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Algemeen bestuur - Oprichting van en deelname aan een
vereniging voor sociale dienstverlening genaamd
‘Trefpunt Zorg’ – Kennisname protocol van akkoord van
bijzonder onderhandelingscomité - statuten en
motiveringsnota - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Charlotte Storme komt tussen. Schepen Pablo Annys antwoordt.
OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

1/12

Beschrijving
Aanleiding en context
• Het ERSV West-Vlaanderen fungeerde tot de stopzetting op 31 juli 2019 als
overkoepelende juridische organisatiestructuur boven de West-Vlaamse RESOC’s. Het nam
hierbij een neutrale houding aan waarbij de regio’s relatief autonoom invulling konden
geven aan hun inhoudelijke werking.
1. In deze context is destijds het initiatief “Trefpunt Zorg” ontstaan vanuit stad
Brugge en verder vorm gegeven vanuit en door RESOC Brugge (naderhand ingebed
in de werking van RESOC Noord-West-Vlaanderen).
2. Trefpunt Zorg groeide in de regio uit tot een initiatief gericht op de uitbouw en het
onderhouden van een community in de brede zorgsector en organiseerde hiertoe
een waaier aan activiteiten en netwerkevents.
• De Algemene Vergadering van ERSV West-Vlaanderen nam in zitting van 14 december
2018 de principiële beslissing om – naar aanleiding van de gestage afbouw van de
structurele en projectmatige Vlaamse subsidies en in het bijzonder in het vooruitzicht van
het einde van de lopende projecten ‘Versterkt Streekbeleid’ op 31 juli 2019 – de werking
van ERSV West-Vlaanderen op dezelfde datum stop te zetten.
1. Concreet leidde dit er toe dat de “bedrijfstak Streekoverleg” naar de POM WVL
overgedragen werd en dat voor de lopende projecten/initiatieven – waaronder ook
Trefpunt Zorg – uitgekeken werd naar nieuwe, relevante onthaalstructuren om de
werking verder te kunnen zetten.
• De voorkeur van de Provincie ging uit naar de oprichting van een autonome vzw Trefpunt
Zorg.
1. Trefpunt Zorg bleek echter financieel niet structureel in evenwicht (hieraan kon
door de jaren heen een oplossing geboden worden dankzij complementaire
projectwerking (met name: ESF Versterkt Streekbeleid, GTI HCA project)) en kon
ook geen sluitend financieel business plan voorleggen. Dit leidde er dan ook in het
voorjaar van 2019 toe dat de piste van een autonome vzw Trefpunt Zorg niet
haalbaar bleek en door Trefpunt Zorg verlaten werd.
• De signalen van het Adviescomité/partnerschap ter harte nemend, bleef de POM WVL
toewerken naar een structurele oplossing voor Trefpunt Zorg (miv het personele luik) .
1. De twee projectmedewerkers verbonden met TZ lieten eind juni ’19 weten niet te
willen ingaan op het tewerkstellingsaanbod van POM en kozen voor een andere
loopbaanwending.
2. Een aantal pistes (bv. inkanteling in POM) botsten tegen de provinciale
bevoegdheidsgrenzen, m.n. grondgebonden aangelegenheden
3. Een uitkanteling van TZ naar een orgaan dat zich wel op dit zorg/welzijnsterrein
kan begeven was dan ook aan de orde. Hiertoe werden in het najaar van 2019
metstad Brugge en Mintus gesprekken aangeknoopt wat uiteindelijk in februari
2020 leidde tot een akkoord van overname. De overeenkomst stipuleert de
wederzijdse (financiële) engagementen en modaliteiten tot samenwerking die o.a.
waarborgendat de POM WVL bij strategische bijeenkomsten betrokken wordt
Stichtende leden van de vereniging zijn OCMW Brugge samen met volgende entiteiten die
interesse hebben getoond OCMW Roeselare, OCMW Oostende en de hogescholen VIVES en
HOWEST. Na effectieve oprichting zullen Mintus wv en Motena wv toetreden. Het aantal
bestuurders zal één bestuurder per (effectief en toegetreden) lid zijn, maar is onder
voorbehoud van verdere besprekingen.
OCMW Brugge gaat over tot oprichting op voorwaarde dat de andere leden het nodige
ondernemen om tot een rechtsgeldige oprichting te komen.
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Motivatie
Om de goedkeuring te krijgen, toont het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan dat,
rekening gehouden met het bestaande aanbod, de nieuwe dienst optimaal past in de
programmatie, en moet op grond van het onderzoek, vermeld in artikel 60, § 6, tweede en derde
lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, bewezen worden wat de redenen zijn om de nieuwe dienst in samenwerking met private
rechtspersonen aan te bieden.
De nieuwe vzw heeft tot doel via het vormen van (leer)netwerken en kennisversterking, waarin
zorg en innovatie centraal staan, zorgen voor verbondenheid tussen zorgverleners,
(zorg)instellingen, onderwijsinstellingen en publieke en private zorgpartners met het oog om aan
de burgers van het werkingsgebied de beste zorg aan te bieden die beantwoord aan de
hedendaagse zorgtechnologische evoluties. Bedoeling van de vereniging is om (eigen)
instellingenof diensten met een sociaal, curatief of preventief karakter te ondersteunen in hun
werking, organisatie en beheer. De oprichting van de vereniging maakt het mogelijk om deze
nieuwe diensten terug aan te bieden.
Hiertoe zal de vereniging haar doelstellingen onder meer via vormende en sociale activiteiten
trachten te realiseren.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van
deze doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat
wettelijk istoegelaten.
Het Trefpunt Zorg werd opgericht binnen de schoot van RESOC Brugge-Oostende met als
missie :
"Met en voor onze partners creëren we een gedreven community rond zorg, met het oog op
de uitbouw van een sterk ecosysteem en maatschappelijke vooruitgang. Trefpunt Zorg is een
bovenlokaal netwerplatform in de brede zorgsector waar zorgorganisaties, bedrijven,
onderwijsinstellingen, overheid en middenveld elkaar vinden. We leggen linken tussen
zorgactorenwaarmee we het verschil maken binnen drie domeinen : economie en
tewerkstelling, innovatie, opleiding en onderwijs".
Deze missie werd gerealiseerd door de organisatie van meerdere events rond
zorggerelateerde thema's (vb. zorg voor instroom van kansengroepen, zorg voor personen
met een handicap, zorgtechnologie voor mensen met dementie, bedrijfsbezoeken,
Persoonsvolgende financiering , zorg en sociale economie,...). Sommige events werden door
het Trefpunt zelf georganiseerd, bij andere was het Trefpunt mede-organisator.
Het Trefpunt werkte met een systeem van betalend lidmaatschap en telde begin januari
2019 zo'n 110 leden uit geheel West-Vlaanderen (zie ledenlijst in bijlage). De werking van
het Trefpunt kon in de sector op een draagvlak rekenen, de vele evenementen werden
gewaardeerd om wille van de inhoud en de waardevolle netwerkmomenten tussen de
zorgssector, de bedrijfswereld, onderwijs en lokale besturen.
Het provinciebestuur besliste evenwel om per 31-07-2019 de Resoc-streekwerking stop te
zetten(vanuit Vlaanderen werd dit niet meer financieel ondersteund). Er diende dan ook een
andere plaats voorzien te worden voor het Trefpunt. Binnen het Trefpunt werden daartoe
verschillende pistes (oprichting vzw, inkanteling in POM, fusie,... ) onderzocht en werd een
businessplan opgesteld. In april 2019 besliste de provincie evenwel om de werking volledig
stop te zetten en werden de personeelsleden ontslagen. Na protest van de leden van het
Trefpunt werd beslist omhet Trefpunt dan toch een doorstart te geven, binnen de schoot van
de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM). Eind 2019 kwam dan het bericht dat ook
die piste werd verlaten en dat de provincie keek naar een overnemer.
OCMW Brugge en welzijnsverenging Mintus werden hiertoe gecontacteerd. Het
provinciebestuur isbereid om de reserves van het Trefpunt over te dragen aan Mintus
(112.989,43 euro), alsook een jaarlijkse toelage te voorzien van 28.000 euro voor de
periode 2020-2025, op voorwaarde dat OCMW of Mintus ook een toelage voorziet van
28.000 euro (voorheen gaven Stad-OCMW-Mintus een toelage van 14.000 euro).
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In bijlage vindt u een budgetplan waar voor de doorstart rekening wordt gehouden met 1FTE
medewerker op A-niveau. De inschatting van de ledenbijdrage is gebaseerd op het
businessplanen de bijdragestructuur van het voormalige Trefpunt Zorg (met een voorzichtig
groeipad). De inschatting van de onkosten is gebaseerd op de werkelijke kosten in het
laatste volledige werkingsjaar. (Merk op : kosten voor evenementen worden meestal ten
laste genomen door sponsors).
Een doorstart van het Trefpunt Zorg binnen het lokaal bestuur zal in de sector verwelkomd
worden.We verwijzen hier naar het standpunt van het voormalig Adviescomité (op 13 mei
2019 in spoedoverleg bijeen) dat een inbedding genegen was, mits wordt voldaan aan een
aantal voorwaarden :
• Continuïteit : De huidige manier van werken continueren : werken als netwerkplatform
voor zorgorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheid.
• Neutraliteit : Om die reden verkiezen de leden van het adviescomité inbedding in een
bestuur en wordt structurele sponsoring of verkoop aan private partner afgewezen.
• Betrokkenheid werkveld : Beslissingen over programmatie worden op vandaag
gedragen/genomen door het Adviescomité en bevestigd door het provinciaal bestuur. Een
gelijkaardige relatie tussen lokaal bestuur en adviescomité is noodzakelijk. Best te
bekrachtigen in soort charter.
• Regionale/provinciale focus. De focus moet Brugge overstijgen, zoals bij het voormalig
trefpunt het geval was. Vandaar de aanwezigheid van andere medestichters zoals Motena
(Roeselare) en de hogescholen Vives en Howest
De regionale focus strookt ook met de opzet zoals beschreven in de nota van de Vlaamse
regering met betrekking tot regiovorming. De voorgestelde referentieregio spreekt over de
regio Brugge – Oostende – Midwest. Het OCMW Oostende, OCMW Roeselare en Motena zijn
oprichtende en toetredende leden van Trefpunt Zorg. Zo wordt er samengewerkt in een
grotere regio en werkt men grensoverschrijdend samen om de regionale uitdagingen en
problematieken waar de betrokken zorgactoren mee kampen, aan te pakken.
Een concreet voorbeeld hiervan is de samenwerking rond het lanceren van een nieuw online
platform voor kortverblijf, waar een coördinerende rol voor het trefpunt Zorg is weggelegd.
De bestaande website www.kortverblijven.be wordt vanuit de Vlaamse overheid stopgezet.
De bedoeling is om dit vanuit de lokale (publiek en private) zorgactoren verder te zetten,
want dit treft alle actieve zorgactoren. Na een overgangsperiode van één jaar is een nieuwe
website aan de orde. Hiermee gaat een oproep voor de nodige middelen gepaard, waarbij de
last om dit te initiëren en op te volgen terecht komt op één bepaalde zorgactor. Het Trefpunt
Zorg kan hier een meerwaarde betekenen door deze afgestoten taken over te nemen.
Een doorstart van het Trefpunt ligt ook in lijn van de ambitie van het lokaal bestuur om
zorginnovatie te stimuleren, onder andere via netwerking (cfr. pnt 398 uit Beleidsprogramma
2019-2024)
Oprichting vanuit het OCMW Brugge samen met de onderwijsinstellingen HOWEST en VIVES
zorgt voor de noodzakelijke verbinding met de academische wereld die bijdraagt tot de
realisatie van het domein “opleiding en onderwijs” zoals bepaald in de missie. Deze private
partners bieden het netwerk toegang tot inzichten uit relevante en innovatieve onderzoeken.
Uit de samenwerking met de onderwijsinstellingen krijgt het lokaal bestuur ook toegang tot
vaardigheden die intern niet ter beschikking zijn. Hun meest waardevolle inbreng is hun
expertise. Via het Trefpunt krijgen de hoger onderwijsinstellingen ook zicht op de behoeftes
bij de zorgactoren. Dit zorgt ervoor dat het huidig onderwijsaanbod beter afgestemd wordt
op de behoeften vanuit het werklveld. Bovendien kunnen de deelnemende zorgactoren
geschikt zijn voor onderzoek dat leidt tot implementatie van innovatieve inzichten in de
praktijk. Deze kruisbestuiving is een meerwaarde. Tot slot dragen deze leden ook via hun
lidgeld financieel bij.
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Bedreigingen
• het budgetplan voorziet in tewerkstelling van 1 FTE op A niveau, waar het trefpunt
voorheen 2 FTE op A niveau telde en ook nog administratieve ondersteuning ontving. Dit
heeft implicaties voor de slagkracht van het nieuwe trefpunt.
• de werking ligt intussen bijna een jaar stil, waardoor verschillende voormalige partners
reeds aansloten bij een andere netwerkorganisaties (vb. in4care). Zullen zij nog bereid
zijn om terug lid te worden.
Kansen
• Eerstelijnszone Brugge zou betrokken kunnen worden bij de doorstart en werking van het
Trefpunt.
• Een aantal grotere bedrijven uit de zorgsector zijn mogelijks bereid tot een substantiëlere
bijdrage.
Rechtsgrond(en)
Gelet op hoofdstuk 5 van deel 3, titel 4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen en latere wijzigingen;

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het protocol van akkoord van het bijzonder
onderhandelingscomité van 7 oktober 2020, zoals aangehecht bij deze beslissing.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om over te gaan tot de oprichting van en de deelname
aan de vereniging voor sociale dienstverlening overeenkomstig hoofdstuk 5 van deel 3, titel 4 van
het decreet over het lokaal bestuur, genaamd ‘Trefpunt Zorg’ .
Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de motiveringsnota tot oprichting van Trefpunt Zorg
vzw zoals aangehecht bij deze beslissing, goed te keuren.
Artikel 4
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist onderhavig met redenen omkleed besluit tot
oprichting van de vereniging voor sociale dienstverlening en de statuten, alsook de bijlagen die
integraal deel uitmaken van onderhavig besluit, voor goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse
Regering overeenkomstig artikel 476, DLB.
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Maatschappelijke dienstverlening - Overeenkomsten
sociale economie en OCMW Brugge 2021-2022 goedkeuring.

GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
Voorgeschiedenis, feiten en context
Het OCMW Brugge heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten met sociale-economieinitiatieven in het kader van opleiding / tewerkstelling en dienstverlening.
De vergoeding werd sinds 2016 opgesplitst in enerzijds een luik “opleiding en tewerkstelling” en
anderzijds een luik “dienstverlening”. In de raad van 21/12/2017 werd beslist om voor
onderstaande sociale economie-initiatieven volgende vergoeding te voorzien. Dit wordt behouden.
Het luik opleiding en tewerkstelling:
Hierbij wordt aan het sociaal-economie-initiatief een vergoeding toegekend op basis van het
contingent doelgroepmedewerkers (in VTE) dat tewerkgesteld en begeleid wordt. De vergoeding
per VTE doelgroepmedewerker bedraagt:

aantal

verg. per VTE /
maand

Jaarbedrag/per VTE

1 t.e.m. 5

€ 260,00

€ 3.120,00

6 t.e.m. 10

€ 208,00

€ 2.496,00

11 t.e.m. 15

€ 156,00

€ 1.872,00

16 t.e.m. 20

€ 104,00

€ 1.248,00

21 t.e.m. 25

€ 52,00

€ 624,00

26 of meer

€-

€-

Onder doelgroepwerknemers worden zowel personen met statuut art.60§7 verstaan als cliënten die
stage lopen in het kader van hun trajectbegeleiding.
Deze vergoeding werd gebaseerd op de kostprijs voor één begeleider op 5 doelgroepwerknemers
binnen een sociale werkplaats omgerekend naar één begeleider op 5 personen met tewerkstelling
in statuut artikel 60 § 7.
Er wordt voor de eerste 5 doelgroepmedewerkers € 260 per persoon per maand betaald. Vanaf de
6de doelgroepmedewerker, vermindert de tussenkomst voor de begeleiding. Per contingent van
5 doelgroepwerknemers wordt de vergoeding dan verminderd met 20 %.
De berekening gebeurt op basis van voltijds equivalenten, niet op basis van aantal personen.
In geval van ziekte van een doelgroepmedewerker blijft de tussenkomst gegarandeerd gedurende
de eerste maand ononderbroken ziekte.
Omdat de sociale-economie-initiatieven afhankelijk zijn voor de instroom van het OCMW, werd
beslist dat ze een zekerheid krijgen over 90 % van de voorziene toelage. Tenzij ze zelf vragen om
het contingent te verminderen, of niet ingaan op een vraag rond tewerkstelling / stage (tenzij
hiervoor een gemotiveerde reden is).
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Het luik tewerkstelling 2021-2022
We willen voor de komende jaren de bestaande samenwerkingsovereenkomsten verder zetten.
De totale vergoeding voor het luik opleiding en tewerkstelling die de verschillende sociale
economie-initiatieven ontvangen is beperkt tot 29 VTE doelgroepmedewerkers per jaar omdat de
verhoogde staatstoelage die we ontvangen van de POD MI ook beperkt is tot 29 VTE per jaar.
Op basis van het aantal tewerkstellingen art.60 en het aantal personen die de voorbije jaren stage
liepen bij de verschillende sociale economie-initiatieven, en op basis van de prognoses, wordt
voorgesteld om voor 2021 en 2022 dezelfde verdeling te hanteren als voor het jaar 2020:
aantal
art 60

aantal
art 60

aantal
art 60

verdeling
art. 60

Budget “opleiding
& tewerkstelling”

Budget “opleiding
& tewerkstelling”

Minimum bedrag
(=90% garantie)

(in VTE)
2017

(in VTE)
2018

(in VTE)
2019

(in VTE)
2021
& 2022

2020

2021 & 2022

2021 & 2022

Footstep

7,2

13,2

20

7

€

20.592,00

€ 20.592,00

€

18.532,80

KLC

23,3

26,8

25,8

15

€

37.440,00

€ 37.440,00

€

33.696,00

Sobo

0,3

1,7

2,95

2

€

6.240,00

€

6.240,00

€

5.616,00

Fietsatelier

2,7

4,3

4,75

3

€

9.360,00

€

9.360,00

€

8.424,00

0

0,50

1,60

2

€

6.240,00

€

6.240,00

€

5.616,00

29 VTE

€

79.872

Oxfam
Solidariteit

€ 79.872

€ 71.884,80

Het luik dienstverlening
Een aantal sociale economie-initiatieven bieden ook een specifieke dienstverlening aan het OCMW
Brugge of aan de Brugse bevolking, die tegemoetkomt aan een “sociale” nood. Hierbij gaat onze
specifieke aandacht naar kansengroepen. Het moet om een dienstverlening gaan die niet onder
dezelfde modaliteiten geboden wordt door andere organisaties en waarbij dienstverlening en
sociale tewerkstelling/ opleiding voor kansengroepen worden gecombineerd.
Het kringloopcentrum verkoopt heel wat materiaal aan mensen die het financieel moeilijk hebben.
We vragen ook dat men voldoende betaalbare tweedehandsfietsen ter beschikking stelt die door
OCMW-cliënten kunnen aangekocht worden.
Daarnaast kunnen OCMW-cliënten op doorverwijzing van het OCMW een vermindering krijgen van
30 % in de kringwinkel. De kostprijs hiervan voor vzw Kringloopcentrum wordt zoals de voorbije
jaren geraamd op € 1.500 per jaar. We voorzien nog steeds een overheadkost van 15 %, wat
neerkomt op een totale jaarlijkse vergoeding van 1.725 euro per jaar.
Daarnaast stelt Vzw Kringloopcentrum betaalbare tweedehandsfietsen ter beschikking tussen € 70
en € 140 per fiets, die OCMW-cliënten kunnen aankopen (met een waardebon van het OCMW).
Voor vzw Sobo@werk voorzien we een tussenkomst voor de maaltijden die tegen verminderde
prijs of gratis werden geleverd aan mensen met een laag inkomen. In 2019 konden 173 mensen
gebruik maken van de gratis maaltijden en 11.412 mensen van een maaltijd voor verminderde
prijs. De kostprijs voor Sobo@werk (tov de normale prijs van een maaltijd) wordt geraamd op €
62.000. Daarnaast voorzien we nog een overheadkost van 15%, wat neerkomt op een geraamde
tussenkomst van € 71.300 per jaar. De effectieve vergoeding zal berekend worden o.b.v. de
kostprijs voor het aantal maaltijden die gratis of tegen verminderde prijs worden geleverd.
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Ook aan vzw Groep Intro Fietsatelier vragen we om voldoende betaalbare tweedehandsfietsen
tussen € 70 en € 140 per fiets ter beschikking te stellen, die door OCMW-cliënten kunnen
aangekocht worden (met een waardebon van het OCMW).
Daarnaast voorziet vzw Groep Intro Fietsatelier het fietsproject ten bate van de personeelsleden
van AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV, SFX, OCMW Brugge en de verschillende welzijnsverenigingen
(Mintus, De Blauwe Lelie, Ons Huis, Ruddersstove, ’t Sas, SPOOR Brugge, SVK Brugge en WOK). Er
wordt een vergoeding voorzien voor het herstel en nazicht van de personeels- en dienstfietsen. Er
kunnen maximum 10 fietsen per week worden hersteld. We ramen het aantal unieke herstelde
fietsen op 320 per jaar. Er wordt per unieke fiets die wordt hersteld een vast bedrag van € 55 per
jaar voorzien. Deze prijs bevat ook de kosten voor de fietsonderdelen.
We voorzien een overheadkost van 15%, wat neerkomt op € 63,25 per unieke fiets op jaarbasis.
Het bedrag van de fietsonderdelen is beperkt tot maximum € 50,00 per personeelslid per jaar. De
kostprijs voor de 320 herstellingen wordt gebudgetteerd op 20.240 euro (= € 63,25 x 320 unieke
fietsen) per jaar.
Daarnaast doet het fietsatelier ook nazicht van fietsen ter plekke op de verschillende werkvloeren.
Dit gebeurt op basis van 2 uur per week en 22 weken per jaar aan een uurloon van 38,00 euro. De
kostprijs voor het nazicht van de fietsen wordt geraamd op 1.672,00 euro per jaar. Ook hier
voorzien we een overheadkost van 15%, wat neerkomt op 1.922,80 euro per jaar voor het nazicht
van de fietsen.
De totale kost voor de herstellingen en het nazicht van de fietsen wordt gebudgetteerd op 22.170
euro per jaar. Sinds 2020 wordt de kostprijs voor het herstel en nazicht van de personeels- en
dienstfietsen van AZ Sint-Jan en SFX doorgerekend aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. We
ramen de opbrengst op € 8.255,85 per jaar, zijnde 125 herstelde fietsen en 4 nazichten per jaar.
Aangezien het OCMW minimum 80% van de gevraagde dienstverlening moet betalen aan Groep
Intro, wordt een minimumvergoeding van € 6.604,68 (= 80% x € 8.255,85) per jaar gevraagd aan
het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
Voor de jaren 2021 en 2022 zal de effectieve vergoeding berekend worden o.b.v. het aantal unieke
fietsen die worden hersteld, en dit aan een vast tarief van € 63,25 (= €55 + 15% overhead) per
fiets op jaarbasis. Voor het nazicht zal de effectieve vergoeding gebeuren o.b.v. het aantal weken
nazicht die zijn doorgegaan, en dit aan een bedrag van € 87,40 per week (= 2u x € 38,00 x 1,15).
Omdat Groep INTRO vzw afhankelijk is van de instroom van het OCMW Brugge, wordt 80% van het
basisbudget voor dienstverlening gegarandeerd, zijnde € 17.736 per jaar (= € 22.170 x 80%).
In de overeenkomst met vzw Oxfam Solidariteit engageert Oxfam Solidariteit zich om deel te
nemen aan relevante samenwerkingsverbanden waarbij voor de kansengroepen in het algemeen
en het OCMW cliënteel in het bijzonder gewerkt wordt aan projecten en/of
tussenkomstmogelijkheden. We vernoemen in dit verband het hergebruiken van afgeschreven PCmateriaal van OCMW Brugge voor een sociaal doel. Cliënten sociale dienst (traject, budget- en
schuldhulpverlening, woonbegeleiding,…) met kinderen de mogelijkheid geven om goedkoop (bijna
gratis) een tweedehandscomputer aan te kopen. Het OCMW Brugge engageert zich om
afgeschreven computermateriaal gratis te overhandigen aan Oxfam Solidariteit die mogen
hergebruikt worden voor een sociaal doel. In het kader van dit project engageert Vzw Oxfam
Solidariteit zich om:
• PC’s en laptops aangeleverd door OCMW-Brugge te verkopen aan OCMW-cliënten met een
korting van 25% op het winkelbedrag.
• PC’s in de winkel te verkopen aan OCMW-cliënten met een korting van 20% op het
winkelbedrag. Op laptops in de winkel kan er geen korting gegeven worden.
Alle pc’s en laptops krijgen 1 jaar garantie en worden gebruiksklaar verkocht.
Daarnaast engageert Vzw Oxfam Solidariteit zich om voldoende betaalbare tweedehandsfietsen
tussen € 70 en € 140 per fiets ter beschikking te stellen, die OCMW-cliënten kunnen aankopen
(met een waardebon van het OCMW).
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Motivatie
De vergoedingen zullen vastgelegd worden in een nieuwe overeenkomst met elk sociaal economieinitiatief. De contracten zullen worden afgesloten voor de duur van twee jaar, met ingang van 1
januari 2021 (zie bijlagen).

Financiële informatie
Financiële informatie
Bij het opmaken van de totale vergoedingen volgens de tussenkomsten zoals hierboven
omschreven, geeft dit volgende raming voor 2021-2022:

Uitgave
2019

Samenwerkingsovereenkomst
2020

Samenwerkingsovereenkomst
2021 & 2022

Footstep

€ 25.584

€ 20.592,00

€ 20.592,00

opleiding en tewerkst.

€ 25.584

€ 20.592,00

€ 20.592,00

dienstverlening

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kringloopcentrum

€ 48.525,00

€ 39.165,00

€ 39.165,00

opleiding en tewerkst.

€ 46.800,00

€ 37.440,00

€ 37.440,00

dienstverlening

€

€

€

Sobo@werk

€ 73.105,41

€ 82.140,00

€ 77.540

opleiding en tewerkst.

€ 8.424,00

€ 6.240,00

€ 6.240

dienstverlening

€ 64.681,41

€ 75.900,00

€ 71.300

Groep Intro

€ 34.572

€ 31.530,00

€ 31.530,00

opleiding en tewerkst.

€ 14.820

€

€

dienstverlening

€ 19.752

€ 22.170,00

€ 22.170,00

Oxfam Solidariteit

€ 0,00

€ 6.240,00

€ 6.240,00

opleiding en tewerkst.

€ 0,00

€ 6.240,00

€ 6.240,00

TOTAAL

€ 181.786,41

€ 179.667,00

€ 175.067,00

1.725,00

1.725,00

9.360,00

1.725,00

9.360,00

In 2019 bedroeg de totale uitgave voor de samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende
sociale economie-initiatieven € 181.786,41.
Op basis van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten bedraagt de geraamde uitgave voor 2021
en 2022 € 175.067 per jaar.
Sinds 2020 wordt de kostprijs voor het herstel van de personeels- en dienstfietsen van AZ Sint-Jan
en SFX doorgerekend aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV.
We ramen deze opbrengst op € 8.255,85 per jaar.
Voor deze beslissing is een visum van het departementshoofd financiële dienst vereist.
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Besluit
Artikel 1
De Raad gaat akkoord om de samenwerking met de 5 sociale economie-initiatieven verder te
zettenen 2021-2022. De Raad gaat akkoord met de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten in
bijlage.
Artikel 2
De Raad gaat akkoord om de kostprijs voor het herstel en nazicht van de personeels- en
dienstfietsen van AZ Sint-Jan en SFX door te rekenen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, met
een minimumvergoeding van € 6.604,68 (= 80% x € 8.255,85) per jaar.

Alexander De Vos, Raadslid betreedt de zitting
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Financiën - Borgstelling OCMW voor lening
Welzijnsvereniging Mintus.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Geert Van Tieghem komt tussen. Schepen Pablo Annys antwoordt.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Welzijnsvereniging Mintus heeft een kredietbehoefte van € 8.000.000 om investeringen uit het
verleden te financieren.
Motivatie
In het verleden werd beslist dat het OCMW Brugge haar onvoorwaardelijke borg voor de
bankleningen verleent van de verenigingen van de OCMW-groep.
In het meerjarenplan van de Welzijnsvereniging Mintus werden de intresten en aflossingen voor de
op te nemen lening voorzien, waardoor de financiële gevolgen voor het OCMW Brugge normaal
gezien nihil zijn.

Besluit
Artikel 1
De Raad beslist haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke borg te verlenen voor de lening van €
8.000.000 die wordt aangegaan door de Welzijnsvereniging Mintus, middels verklaring in bijlage.
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Financiën - Borgstelling OCMW voor lening
Welzijnsvereniging WOK.

GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
De Welzijnsvereniging WOK heeft een kredietbehoefte van € 500.000 voor aankoop gebouw en
maximaal € 750.000 voor verbouwingswerken.
Motivatie
In het verleden werd beslist dat het OCMW Brugge haar onvoorwaardelijke borg voor de
bankleningen verleent van de verenigingen van de OCMW-groep. Dank zij deze borgstelling kan
een vereniging betere kredietvoorwaarden bij de financiële instellingen verkrijgen.
In het meerjarenplan van de Welzijnsvereniging WOK werden de intresten en aflossingen voor de
op te nemen lening voorzien, waardoor de financiële gevolgen voor het OCMW Brugge normaal
gezien nihil zijn.

Besluit
Artikel 1
De Raad beslist haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke borg te verlenen voor de lening van €
500.000 (aankoop gebouw) en maximaal € 750.000 (verbouwingswerken) die wordt aangegaan
door de Welzijnsvereniging WOK, middels verklaring in bijlage.

De voorzitter sluit de zitting.
Goedgekeurd in zitting van 25 januari 2021,

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