uit van een werkgroep waarin 
alle intergemeentelijke archivarissen van Vlaanderen vertegenwoordigd zijn (IGA 
Midwest, IGA Poperinge-Vleteren, Erfgoedcel Land van Dendermonde, Welzijnskoepel 
West-Brabant, IGA Balen-Dessel-Laakdal-Meerhout-Retie, Erfgoed Noorderkempen en 
Welzijnsband Meetjesland). Het doel van de jaarlijkse bijeenkomsten van deze werkgroep 
is het bespreken van de specifieke problemen waarmee intergemeentelijke archivarissen 
te maken hebben, het uitwisselen van ervaringen en kennis en het opvolgen van de 
evoluties binnen de archiefsector.  
In 2019 ging deze bijeenkomst door op 15 oktober met Welzijnskoepel West-Brabant als 
organisator. Tijdens dit vergadermoment werd onze archiefdienst, samen met de andere 
aanwezigen, geïnterviewd voor een artikel in Meta, het vakblad van de VVBAD (Vlaamse 
Vereniging voor Bibliotheek Archief en Documentatie). De publicatie voor dit artikel staat 
gepland voor het voorjaar van 2020. 
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Bijlagen 

 
Bijlage 1: Aantal VTE dat de besturen afnemen van de archiefdienst 
 

Bestuur 
Afname VTE 

01/2019 – 03/2019 
Afname VTE 

04/2019 – 12/2019 

Aalter OCMW 0,2 0,2 

Assenede 
OCMW 0,075 0,075 

Gemeente 0,05 0,05 

Deinze 
OCMW 0,075 0,075 

Gemeente 0,1 0,1 

Eeklo 
OCMW 0,1 0,1 

Stad 0,3 0,3 

Evergem 
OCMW 0,15 0,15 

Gemeente 0,1 0,1 

Kaprijke 
OCMW 0,05 0,05 

Gemeente / 0,05 

Lievegem 
OCMW 0,125 0,125 

Gemeente 0,2 0,25 

Maldegem 
OCMW 0,15 0,15 

Gemeente 0,2 0,2 

Sint-Laureins 
OCMW 0,075 0,075 

Gemeente 0,1 0,1 

Wachtebeke OCMW + Gemeente 0,3 0,3 

Zelzate 
OCMW 0,05 0,05 

Gemeente 0,05 0,05 

   
 

Zorgbedrijf 

Ondersteunde 
diensten 

0,05 0,05 

Nevele 0,05 0,05 

Maldegem 0,05 0,05 

Evergem 0,05 0,05 

    

Adm. dag 

Archief- en 
documentbeheerder 1 

0,05 0,05 

Archief- en 
documentbeheerder 2 

0,05 0,05 

Archief- en 
documentbeheerder 3 

0,05 0,05 

  
 

 

COMEET   0,2 0,1 
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Bijlage 2: Overzicht vernietigingen OCMW’s (in strekkende meter) 
 

  vroeger 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Subtotaal 

Aalter 29,30 26,28     16,50     23,47     95,55 

Assenede 61,70 14,88     13,20       27,83   117,61 

Deinze                   21,48 21,48 

Eeklo 80,10 8,94 24,12 19,12 26,04   39,07     46,2 243,59 

Evergem 79,10             47,40     126,50 

Kaprijke 2,00 6,98 4,92 3,00     15,71     11,9 44,51 

Knesselare         25,42     20,77 17,9 / 64,09 

Lievegem                   5,62 5,62 

Lovendege
m 3,80   8,06   4,05     10,62   / 26,53 

Maldegem 73,9           41,78       115,68 

Nevele 28,10 27,15 5,50       39,89   33,94 / 134,58 

Sint-
Laureins 10,10 6,48 10,68 4,68 24,84     35,46     92,24 

Waarschoot 6,80 5,28   9,84     16,08     / 38,00 

Zelzate 101,80 28,73   21,66   39,48 64,68 7,32 27,96 64,52 356,15 

Zomergem 10,40 3,24   2,64     16,91     / 33,19 

                        

Subtotaal 487,1 127,96 53,28 60,94 110,05 39,48 234,12 145,04 107,63 149,72 1515,32 
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Bijlage 3: Overzicht vernietigingen gemeenten (in strekkende meter) 
 

  2016 2017 2018 2019  Subtotaal 

Assenede  63,80   63,80 

Eeklo 24,53 180,66   205,19 

Evergem   43,32  43,32 

Nevele 60,49  34,71  95,20 

Sint-Laureins  55,70   55,70 

Wachtebeke   44,04 42,50 86,54 

Zelzate  109,74   109,74 

Zomergem 52,20 2,16 39,08  93,44 

       

Subtotaal 137,22 412,06      161,15 42,50 710,43 

       
Algemeen 
totaal 710,43     

 

 

 

Bijlage 4: Overzicht bruiklenen besturen: 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aalter   21 9 12 11 14 8 11 5 24 

Assenede               4 0 0 

Deinze                 17 / 

Evergem         53 21 19 8 35 19 

Kaprijke 7 3 4 2 9 12 3 4 1 2 

Lievegem                   161 

Maldegem 37 40 88 14 28 29 14 15 31 23 

Nevele             4 1 17 / 

Sint-
Laureins     9 5 5 9 2 16 0 5 

Waarschoot 19 22 48 52 79 46 56 48 50 / 

Zelzate 37 15 19 10 24 23 41 13 15 20 
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Bijlage 5: Vragen besturen archiefdienst WZB: 
 

  2018 2019 Subtotaal 

Aalter 38 48 86 

Assenede 35 37 72 

Deinze / 32 32 

Eeklo 166 145 311 

Evergem 45 37 82 

Kaprijke 7 39 46 

Knesselare 18 / 18 

Lievegem / 144 144 

Lovendegem 39 / 39 

Maldegem 41 29 70 

Nevele 41 / 41 

Sint-Laureins 31 44 75 

Wachtebeke 81 80 161 

Waarschoot 12 / 12 

Zelzate 17 48 65 

Zomergem 19 / 19 

COMEET 5 22 27 

Zorgbedrijf Meetjesland 28 18 46 

        

Algemeen Totaal     1353 
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2.4 Doelstellingenrekening (J1) 
 
 

J1: De financiële doelstellingenrekening   Jaarrekening 2019      

          

  

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Beleidsdomein ALGFIN  3   - 3  120  30 - 90  120  30 - 90 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen                   

    Exploitatie                   

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid  3   - 3  120  30 - 90  120  30 - 90 

    Exploitatie  3   - 3  120  30 - 90  120  30 - 90 

    Investeringen                   

    Andere                   

Beleidsdomein ALGWER  1 078 510  1 078 438 - 72  1 105 750  1 105 840  90  1 105 750  1 105 840  90 

  Prioritaire beleidsdoelstellingen  250 541  250 541  0  257 630  257 630  0  257 630  257 630  0 

    Exploitatie  250 541  250 541  0  257 630  257 630  0  257 630  257 630  0 

    Investeringen                   

    Andere                   

  Overig beleid  827 970  827 898 - 72  848 120  848 210  90  848 120  848 210  90 

    Exploitatie  827 670  827 673  3  848 120  848 210  90  848 120  848 210  90 

    Investeringen                   

    Andere  300  225 - 75             

Totalen  1 078 513  1 078 438 - 75  1 105 870  1 105 870  0  1 105 870  1 105 870  0 

    Exploitatie  1 078 213  1 078 213  0  1 105 870  1 105 870  0  1 105 870  1 105 870  0 

    Investeringen                   

    Andere  300  225 - 75             
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2.5 Financiële toestand 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

        

I. Exploitatiebudget (B-A)       

        

   A. Uitgaven  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

   B. Ontvangsten  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

      1.a. Belastingen en boetes       

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

        

II. Investeringsbudget (B-A)       

        

   A. Uitgaven       

   B. Ontvangsten       

        

III. Andere (B-A) - 75     

        

   A. Uitgaven  300     

      1. Aflossing financiële schulden       

         a. Periodieke aflossingen       

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties  300     

   B. Ontvangsten  225     

      1. Op te nemen leningen en leasings       

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden       

         a. Periodieke terugvorderingen       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties  225     

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) - 75     

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar  26 126  26 276  26 126 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  26 051  26 276  26 126 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)  26 051  26 276  26 126 

 
AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 
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I. Financieel draagvlak (A-B)       

        

   A. Exploitatieontvangsten  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

      1. Exploitatie-uitgaven  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

      2. Nettokosten van de schulden       

        

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)       

        

   A. Netto-aflossingen van schulden       

   B. Nettokosten van schulden       

        

Autofinancieringsmarge (I-II)       
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3. Financiële nota 
 

3.1 Exploitatierekening (J2) 

  Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Beleidsdomein ALGFIN  3   - 3  120  30 - 90  120  30 - 90 

Beleidsdomein ALGWER  1 078 210  1 078 213  3  1 105 750  1 105 840  90  1 105 750  1 105 840  90 

Totalen  1 078 213  1 078 213  0  1 105 870  1 105 870  0  1 105 870  1 105 870  0 
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3.2 Investeringsverrichtingen van het boekjaar (J3) 
 
 

  Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

  Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Beleidsdomein ALGFIN                   

Beleidsdomein ALGWER                   

Totalen                   
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3.3 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen 
(J4) 

 
 

Jaarrekening 2019 Enveloppe IE - Algemeen 

DEEL 1: UITGAVEN 
Totaal aan- 
rekeningen 

Eindbudget 
Initieel 
budget 

        

I. Investeringen in financiële vaste activa  768  768   

        

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
        soortgelijke entiteiten  768  768   

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden       

   D. OCMW-verenigingen       

   E. Andere financiële vaste activa       

        

II. Investeringen in materiële vaste activa       

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
        materiële vaste activa       

      1. Terreinen en gebouwen       

      2. Wegen en overige infrastructuur       

      3. Roerende goederen       

      4. Leasing en soortgelijke rechten       

      5. Erfgoed       

   B. Overige materiële vaste activa       

      1. Onroerende goederen       

      2. Roerende goederen       

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële 
        vaste activa       

        

III. Investeringen in immateriële vaste activa       

        

IV. Toegestane investeringssubsidies       

        

TOTAAL UITGAVEN  768  768   

DEEL 2: ONTVANGSTEN 
Totaal aan-
rekeningen 

Eindbudget Initieelbudget 

        

I. Verkoop van financiële vaste activa       

        

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
        soortgelijke entiteiten       

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden       

   D. OCMW-verenigingen       

   E. Andere financiële vaste activa       

        

II. Verkoop van materiële vaste activa       
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   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
        materiële vaste activa       

      1. Terreinen en gebouwen       

      2. Wegen en overige infrastructuur       

      3. Roerende goederen       

      4. Leasing en soortgelijke rechten       

      6. Erfgoed       

   B. Overige materiële vaste activa       

      1. Terreinen en gebouwen       

      2. Roerende goederen       

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 
        van materiële vaste activa       

        

III. Verkoop van immateriële vaste activa       

        

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen  768  768   

        

TOTAAL ONTVANGSTEN  768  768   
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3.4 Liquiditeitenschema (J5) 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

        

I. Exploitatiebudget (B-A)       

        

   A. Uitgaven  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

   B. Ontvangsten  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

      1.a. Belastingen en boetes       

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige  1 078 213  1 105 870  1 105 870 

        

II. Investeringsbudget (B-A)       

        

   A. Uitgaven       

   B. Ontvangsten       

        

III. Andere (B-A) - 75     

        

   A. Uitgaven  300     

      1. Aflossing financiële schulden       

         a. Periodieke aflossingen       

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige transacties  300     

   B. Ontvangsten  225     

      1. Op te nemen leningen en leasings       

      2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden       

         a. Periodieke terugvorderingen       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige transacties  225     

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) - 75     

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar  26 126  26 276  26 126 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  26 051  26 276  26 126 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)  26 051  26 276  26 126 
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Bestemde gelden 
Bedrag 
op 1/1 

Mutatie 
Bedrag 

op 31/12 Jaar- 
rekening 

Eindbudget 
Initieel 
budget 

I. Exploitatie           

II. Investeringen           

III. Overige Verrichtingen           

Totaal bestemde gelden           
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4. Samenvatting van de algemene rekening 

4.1 De balans (J6) 
 

ACTIVA Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

      

I. Vlottende activa  303 645  245 867 

   A. Liquide middelen en geldbeleggingen  98 197  69 456 

   B. Vorderingen op korte termijn  205 448  176 411 

      1. Vorderingen uit ruiltransacties  187 934  161 988 

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties  17 514  14 423 

   C. Voorraden en bestellingen in uitvoering     

   D. Overlopende rekeningen van het actief     

   E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen     

      

II. Vaste activa  18 478  18 478 

   A. Vorderingen op lange termijn     

      1. Vorderingen uit ruiltransacties     

      2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties     

   B. Financiële vaste activa  18 478  18 478 

      1. Extern verzelfstandigde agentschappen     

      2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten  18 478  18 478 

      3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden     

      4. OCMW-verenigingen     

      5. Andere financiële vaste activa     

   C. Materiële vaste activa     

      1. Gemeenschapsgoederen     

         a. Terreinen en gebouwen     

         b. Wegen en overige infrastructuur     

         c. Installaties, machines en uitrusting     

         d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel     

         e. Leasing en soortgelijke rechten     

         f. Erfgoed     

      2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa     

         a. Terreinen en gebouwen     

         b. Installaties, machines en uitrusting     

         c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel     

         d. Leasing en soortgelijke rechten     

      3. Overige materiële vaste activa     

         a. Terreinen en gebouwen     

         b. Roerende goederen     

   D. Immateriële vaste activa     

      

TOTAAL ACTIVA  322 123  264 344 
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PASSIVA Boekjaar Vorigboekjaar 

      

I. Schulden  318 348  256 572 

   A. Schulden op korte termijn  318 348  256 572 

      1. Schulden uit ruiltransacties  210 480  245 253 

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten  40 754  36 832 

         b. Financiële schulden     

         c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties  169 726  208 422 

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties  107 868  11 319 

      3. Overlopende rekeningen van het passief     

      4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen     

   B. Schulden op lange termijn     

      1. Schulden uit ruiltransacties     

         a. Voorzieningen voor risico's en kosten     

            1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen     

            2. Overige risico's en kosten     

         b. Financiële schulden     

         c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties     

      2. Schulden uit niet-ruiltransacties     

      

II. Nettoactief  3 774  7 772 

      

TOTAAL PASSIVA  322 123 264 344 
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4.2 Staat van opbrengsten en kosten (J7) 
 

  Boekjaar 
Vorig 

boekjaar 

      

I. Kosten  1 082 136  944 794 

   A. Operationele kosten  1 082 133  944 741 

      1. Goederen en diensten  374 103  318 251 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  704 108  619 175 

      3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen  3 923  7 314 

      4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW     

      5. Toegestane werkingsubsidies     

      6. Andere operationele kosten     

   B. Financiële kosten  3  53 

   C. Uitzonderlijke kosten     

      1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa     

      2. Toegestane investeringssubsidies     

      

II. Opbrengsten  1 078 213  937 480 

   A. Operationele opbrengsten  1 078 213  937 480 

      1. Opbrengsten uit de werking  859 184  785 996 

      2. Fiscale opbrengsten en boetes     

      3. Werkingssubsidies  209 132  148 517 

         a. algemene werkingssubsidies     

         b. Specifieke werkingssubsidies  209 132  148 517 

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW     

      5. Andere operationele opbrengsten  9 897  2 966 

   B. Financiële opbrengsten     

   C. Uitzonderlijke opbrengsten     

      

III. Overschot/Tekort van het boekjaar - 3 923 - 7 314 

   A. Operationeel overschot/tekort - 3 920 - 7 261 

   B. Financieel overschot/tekort - 3 - 53 

   C. Uitzonderlijk overschot/tekort     

      

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar - 3 923 - 7 314 

   A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     

   B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar     

   C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar - 3 923 - 7 314 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Toelichting 
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5.1 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) 
 

  
Cod

e 
Totaal 

Algemene 
financierin

g 

Beleidsdomei
n ALGWER 

          

I. Uitgaven   
1 078 

213 3 1 078 210 

          

   A. Operationele Uitgaven   1 078 210   1 078 210 

      1. Goederen en diensten 60/1 374 103   374 103 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 704 108   704 108 

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648       

      4. Toegestane werkingssubsidies 649       

      5. Andere operationele uitgaven 640/7       

          

   B. Financiële uitgaven 65 3 3   

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694       

          

II. Ontvangsten   
1 078 

213   1 078 213 

          

   A. Operationele ontvangsten   1 078 213   1 078 213 

      1. Ontvangsten uit de werking 70 859 184   859 184 

      2. Fiscale ontvangsten en boetes 73       

      3. Werkingssubsidies 740 209 132   209 132 

      4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748       

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 9 897   9 897 

          

   B. Financiële ontvangsten 75       
   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 
boekjaar 794       

          

III. Saldo     -3 3 
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5.2 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 

  Code 
Jaarrekening  

2019 
Jaarrekening 

2018 
Jaarrekening 

2017 

          

I. Uitgaven   1 078 213 937 480 503 577 

          

   A. Operationele Uitgaven   1 078 210 937 427 503 577 

      1. Goederen en diensten 60/1 374 103 318 251 191 509 

      2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 704 108 619 175 312 068 

      3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648       

      4. Toegestane werkingssubsidies 649       

      5. Andere operationele uitgaven 640/7       

          

   B. Financiële uitgaven 65 3 53 0 

   C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694       

          

II. Ontvangsten   1 078 213 937 480 503 577 

          

   A. Operationele ontvangsten   1 078 213 937 480 503 577 

      1. Ontvangsten uit de werking 70 859 184 785 996 497 210 

      2. Fiscale ontvangsten en boetes         

         a. Aanvullende belastingen         

            - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300       

            - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301       

            - Andere aanvullende belasting 7302/9       

         b. Andere belastingen 731/9       

      3. Werkingssubsidies   209 132 148 517 5 006 

         a. Algemene werkingssubsidies         

            - Gemeente- of provinciefonds 7400       

            - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401       

            - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4       

         b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 209 132 148 517 5 006 

      4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748       

      5. Andere operationele ontvangsten 741/7 9 897 2 966 1 360 

          

   B. Financiële ontvangsten 75       

   C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794       

          

III. Saldo       0 
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5.3 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 

DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal 
Algemene 

financiering 
Beleidsdomein 

ALGWER 

          

I. Investeringen in financiële vaste activa         

          

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       
   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en  
soortgelijke entiteiten 281       

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8       

          

II. Investeringen in materiële vaste activa         

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa         

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9       

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8       

      3. Roerende goederen 23/4       

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa         

      1. Onroerende goederen 260/4       

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa 2906       

          

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21       

          

IV. Toegestane investeringssubsidies 664       

          

TOTAAL UITGAVEN         
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DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 
Algemene 

financiering 
Beleidsdomein 

ALGWER 

          

I. Verkoop van financiële vaste activa         

          

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       
   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en  
soortgelijke entiteiten 281       

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8       

          

II. Verkoop van materiële vaste activa         

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
materiële vaste activa         

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9       

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8       

      3. Roerende goederen 23/4       

      4. Leasing en soortgelijke rechten 252       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa         

      1. Onroerende goederen 260/4       

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 
materiële vaste activa 176       

          

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21       

          

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 

150-
180 

4951/2       

          

TOTAAL ONTVANGSTEN         
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5.4 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) 

DEEL 1: UITGAVEN Code 
Jaarrekening 

2019 
Jaarrekening 

2018 
Jaarrekening 

2017 

          

I. Investeringen in financiële vaste activa     768   

          

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 281   768   

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8       

          

II. Investeringen in materiële vaste activa         

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 
 materiële vaste activa         

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9       

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8       

      3. Roerende goederen 23/4       

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa         

      1. Onroerende goederen 260/4       

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Vooruitbetalingen op investeringen in 
materiële vaste activa 2906       

          

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21       

          

IV. Toegestane investeringssubsidies 664       

          

TOTAAL UITGAVEN     768   
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DEEL 2: ONTVANGSTEN Code 
Jaarrekening 

2019 
Jaarrekening 

2018 
Jaarrekening 

2017 

          

I. Verkoop van financiële vaste activa         

          

   A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280       

   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en  
soortgelijke entiteiten 281       

   C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282       

   D. OCMW-verenigingen 283       

   E. Andere financiële vaste activa 284/8       

          

II. Verkoop van materiële vaste activa         

   A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige 
materiële vaste activa         

      1. Terreinen en gebouwen 220/3-9       

      2. Wegen en overige infrastructuur 224/8       

      3. Roerende goederen 23/4       

      4. Leasing en soortgelijke rechten 25       

      5. Erfgoed 27       

   B. Overige materiële vaste activa         

      1. Onroerende goederen 260/4       

      2. Roerende goederen 265/9       

   C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 
materiële vaste activa 176       

          

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21       

          

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 

150-
180 

4951/2   768   

          

TOTAAL ONTVANGSTEN     768   
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5.5 Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) 

Investeringsenveloppen 

UITGAVEN ONTVANGSTEN 

Verbinteniskrediet Vastleggingen 
Verbinteniskrediet 

min 
vastleggingen 

Aanrekeningen 
Verbinteniskrediet 

min 
aanrekeningen 

Verbinteniskrediet Aanrekeningen 
Verbinteniskrediet 

min 
aanrekeningen 

IE 768 768 0 768 0 768 768 0 
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5.6 Verklaring van de belangrijke verschillen tussen de 
gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 

 
Het resultaat op kasbasis bedraagt 26.051 euro. Het resultaat op kasbasis is 75 euro lager dan eind 
2018. Voor het financieel evenwicht van een OCMW-vereniging moet enkel het resultaat op kasbasis 
van het budgetjaar positief zijn. 
 
De daling van het resultaat op kasbasis is veroorzaakt door de toetreding en de uittreding van twee 
besturen. OCMW Nevele trok zich terug uit de Welzijnsband na de fusie met OCMW Deinze. Ze hadden 
destijds 225 euro opgevraagd kapitaal volstort. Het opgevraagd kapitaal wordt teruggestort aan het 
OCMW nadat alle verplichtingen zijn nagekomen. 
OCMW Wachtebeke trad toe eind 2018 maar dat is pas nu boekhoudkundig vertaald. Ze hebben 150 
euro opgevraagd kapitaal volstort. 
 
De autofinancieringsmarge is nul. De exploitatieontvangsten zijn evenhoog als de exploitatie-uitgaven 
exclusief de nettokosten van schulden. 
 
Een OCMW-vereniging heeft geen opgelegde uitgavencyclus. Er bestaat dus geen visumverplichting, 
geen dubbele handtekening en geen beperking van kredieten. 
 
Een budgetwijziging is enkel nodig als het budget niet meer past in het MJP of in gevallen voorzien in 
de beheersovereenkomst. 
 
De Welzijnsband verleent diensten aan zijn leden. Het grootste deel van de uitgaven betreffen dan ook 
uitgaven rechtstreeks of onrechtsreeks gelinkt aan personeel. 
 
BI 01130 Archief 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW-vereniging is voor het BI Archief 13.588,35 euro minder 
dan gebudgetteerd. Dat komt voornamelijk doordat de nieuw aangeworven archivaris minder kost dan 
de archivaris die de Welzijnsband heeft verlaten. 
 
 
BI 01140 Organisatiebeheersing 
 
Het aantal uitgevoerde opdrachten door Audio VZW bij verschillende OCMW’s was lager dan voorzien 
waardoor de kostprijs voor de organisatiebeheersing sterk kleiner is dan gebudgetteerd.   Er was een 
budget voorzien van 100.600 euro en er werd uiteindelijk maar 84.087 euro gefactureerd.   
 
In tegenstelling tot vorige jaren werden de besturen afgerekend op het werkelijk gefactureerd bedrag 
van 84.070 euro.  Alle besturen hebben voor dit beleidsitem een voorschot op basis van het aantal 
inwoners betaald, wat verrekend werd in het eindbedrag. 
 
Voortaan zijn er afspraken gemaakt omtrent het aantal gemiddeld af te nemen auditdagen per jaar. 
Deze dagen mogen over twee kalenderjaren gespreid worden.  
 
 
BI 01191 Informatieveiligheid 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Informatieveiligheid 1.782,94 
euro meer dan gebudgetteerd. Dit verschil is dus minimaal. 
 
BI 05500 Wijk – Werk 
 
Bepaalde kosten van de ondersteunende diensten werden doorgerekend aan Wijk Werk. Ook werden 
nog allerlei overschotten van lokale PWA organistaie ontvangen. 
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Na verrekening was er nog een saldo over van 52.138,78 euro.  Om te vermijden dat dit saldo in het 
algemeen resultaat zou terecht komen, werd dit bedrag naar volgend jaar overgeheveld via de rubriek 
door te storten naar het volgend boekjaar.   BI Wijk – Werk start in 2020 met een bedrag van 52.138,78 
aan inkomsten.    
 
We houden deze buffer om onder andere de impact op de invoering van gemeenschapsdienst te kunnen 
opvangen. 
 
 
BI 09000 Sociale Bijstand 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Sociale bijstand 4.852,17 euro 
meer dan gebudgetteerd.  
Dat is een minimaal verschil. 
 
Langs de ontvangstenzijde lagen de opbrengsten uit de collectieve schuldenregeling onder de 
verwachtingen van het budget.   Er was voor 185.000 euro gebudgetteerd aan ontvangsten en er werden 
slechts 174.044,64 euro ontvangsten geregistreerd. 

 
o IN 2018 bedroeg de opbrengst 170.637,41 
o In 2017 bedroeg de opbrengst  174.739,98 euro 
o In 2016 bedroeg de opbrengst 163.192,67 euro. 
o In 2015 bedroeg de opbrengst 143.590,30 euro.  

 
 
BI 09040 Arbeidstrajectbegeleiding 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW vereniging is voor het BI Arbeidstrajectbegeleiding 

30.596,40 euro minder dan gebudgetteerd  

De lagere tussenkomst is te danken aan een lagere inzet van personeel dan voorzien. In de mate van 

het mogelijke werd de dienstverlening wel zo optimaal mogelijk uitgevoerd. 

Binnen het BI Arbeidstrajectbegeleiding zit ook het project regierol sociale economie.  Binnen dit project 

werd 69.719,76 euro teruggevorderd van Stad Eeklo. Stad Eeklo beheert de ontvangen subsdidies. 

 

BI09090 GBO 
 
GBO is een zelfbedruipende dienstverlening. We ontvangen voldoende subsidies van de hogere 
overheid om de uitgaven te dekken. 
 

BI 09440 Opvoedingsondersteuning / Huiswerkbegeleiding 
 
De tussenkomst van de leden van de OCMW-vereniging is voor het BI Huiswerkbegeleiding 2.568,17 
euro minder dan gebudgetteerd.  
Dit verschil is dus minimaal. 
 
 
BI 01190  Overige algemene diensten 
 
Overige algemene diensten werden gebudgetteerd op 40.690 euro.  Na verdeling van enkele uitgaven 
van de ondersteunende diensten over andere BI, wordt er slechts een bijdrage van 34.895,57 euro 
gevraagd aan de besturen. 
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SAMENVATTING 
 
Resultaat vóór verwerking saldo Wijk – Werken:  
 
 

BI Omschrijving BI Budget 2019 Resultaat VS Afrekening Per eenheid 
Type 

eenheid verschil 

0113
0 Archief 177 310,00 €  163 721,65 €  141 847,96 €  21 873,69 €  5 744,62 €   0,1 vte  13 588,35 €  

0114
0 Audio 100 600,00 €  84 087,00 €  80 480,00 €  3 607,00 €  

                                    
900,00 €   per dag  16 513,00 €  

0119
0 Algemeen 40 690,00 €  34 895,57 €  32 552,01 €  2 343,56 €      5 794,43 €  

0119
1 Informatieveiligheid 75 820,00 €  77 602,94 €  60 656,01 €  16 946,93 €  8 622,55 €  0,1 vte 1 782,94 €  

0550
0 Wijk-Werk 

                       
-   €  - 52 138,78 €  

                       
-   €  - 52 138,78 €  

                                           
-   €    52 138,78 €  

0900
0 Juridische dienst 64 070,00 €  68 922,17 €  51 256,01 €  17 666,16 €  

                                    
499,44 €  per dossier - 4 852,17 €  

0909
0 GBO 

                       
-   €  

                       
-   €  

                       
-   €  

                                                   
-   €      

                                   
-   €  

0904
0 

Activering - 
werkwinkel 205 830,00 €  175 233,60 €  164 663,99 €  10 569,61 €  1 318,34 €  per traject 30 596,40 €  

0944
0 

Huiswerkbegeleiding 
Katrol 81 170,00 €  78 601,83 €  64 936,00 €  13 665,83 €  

                                    
863,76 €  

per 
begeleiding 2 568,17 €  

                  

    745 490,00 €  683 064,76 €  596 391,98 €  86 672,78 €      114 564,02 €  
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5.7 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Code 
Jaarrekening 

2019 
Jaarrekening 

2018 
Jaarrekening 

2017 

          

I. Exploitatiebudget (B-A)       0 

          

   A. Uitgaven   1 078 213 937 480 503 577 

   B. Ontvangsten   1 078 213 937 480 503 577 

      1.a. Belastingen en boetes         

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden         

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar         

      2. Overige   1 078 213 937 480 503 577 

          

II. Investeringsbudget (B-A)         

          

   A. Uitgaven     768   

   B. Ontvangsten     768   

          

III. Andere (B-A)   -75     

          

   A. Uitgaven   300     

      1. Aflossing financiële schulden         

         a. Periodieke aflossingen 421/4       

         b. Niet-periodieke aflossingen 171/4       

      2. Toegestane leningen 2903/4       

      3. Overige transacties   300     

         a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178       

         b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905       

         c. Andere overige uitgaven 100 300     

   B. Ontvangsten   225     

      1. Op te nemen leningen en leasings 171/4       

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden         

         a. Periodieke terugvorderingen 4943/4       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4       

      3. Overige transacties   225     

         a. Borgtochten ontvangen in contanten 178       

         b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959       

         c. Andere overige ontvangsten 101/2 225     

          

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)   -75   0 

          

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar   26 126 26 126 26 126 

          

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)   26 051 26 126 26 126 

          

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)         

          

   A. Bestemde gelden voor exploitatie         

   B. Bestemde gelden voor investeringen         
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   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen         

          

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)   26 051 26 126 26 126 

     

Bestemde gelden 
Jaarrekening 

2019 
Jaarrekening 

2018 
Jaarrekening 

2017 

I. Exploitatie       

II. Investeringen       

III. Andere verrichtingen       

Totaal bestemde gelden 0 0 0 

 
 
 
 

5.8 Overzicht van de toegestane werkings- en 
investeringssubsidies, per beleidsveld 

 
Nihil 
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5.9 De toelichting bij de balans (TJ7) 

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa        

  
Boekwaard

e op 1/1 
Investerin

g 
Desinvesterin

g 
Herwaardering

en 
Waardevermindering

en Boekwaarde op 31/12  

   A. Extern verzelfstandige agentschappen              
   B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 
entiteiten 18 478         18 478  

   C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden              

   D. OCMW-verenigingen              

   E. Andere financiële vaste activa              

Totaal financiële vaste activa 18 478         18 478  

        

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa        

  
Boekwaard

e op 1/1 
Investerin

g 
Desinvesterin

g 
Herwaardering

en Afschrijvingen 
Waardevermindering

en 
Boekwaard
e op 31/12 

I. Gemeenschapsgoederen               

   A. Terreinen en gebouwen               

   B. Wegen en overige infrastructuur               

   C. Installaties, machines en uitrusting               

   D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel               

   E. Leasing en soortgelijke rechten               

   F. Erfgoed               

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa               

   A. Terreinen en gebouwen               

   B. Installaties, machines en uitrusting               

   C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel               

   D. Leasing en soortgelijke rechten               

III. Overige materiële vaste activa               

   A. Terreinen en gebouwen               

   B. Roerende goederen               

Totaal materiële vaste activa               
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3. Mutatiestaat van de financiële schulden      

  
Boekwaarde 

op 1/1 

Nieuwe 
leningen/ 
leasings Aflossingen 

Overboekingen 
LT naar KT 

Boekwaarde 
op 31/12 

I. Financiële schulden op lange termijn           

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur           

      1. Leningen ten laste van het bestuur           

      2. Leasings ten laste van het bestuur           

   B. Financiële schulden ten laste van derden           

      1. Leningen ten laste van derden           

      2. Leasings ten laste van derden           

II. Schulden op korte termijn           

   A. Financiële schulden ten laste van het bestuur           

      1. Leningen ten laste van het bestuur           

      2. Leasings ten laste van het bestuur           

   B. Financiële schulden ten laste van derden           

      1. Leningen ten laste van derden           

      2. Leasings ten laste van derden           

Totaal financiële schulden           

      

4. Mutatiestaat van het nettoactief      

  
Overig 

nettoactief 

Herwaar- 
derings- 
reserve 

Gecumuleerd 
resultaat 

Investerings- 
subsidies en 
schenkingen Totaal 

I. Balans op einde boekjaar 2017 26 126   -29 518 17 709 14 318 

II. Boekhoudkundige wijzigingen -75       -75 

III. Herwerkte balans 26 051   -29 518 17 709 14 243 

IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2018           

   A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief       768 768 

      1. Toevoeging aan herwaarderingen           

      2. Terugneming van herwaarderingen (-)           

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen       768 768 
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      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)           

   B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018     -7 314   -7 314 

V. Balans op einde boekjaar 2018 26 126   -36 832 18 478 7 772 

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019     -3 923   -3 923 

   A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief           

      1. Toevoeging aan herwaarderingen           

      2. Terugneming van herwaarderingen (-)           

      3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen           

      4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)           

   B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019     -3 923   -3 923 

VII. Balans op einde boekjaar 2019 26 051   -40 754 18 478 3 774 
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5.10 Waarderingsregels 
 

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de 

belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit 

dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij 

ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de 

waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig 

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. 

 

Kosten en opbrengsten worden verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn 

(het transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn. 

 

ALGEMENE PRINCIPES 

INVESTERING OF EXPLOITATIE 

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De 

gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het 

dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. 

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans 

opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.  

Het bestuur opteert ervoor om individuele duurzame roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die 

geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in 

het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag 

verhoogd naar € 5.000. Indien de financieel beheerder echter van oordeel is dat een individuele 

verrichting van minder dan deze grensbedragen toch beter als investering wordt beschouwd, dan kan 

hij dit autonoom beslissen. 

 

AANSCHAFFINGSWAARDE 

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen 

aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de 

gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden 

geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.  

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), 

de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,… + rechtstreekse 
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productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de 

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de 

inbrengwaarde. 

 

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN  

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het 

afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige 

waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Minstens aan 

het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw 

geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van 

activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. 

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om 

rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de 

afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet 

voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een 

schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte 

(gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden 

als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan 

de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.  

 

HERWAARDERINGEN  

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen 

met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige 

materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat 

actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden 

op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.  
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AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De 

aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de 

aanschaffingswaarde.  

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de 

realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen 

bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie 

van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in 

kwestie of van de uitgevoerde activiteit.  

 

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid 

bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze 

debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de 

ouderdom van de vordering, zijn de : 

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3 jaar :  10% 

Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :  50% 

Ouder dan 5 jaar     90% 

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de 

datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. 

 

VOORRADEN 

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze 

tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering 

tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de 

lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.   
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De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde 

op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen 

een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die 

gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.  

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden 

voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen). 

 

FINANCIEEL VASTE ACTIVA 

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun 

aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding 

voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt 

overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette 

vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte 

goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde 

geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. 

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële 

vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door 

de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen 

worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in 

de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of 

een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn 

de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de 

organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend 

binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit 

kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden 

aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze 

diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar 

worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het 

bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere 

investeringen. 
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Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed 

zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. 

Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa 

een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. 

Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het ‘maatschappelijk doel’ 

(bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan 

niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van 

waardeverminderingen. 

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het 

bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden 

vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd 

van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht 

betrekking heeft, korter is. 

De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing 

of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte 

van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de 

kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld 

aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende 

boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed 

waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door 

IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het 

verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over 

de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker 

is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet 

gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur 

korter is.  

 

Goederen die van rechtswege eigendom worden van de gemeente ten gevolge van de wet van 30 

december 1975 (‘Wet betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 

openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting’) worden niet opgenomen in het 

gemeentelijk actief. De eventuele opbrengst bij verkoop van deze goederen komt ten voordele van het 

exploitatiebudget. 

 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn 

van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan 

een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het 

bestuur van die vaste activa. 
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VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN 

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze 

vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze 

debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk 

bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.  

 

SCHULDEN 

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

 

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen 

(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste 

activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt 

afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. 

De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op 

balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 

‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel 

boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten 

voor het bestuur.  
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BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC 
(BEGINBALANS)  

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding), 

de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De 

beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar 

uiteraard wel op gebaseerd. 

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de 

toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden 

geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) 

aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, 

waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van 

de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. 

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden 

werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende 

investeringssubsidies.  

 

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt 

ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder 

het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.  

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen 

mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee 

opgenomen in de aanschafwaarde.  

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).  

 

NETTO-ACTIEF 

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het 

corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de 

afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. 

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 
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AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN 

MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-
TERMIJN 

Terreinen 

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van 

wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. 

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, 

omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. 

 

- 

 

5-15 jr 

Gebouwen 

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de 

exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn 

hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de 

gebruikswaarde van het gebouw. 

33 jr 

 

5-15jr 

Wegen 

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen 

(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …).  

Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een 

kortere termijn. 

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer 

straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen. 

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, 

worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de 

aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de 

weg.  

 

33 jr 

 

5 jr 

 

10 jr 

 

5-15 jr 

Waterlopen en waterbekkens 

Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden 

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op 

de gebruikswaarde.  

33 jr 

 

5-15 jr 
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Overige onroerende infrastructuur 

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het 

rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken 

opgenomen. 

Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden 

opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. 

Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op 

de gebruikswaarde van de infrastructuur. 

 

33 jr 

 

 

5-15 jr 

Installaties, machines en uitrusting 

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen 

werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-

helmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei,  diepvriezers, 

koelkasten, uitrusting van RVT’s ,… 

 

 

5-10 jr 

Meubilair 

Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, 

bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 

 

10 jr 

Kantooruitrusting 

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, 

kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvd-spelers, … 

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het 

informaticamaterieel wordt deze rubriek ook over een termijn afgeschreven. 

… Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, 

beamers, laptops, … 

 

5 jr 

 

5 jr 

Rollend materiaal 

Rollend materiaal bevat onder meer auto’s, vrachtwagens, tractoren en 

andere voertuigen en hun toebehoren. 

 

5-10 jr 

Kunstwerken (geen erfgoed) - 
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Erfgoed - 

 

 

 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS-
TERMIJN 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr 

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke 

rechten 

5 jr 

Goodwill 5 jr 

Plannen en studies 5 jr 

 

 
 

5.11 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Nihil 
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5.12 Verdeling uitgaven per OCMW / Bestuur 
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5.13 Standopgave 
 
 

Geconsolideerd 

II. Werkingskosten geconsolideerd 

Rekening   Init. Budg 
Herzienin
g Tot. Budg Geboekt 

Beschikbaa
r Procent 

6 Kosten 
 1 105 
870,00  0,00 

 1 105 
870,00 

 1 078 
213,32  27 656,68  2,50 

61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering  344 410,00  0,00  344 410,00  374 102,72 - 29 692,72 - 8,62 

610 Kosten voor onroerende goederen  11 300,00  0,00  11 300,00  11 801,20 - 501,20 - 4,44 

6100 Huur en huurlasten van onroerende goederen  11 300,00  0,00  11 300,00  11 801,20 - 501,20 - 4,44 

   
6100000    Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen  11 300,00  0,00  11 300,00  11 801,20 - 501,20 - 4,44 

612 Verzekeringen  4 160,00  0,00  4 160,00  4 354,63 - 194,63 - 4,68 

   
6120020    Verzekering dienstverplaatsingen  1 180,00  0,00  1 180,00  1 302,48 - 122,48 - 10,38 

   
6120030    Burgerlijke aansprakelijkheid - lichamelijke ongevallen  2 500,00  0,00  2 500,00  2 866,50 - 366,50 - 14,66 

   
6129999    Andere verzekeringen  480,00  0,00  480,00  185,65  294,35  61,32 

613 Prestaties van derden  205 600,00  0,00  205 600,00  214 117,92 - 8 517,92 - 4,14 

   
6130010    Erelonen en vergoedingen - juridische dienstverleners  96 000,00  0,00  96 000,00  88 296,93  7 703,07  8,02 

   
6130040    Erelonen en vergoedingen - adviesbureau's  5 000,00  0,00  5 000,00  0,00  5 000,00  100,00 

   
6130070    Erelonen en vergoedingen - interne en externe audit  100 600,00  0,00  100 600,00  84 087,00  16 513,00  16,41 

   
6130090    Erelonen en vergoedingen - sociaal secretariaat  3 500,00  0,00  3 500,00  2 868,10  631,90  18,05 

   
6139999    Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden  500,00  0,00  500,00  38 865,89 - 38 365,89 

- 7 
673,18 

614 Administratie-, kantoor- en ICT-kosten  39 890,00  0,00  39 890,00  52 926,50 - 13 036,50 - 32,68 

6140 Administratie- en kantoorkosten  34 890,00  0,00  34 890,00  31 566,08  3 323,92  9,53 

   
6140020    Kantoorbenodigdheden  12 750,00  0,00  12 750,00  6 745,57  6 004,43  47,09 
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6140030    Documentatie en abonnementen  8 500,00  0,00  8 500,00  11 974,85 - 3 474,85 - 40,88 

   
6140040    Frankeringskosten  11 000,00  0,00  11 000,00  10 952,19  47,81  0,43 

   
6140060    Communicatie- en internetkosten  1 750,00  0,00  1 750,00  1 611,64  138,36  7,91 

   
6140070    Administratieve kosten (MTC en beheerskosten 2de pensioenspi jler)  890,00  0,00  890,00  281,83  608,17  68,33 

6141 ICT-kosten  5 000,00  0,00  5 000,00  21 360,42 - 16 360,42 - 327,21 

   
6141010    Aankoop klein ICT- en softwaremateriaal  0,00  0,00  0,00  3 939,65 - 3 939,65  0,00 

   
6141030    Huur van software  5 000,00  0,00  5 000,00  17 327,42 - 12 327,42 - 246,55 

   
6141060    Onderhoudscontracten software  0,00  0,00  0,00  93,35 - 93,35  0,00 

615 Exploitatiekosten  6 960,00  0,00  6 960,00  7 821,03 - 861,03 - 12,37 

6150 Exploitatiekosten  6 960,00  0,00  6 960,00  7 419,44 - 459,44 - 6,60 

   
6150030    Lidmaatschappen  460,00  0,00  460,00  530,00 - 70,00 - 15,22 

   
6150040    Kosten voor personeelsselectie en -werving (excl. vergoeding  jury)  0,00  0,00  0,00  2 171,98 - 2 171,98  0,00 

   
6150060    Opleidingskosten  5 000,00  0,00  5 000,00  3 519,90  1 480,10  29,60 

   
6150090    Kosten voor teambuilding en ontspanning  1 500,00  0,00  1 500,00  1 197,56  302,44  20,16 

6151 Commerciële en relationele kosten  0,00  0,00  0,00  401,59 - 401,59  0,00 

   
6151050    Relatie, geschenken en representatiekosten - kosten onthaal  0,00  0,00  0,00  401,59 - 401,59  0,00 

617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het  76 500,00  0,00  76 500,00  83 081,44 - 6 581,44 - 8,60 

   
6171000    Ter beschikking gesteld persoon  76 500,00  0,00  76 500,00  83 081,44 - 6 581,44 - 8,60 

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  761 340,00  0,00  761 340,00  704 107,66  57 232,34  7,52 

620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  598 500,00  0,00  598 500,00  550 701,68  47 798,32  7,99 

6203 Bezoldingen - contractueel personeel  598 500,00  0,00  598 500,00  550 701,68  47 798,32  7,99 

   
6203000    Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu eel personeel  598 500,00  0,00  598 500,00  550 701,68  47 798,32  7,99 

621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen  106 600,00  0,00  106 600,00  103 330,73  3 269,27  3,07 

   
6213000    Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -  contractuele n  168 600,00  0,00  168 600,00  159 768,28  8 831,72  5,24 

   
6219000    Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale marib el (-) - 62 000,00  0,00 - 62 000,00 - 56 437,55 - 5 562,45  8,97 
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622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen  7 760,00  0,00  7 760,00  5 527,47  2 232,53  28,77 

   
6223000 

   Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de  pijlerpensioen -  
contractuelen  7 760,00  0,00  7 760,00  5 527,47  2 232,53  28,77 

623 Overige personeelskosten  48 480,00  0,00  48 480,00  44 547,78  3 932,22  8,11 

6230 Vergoedingen en tegemoetkoming voor het personeel  18 550,00  0,00  18 550,00  17 642,17  907,83  4,89 

   
6230010    Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk  950,00  0,00  950,00  1 336,54 - 386,54 - 40,69 

   
6230030    Dienstverplaatsingen, reis- en verblijfskosten voor het pers oneel  16 400,00  0,00  16 400,00  15 105,63  1 294,37  7,89 

   
6230999    Andere vergoedingen en tegemoetkomingen voor het personeel  1 200,00  0,00  1 200,00  1 200,00  0,00  0,00 

6231 Andere personeelskosten  23 370,00  0,00  23 370,00  21 407,60  1 962,40  8,40 

   
6231000    Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst  1 000,00  0,00  1 000,00  0,00  1 000,00  100,00 

   
6231001    Bijdragen aan de gemeensch sociale dienst  810,00  0,00  810,00  737,52  72,48  8,95 

   
6231003    Vakbondspremies  650,00  0,00  650,00  698,25 - 48,25 - 7,42 

   
6231004    Maaltijdcheques  19 200,00  0,00  19 200,00  17 672,01  1 527,99  7,96 

   
6231005    Externe dienst voor medische controle personeel  1 710,00  0,00  1 710,00  2 299,82 - 589,82 - 34,49 

6232 Andere verplichte verzekeringen m.b.t. personeel  6 560,00  0,00  6 560,00  5 498,01  1 061,99  16,19 

   
6232000    Arbeidsongevallenverzekering  4 800,00  0,00  4 800,00  3 301,69  1 498,31  31,21 

   
6232102    Hospitalisatieverzekering - contractuelen  1 760,00  0,00  1 760,00  2 196,32 - 436,32 - 24,79 

64 Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten  20,00  0,00  20,00  0,00  20,00  100,00 

640 Belastingen  20,00  0,00  20,00  0,00  20,00  100,00 

   
6400020    Roerende voorheffing  20,00  0,00  20,00  0,00  20,00  100,00 

65 Financiële kosten  100,00  0,00  100,00  2,94  97,06  97,06 

657 Diverse financiële kosten  100,00  0,00  100,00  2,94  97,06  97,06 

   
6570003    Administratieve kosten voor het financieel beheer  100,00  0,00  100,00  2,94  97,06  97,06 
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Geconsolideerd 

I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd 

Rekening   Init. Budg Herziening Tot. Budg Geboekt Beschikbaar Procent 

7 Opbrengsten  1 105 870,00  0,00  1 105 870,00  1 078 213,32  27 656,68  2,50 

70 Opbrengsten uit de werking  933 490,00  0,00  933 490,00  859 184,22  74 305,78  7,96 

700 Opbrengsten van geleverde diensten  933 490,00  0,00  933 490,00  859 184,22  74 305,78  7,96 

7000 Geleverde diensten  933 490,00  0,00  933 490,00  859 184,22  74 305,78  7,96 

   7000000    Opbrengsten prestaties ten laste van de cliënt  185 000,00  0,00  185 000,00  174 044,64  10 955,36  5,92 

   7000010    Opbrengsten uit juridische dienstverlening  3 000,00  0,00  3 000,00  2 074,82  925,18  30,84 

   7000020    Opbrengsten prestaties ten laste van OCMW's  745 490,00  0,00  745 490,00  683 064,76  62 425,24  8,37 

74 Subsidies en andere operationele opbrengsten  172 350,00  0,00  172 350,00  219 029,10 - 46 679,10 - 27,08 

   7470000    Werknemersinhouding maaltijdcheques  3 390,00  0,00  3 390,00  2 743,53  646,47  19,07 

740 Werkingssubsidies  168 960,00  0,00  168 960,00  209 132,12 - 40 172,12 - 23,78 

   7405010    Bijdrage gesubsidieerde contractuelen  5 010,00  0,00  5 010,00  5 006,44  3,56  0,07 

   7406000    Subsidies Wijk - werk  113 950,00  0,00  113 950,00  100 837,33  13 112,67  11,51 

   7406010    Subsidies regierol sociale economie  50 000,00  0,00  50 000,00  69 719,76 - 19 719,76 - 39,44 

   7406020    Werkingssubsidies Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)  0,00  0,00  0,00  26 545,23 - 26 545,23  0,00 

   7406030    Werkingssubsidies Archief - Documentenbeheer  0,00  0,00  0,00  7 023,36 - 7 023,36  0,00 

745 Recuperaties van kosten  0,00  0,00  0,00  7 153,45 - 7 153,45  0,00 

   7450000    Recuperaties van kosten  0,00  0,00  0,00  2 046,40 - 2 046,40  0,00 

   7450020    Recuperatie kosten opleiding werkwinkel  0,00  0,00  0,00  5 107,05 - 5 107,05  0,00 

75 Financiële opbrengsten  30,00  0,00  30,00  0,00  30,00  100,00 

751 Opbrengsten uit vlottende activa  30,00  0,00  30,00  0,00  30,00  100,00 

   7510001    Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen  30,00  0,00  30,00  0,00  30,00  100,00 

 
 


