Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Notulen

Zitting van 1 september 2020

Samenstelling:
Annick Lambrecht, Voorzitter
Dirk De fauw, Burgemeester Stad Brugge; Minou Esquenet, Raadslid; Franky Demon, Raadslid;
Pieter Marechal, Raadslid; Hilde Decleer, Raadslid; Nico Blontrock, Raadslid; Alexander De Vos,
Raadslid; Martine Matthys, Raadslid; Joannes Logghe, Raadslid; Karel Scherpereel, Raadslid;
Carlos Knockaert, Raadslid; Paul Jonckheere, Raadslid; Doenja Van Belleghem, Raadslid; Brigitte
Balfoort, Raadslid; Olivier Strubbe, Raadslid; Jos Demarest, Raadslid; Wouter Bossuyt, Raadslid;
Heidi Hoppe, Raadslid; Mieke Hoste, Raadslid; Pablo Annys, Raadslid; Pascal Ennaert, Raadslid;
Mathijs Goderis, Raadslid; Sandra Wintein, Raadslid; Dolores David, Raadslid; Florian De
Leersnyder, Raadslid; Pol Van Den Driessche, Raadslid; Nele Caus, Raadslid; Geert Van Tieghem,
Raadslid; Martine Bruggeman, Raadslid; Dirk Barbier, Raadslid; Raf Reuse, Raadslid; Janos
Braem, Raadslid; Karin Robert, Raadslid; Charlotte Storme, Raadslid; Stefaan Sintobin, Raadslid;
An Braem, Raadslid; Yves Buysse, Raadslid; Sandra De Schuyter, Raadslid; Mercedes Van Volcem,
Raadslid; Ann Soete, Raadslid; Sandrine De Crom, Raadslid; Jean-Marie De Plancke, Raadslid;
Jasper Pillen, Raadslid; Benedikte Bruggeman, Raadslid; Andries Neirynck
Colin Beheydt, Algemeen directeur
Komen binnen na punt 2:
Franky Demon, Raadslid; Pascal Ennaert, Raadslid; Dirk Barbier, Raadslid; Sandrine De Crom,
Raadslid

De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
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Welzijnsvereniging Mintus, 't Sas, SVK en SPOOR goedkeuring jaarrekening 2019 - kennisgeving.

GOEDGEKEURD
Beschrijving
Aanleiding en context
Elke welzijnsvereniging heeft melding ontvangen van de Gouverneur dat de eigen jaarrekening
2019 werd goedgekeurd.
In de brief staat ook vermeld dat het Besluit ter kennisname moet gebracht worden op de
(eerstvolgende) OCMW-Raad volgens art. 332 van het DLB.
Motivatie
De Raad neemt kennis hiervan.
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Besluit
Artikel 1
Kennis te nemen van de goedgekeurde jaarrekeningen 2019 van de welzijnsverenigingen Mintus, 't
SAS, SVK en SPOOR.
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Welzijnsvereniging De Schakelaar - vrijwillige
ontbinding - goedkeuring door deelgenoot OCMW
Brugge.

GOEDGEKEURD
Beschrijving
Aanleiding en context
Verspreiden van de verschillende activiteiten over andere delen van de organisatie
(stad/OCMW/Welzijnsverenigingen/andere):
ENERGIE-ARMOEDE + ENERGIELOKET
LAC= lokale adviescommissie voor afsluiten gas/elektriciteit ism Fluvius en Farys.
De werking bestaat uit 3 maatschappelijk werkers + 1 adm. medew. OCMW.
Voorstel: Onderbrengen in sociale dienst, dienst Budget- en schuldhulpverlening. Er is een duidelijk
link met schuldenproblematiek.
ENERGIEHUIS:
Energieleningen/ deel van energieloket/ (technische) premies/ thermografiefoto WVI staat
open voor het overnemen van de leningen voor grondgebied Brugge.
Voorstel: Energieleningen onderbrengen bij WVI
Voorstel: Energiehuis met basispakket onderbrengen bij stad Brugge – dienst leefmilieu
RENOVATIESCANS:
Bachelors werken i.f.v. dienst leefmilieu (samen met Europees project Shifft)
Voorstel: 2 fte contractuele medewerkers overdragen naar de Stad.
Engagement Shifft (2019-2022): Uitstappen als partner is mogelijk.
Voorstel: Stad Brugge neemt de engagementen over.
SOCIALE TEWERKSTELLING:
LDE-project – energiesnoeiers De Schakelaar (5,5 fte)
Voorstel: toevoegen aan een andere welzijnsvereniging WOK. Focus ligt op sociale tewerkstelling
en doorstroom (participatieladder)
• Isolatieteam (LDE-project)
• Scanteam (LDE-project)
• 2 werkvloerbegeleiders en 1 jobcoach
• Administratieve ondersteuning (2 medewerkers)
• extra stafmedewerker voor technisch, veiligheid, prospectie,…
Motivatie
Aangezien alle werkingen van de huidige De Schakelaar een plaats kunnen vinden in een andere
werking, zouden we de welzijnsvereniging ontbinden.
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De vereniging is samengesteld uit 2 deelgenoten, nl. stad Brugge en OCMW Brugge.
Rechtsgronden:
•

Statuten De Schakelaar:

•

Art. 7: 2 deelgenoten, nl. OCMW en Stad

•

Art. 50. : De beslissing tot vrijwillige ontbinding van DE SCHAKELAAR kan alleen genomen
worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. De beslissing tot ontbinding is
onderworpen aan het goedkeuringstoezicht conform de vigerende wetgeving over de
organisatie en werking van het OCMW of zijn rechtsopvolger. In geval van ontbinding zal
de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden
bepalen.

Besluit
Artikel 1
Er wordt ingestemd met de vrijwillige ontbinding van de welzijnsvereniging De Schakelaar.
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Maatschappelijke dienstverlening - Brugs Menswaardig
Inkomen: invoering van nieuwe aanvullende steun goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Beschrijving
Aanleiding en context
In het Vast Bureau van 18/05/2020 is het Sociaal Relanceplan goedgekeurd.
Spoor 3 verwijst naar extra financiële steun voor mensen in kansarmoede (+ € 200 boven het
tarief leefloon). We zullen a.d.h.v. de REMI-tool een globaal bedrag aanvullende steun/ Brugs
Menswaardig Inkomen toekennen.
Dit is gebaseerd op de werkingen in Gent, Kortrijk en Roeselare om het Brugs Menswaardig
Inkomen uit te werken. Elke stad legt enkele andere accenten.
Een aantal aanvullende steunen zullen opgaan in REMI, met de garantie dat de cliënt niet minder
aanvullende steun ontvangt.
Deze steun werd tot nu toe bekostigd door het lokaal bestuur (m.u.v. een gedeelte
cultuurparticipatie)
• Woontoelage is ingevoerd op 22/12/2016 en van toepassing vanaf 1/1/2017, met een
maximum van € 100/maand voor personen die niet in sociale huisvesting wonen.
• Ziekenfondsbijdragen (+/- 90 euro per jaar)
• Aansluiting Zorgkas (+/- 26 euro per jaar)
• Cultuurparticipatie 80% - 90% (max. 120 euro + max. 120 euro per jaar)
• Zakgeld bij opname instelling (uitzonderlijk toegepast)
• Geldelijke bijstand voor betalen van onderhoudsgeld (uitzonderlijk toegepast).
Motivatie
Ons centrum zal de aanvullende steun in eerste instantie toekennen aan de gerechtigden op
leefloon en equivalent leefloon, maar geen voorbehoud te maken voor mensen die een ander
inkomen hebben ( tot max. € 200 boven tarief leefloon) en volgens de berekening in aanmerking
komen. We starten gefaseerd, nl. eerst met de (equivalent) leefloon-gerechtigden.
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Personen met een Inkomens Garantie Ouderen (IGO, minimumpensioen) ontvangen 1.154,41 EUR
voor alleenstaanden (op 01/03/2020 aan index 147,31) en 769,61 EUR voor samenwonenden (op

de

01/03/2020 aan index 147,31) en komen ook in aanmerking in de 2
fase. We zoeken ze actief
op. Personen die een lager IGO hebben wegens verkoop van onroerende goederen (schenking)
komen niet in aanmerking.
Binnen het wettelijk kader van leefloon wordt verplicht een GPMI opgemaakt (Geïndividualiseerd
Project voor Maatschappelijke Integratie). We nemen daarbij ook vandaag al afspraken op rond
maatschappelijke en/of professionele integratie. De aanvullende steun kan dan ingezet worden als
versterkende maatregel omdat tegelijk ingezet wordt op zowel de randvoorwaarden rond activering
(zoals bv. zoektocht naar betaalbare kinderopvang en haalbare mobiliteit) alsook op activerende
trajecten of opleidingstrajecten op maat waarbij een haalbare en duurzame tewerkstelling beoogd
wordt, rekening houdend met de gezinscontext.
Ook voor de andere niet-leefloon-dossiers zouden we een aangepast GPMI opmaken en geregeld
evalueren.
Verblijfssituatie
Er moet een duurzame verblijfs- en woonsituatie worden bewezen. Mensen met tijdelijk verblijf ( <
3 maanden) en daklozen komen niet in aanmerking. Evenmin mensen zonder legale
verblijfssituatie, met uitzondering voor kinderen ten laste waarvan de verblijfssituatie nog niet
geregulariseerd is.
Voorwaarden tot toekenning
• De rechten op andere uitkeringen zijn uitgeput
• Er is transparantie over alle inkomsten van alle gezinsleden (ook rond eigendom en
kapitaal)
• Er is werkwilligheid
• We zetten in op de daling van uitgaven: bv. inschrijven voor een sociale woning wanneer
dit bij de toekenning van de aanvullende steun werd gevraagd, bv. overschakelen naar
gunstiger energie- of telecomcontracten.
• Wie Komt NIET in aanmerking:
o Schorsingen in het recht op werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of
invaliditeitsuitkeringen.
o Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkering.
o Personen die bewust deeltijds werken.
o Personen onder elektronisch toezicht.
o Samenwonenden, zonder partnerrelatie.
o Personen met bewoonbaar onroerend goed in het buitenland.
o Personen met kapitaal boven het vrijgestelde bedrag RMI (€ 6200 euro).
o Zelfstandigen met een inkomen boven leefloon.
Uitzondering worden besproken op de dossierbespreking met de leidinggevenden.
Kritische Grens en loonspanning
De aanvullende steun wordt afgetopt, zodat het inkomen in totaal nooit het minimumloon
overstijgt. Op de vraag hoe groot de kloof moet zijn tussen een inkomen uit werken en een
vervangingsinkomen, is er geen eenduidig antwoord. Volgens de meeste onderzoeken is een
spanningsveld tussen 15 en 25 % wenselijk. In Brugge starten we met resp. 25% en 7% spanning
met het minimumloon. Deze grens is niet absoluut en kan verminderd worden indien het resultaat
uitkomt op minder aanvullende steun dan in het vroeger systeem. Dit percentage wordt beïnvloed
door de gezinssituatie en het al dan niet rekening houden met de sociale voordelen die bepaalde
statuten hebben.
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Inkomsten
Alle inkomsten worden in rekening gebracht (nl. leefloon, loon, vervangingskomen, groeipakket,
alimentatiegeld, KI bij eigendom, kapitaal is vrijgesteld, huursubsidie of huurpremie, Pelicano,
studiebeurs vanaf 18 jaar). We werken met het gemiddelde inkomen van de laatste 3 maanden.
De studiebeurs van de minderjarige kinderen en de belastingsschuld of -teruggave laten we buiten
beschouwing.
Sociale voordelen:
Federale, regionale en lokale voordelen moeten in de oefening betrokken worden.
Men kan forfaits bij het inkomen optellen omwille van de voordelen gekoppeld aan bepaalde
staturen, zoals het statuut van de leefloongerechtigde. We bekijken nog hoe we ervoor kunnen
zorgen dat de categorie gezinnen hierdoor geen te laag Brugs Menswaardig Inkomen ontvangen.
Rechtsgrond(en)
OCMW-wet

Financiële informatie
Financiële informatie
Kostprijs:
We maakten een simulatie obv de huidige cliënten leefloon (zonder aftopping).
We kwamen uit dat een alleenstaande persoon gemiddeld 175 euro aanvullende steun per maand
kan krijgen. Voor een gezin was dit erg uiteenlopend en gingen we uit van gemiddeld 350 euro per
maand.
Schatting nodige budgetten:
-

2020: € 245.000

-

2021: € 490.000

-

2022-2023: € 590.000 per jaar

-

2024-2025: € 600.000 per jaar

De budgetten voor 2020-2021 zijn al bevestigd in het sociaal relanceplan.
Beleidsinformatie
Punt 38 Beleidsprogramma: De strijd tegen armoede wordt een prioriteit, armoede bij gezinnen
met kinderen wordt een topprioriteit.

Besluit
Artikel 1
Gaat akkoord met de werkwijze van het Brugs Menswaardig Inkomen (= aanvullende steun), dat
gefaseerd wordt ingevoerd op 1/9/2020 en na evaluatie op 1/1/2021.
Artikel 2
Beslist dat er geen cumul mogelijk is met het Brugs Menswaardig Inkomen en andere steunvormen
van OCMW Brugge, zoals woontoelage vanaf 1/9/2020, tussenkomst in ziekenfondsbijdragen vanaf
1/1/2021, zorgkas vanaf 1/1/2021, cultuurparticipatie vanaf 1/1/2021.
Artikel 3
Gaat akkoord met de aanvraag van een periodieke lijst van de IGO-gerechtigden in Brugge (IGO:
InkomensGarantie Ouderen) bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, om de IGO-gerechtigden die
voor de aanvullende steun via het Brugs Menswaardig Inkomen in aanmerking komen, proactief op
te sporen.

Bijlagen
1. Presentatie berek 2 - REMI.pptx
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De voorzitter sluit de zitting

Goedgekeurd in zitting van 28 september 2020

Colin BEHEYDT
Algemeen directeur
Stad en OCMW Brugge
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Annick LAMBRECHT
Voorzitter
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
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