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DE RAAD VERGADERT DIGITAAL.
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Vaststelling reglement ondersteuning pleegzorg

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de OCMW raad de reglementen van het
openbaar centrum voor het maatschappelijk welzijn vaststelt.
FEITELIJKE CONTEXT
Sedert 2016 is er een samenwerking tussen het lokale bestuur en Pleegzorg Limburg. Hierdoor mag
Stad Bilzen zich een pleegzorgstad noemen.

MOTIVERING
Het is gepast voor een lokaal bestuur om pleegzorggezinnen te ondersteunen en te waarderen in
hun engagement die zij opnemen.
Om dit op een gelijke en objectieve manier te kunnen doen, is het noodzakelijk om hierover een
reglement vast te stellen.
FINANCIELE ASPECTEN
Het budget in het kader van dit reglement zal jaarlijks worden voorzien.
Dit budget is voorzien onder act-130/0949-06/6491000. Voor 2021 zal dit budget verschoven worden
van ACT-1/0900-07/6499140.
BESLISSING
Enig artikel

De OCMW-raad stelt navolgend reglement ter ondersteuning van pleegzorggezinnen vast.

REGLEMENT ONDERSTEUNING PLEEGZORGGEZINNEN
Art. 1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Pleeggezin: één of meerdere volwassenen die in het kader van pleegzorg een jongere tot en
met 18 jaar opvangen, binnen een hulpverleningskader en mits erkenning door Pleegzorg
Vlaanderen.
Kinderopvang: voor kinderen van 2,5 jaar tot en met 12 jaar gedurende het schooljaar en
schoolvakanties.
Vakantiewerking: betalende (meerdaagse) kampen en activiteiten tijdens de
schoolvakanties.

Art. 2 Binnen het jaarbudget voorziet de stad jaarlijks kredieten voor het uitbetalen van een
aanmoedigingspremie en kinderopvang en/of vakantiewerkingstoelage voor een pleeggezin,
gedomicilieerd in Bilzen en aangesloten bij Pleegzorg Vlaanderen, de koepelorganisatie van
de erkende diensten voor pleegzorg in Vlaanderen en Brussel.
Het pleeggezin moet voldoen aan de voorwaarden en volgt de aanvraagprocedure zoals
beschreven in art 3 tot en met 5.
Art. 3 Bij domiciliëring van een of meerdere pleegkinderen op het adres van het pleeggezin kan dit
pleeggezin voor elk kind éénmalig en bij een verblijf van minimum 6 maanden aanspraak
maken op een aanmoedigingspremie van € 50.
De uitbetaling hiervan gebeurt jaarlijks voor 1 juli.
Het bewijs van domiciliëring, geleverd aan de hand van een attest van gezinssamenstelling,
evenals een pleegzorgattest afgeleverd door de begeleidende dienst van pleegzorg, vormen
de basis van de aanvraag.
Art. 4 Naast de aanmoedigingspremie bedoeld in artikel 3 kunnen pleeggezinnen jaarlijks
aanspraak maken op een toelage voor kinderopvang of vakantiewerking. Deze toelage
bedraagt maximum € 50 voor het kind dat het afgelopen jaar minimum 6 maanden aan het
gezin was toevertrouwd.

Het bewijs van deelname aan kinderopvang en/of vakantiewerking worden door de
pleegouders geleverd door facturen van kinderopvang en/of vakantiewerking toe te voegen
bij het daarvoor voorziene aanvraagformulier.
Art. 5 Pleeggezinnen woonachtig in Bilzen dienen hun aanvraag tot aanmoedigingspremie en/of
toelage kinderopvang en vakantiewerking in via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.
De bewijslast van het dossier ligt bij het pleeggezin.
Aanvragen voor de toelage voor kinderopvang en/of vakantiewerking worden uiterlijk
1 oktober voor de onkosten kinderopvang en/of vakantiewerking van het voorafgaande
kalenderjaar ingediend.
Art. 6

Het vast bureau is belast met de uitvoering van dit reglement.

Art. 7

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021.
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Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst preventie en ambulante
drughulpverlening met het CAD, nu Zorggroep Zin vzw

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage
in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.
Besluit OCMW-raad 19 juni 2014 betreft de samenwerking tussen het OCMW van Bilzen en CAD
Limburg (heden Zorggroep Zin vzw).
FEITELIJKE CONTEXT
Voor cliënten met afhankelijkheidsproblemen in behandeling binnen de categoriale CGG-equipe
(CAD) werd voor de vastgestelde cliëntbijdragen in het verleden een uitzondering gevraagd zodat
de hulpverlening voor alle cliënten gratis kon blijven. Op 4 april 2019 werd door het Vlaams
agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd deze uitzondering te herzien en het besluit van de
Vlaamse regering betreffende de bepaling van de patiënten bijdragen voor alle cliënten toe te
passen. De uitzondering blijft enkel bestaan voor de begeleiding binnen het MSOC (Medisch
Sociaal Opvangcentrum).
De OCMW’s werden hierover geconsulteerd. De conclusie is dat een cliëntbijdrage zowel
maatschappelijk als therapeutisch kan worden verdedigd indien volgende voorwaarden voldaan
blijven:
- De financiële bijdrage leidt niet tot een drempelverhoging
- Er wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van de cliënt
- De bijdrage wordt rechtvaardig toegepast voor alle cliënten

-

De onmogelijkheid om niet bij te dragen leidt niet tot de exclusie.

De BVR voorziet verschillende tarieven (€ 0, € 4 en € 11) zodat er rekening gehouden wordt met
de financiële draagkracht. Er is via een adviesformulier de mogelijkheid om een vrijstelling te
bekomen van de bijdrage via het formulier ‘behartenswaardige situatie’.
In de huidige overeenkomst tussen het OCMW Bilzen en CAD Limburg, heden Zorggroep Zin,
wordt een engagement tot kosteloze zorg vermeld. Het engagement betreffende preventieve
ondersteuning blijft behouden.
De extra middelen die het CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg) door deze invoering van
cliëntbijdrage genereert willen ze gebruiken voor directe cliëntenzorg. Deze bijkomende
cliëntenzorg dient binnen de 6 maanden zichtbaar te zijn in bijkomende begeleiding.
MOTIVERING
-

Er is een lopende overeenkomst tussen het OCMW van Bilzen en CAD Limburg vzw. Het
CAD Limburg is ondertussen gefusioneerd met VGGZ in Zorggroep Zin vzw.

-

De Vlaamse overheid wil de lopende uitzondering voor cliëntbijdragen in de categoriale
werking van CGG in Limburg herzien.

-

De OCMW’s in Limburg hebben onder voorwaarden een positief advies verleend.

-

De lopende overeenkomst dient herzien te worden, aangezien hierin een kosteloze
hulpverlening staat vermeld.

-

De cliëntbijdragen dienen ter versterking van de cliëntzorg te worden geherinvesteerd.

FINANCIËLE ASPECTEN
Deze wijziging heeft geen onmiddellijk impact op het budget. De bijdrage van € 0.575/inwoner blijft
behouden.
Dit budget is jaarlijks voorzien op act-129 0900-04 6499010.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad keurt het voorgelegde addendum voor de samenwerkings-overeenkomst
tussen het OCMW van Bilzen en het CAD Limburg, vanaf heden Zorggroep Zin vzw, goed.
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Goedkeuring samenwerking IN-Z voor uitbouw prioritaire doelstelling materiële
hulpverlening

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben,
Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier,
Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,

Lisbet Aerts, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax, Sandra Jans) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Decreet betreffende lokale diensteneconomie (LDE) van 22 november 2013.
FEITELIJKE CONTEXT
In de meerjarenplanning werd sociale activering en materiële hulpverlening als prioritaire doelstelling
geplaatst. Binnen de actie materiële hulpverlening werd een tewerkstelling lokale diensteneconomie
voorzien voor de ondersteuning en het medebeheer van ons aanbod materiële hulpverlening. In de
praktijk is dit voornamelijk gericht op consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen, noodpakketten
sociaal huis, de sociale kruidenier Bieskruid, tweedehandswinkel Biesotiek en eventuele logistieke
ondersteuning Vincentius Bilzen.
Deze acties worden momenteel opgenomen door administratieve medewerkers, 1 doelgroepmedewerker art. 60 en vrijwilligers. Voor de medewerkers blijft de investering zeer tijdsintensief:
coördineren (vrijwilligers, doelgroepmedewerker en praktische zaken), kassabeheer, stocktellingen,
input producten in kassa, creëren van ontmoeting, ….
Deze opdracht zou best beperkt worden tot de coördinerende opdracht. In dat kader voorzagen we
in kader van de meerjarenplanning een tewerkstelling lokale diensteneconomie.
IN-Z is een sociale economieorganisatie die, uitzonderlijk, beschikt over een aantal vrije plaatsen
voor lokale economiebedrijven. We werken reeds samen met IN-Z voor een voltijdse tewerkstelling
lokale diensteneconomie voor de brugfiguur werkzaam in het LDC De Wijzer, Sociaal Huis en
inloophuis De Compagnie.
De LDE-medewerker staat in voor de inkopen (opstellen van aankooplijstjes + effectieve aankoop)
en afhaling van de bestellingen bij Depot Margot samen met de artikel 60-medewerker. De LDEmedewerker staat in voor kassabeheer en ondersteuning van de vrijwilligerswerking.
Met deze bijkomende samenwerking verzekeren we de stabiliteit in de werking voor de komende 5
jaar (maximale duur van tewerkstelling LDE) en zetten we stappen naar een meer onafhankelijke
werking.
MOTIVERING
-

Realisatie van prioritaire doelstelling sociale activering en materiële hulpverlening.

-

Beperken van de tijdsinvestering van eigen administratieve medewerkers tot een
coördinerende functie voor de uitrol van consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen,
noodpakketten sociaal huis, de sociale kruidenier Bieskruid, tweedehandswinkel Biesotiek en
logistieke ondersteuning Vincentius Bilzen.

-

Verzekeren van stabiliteit en ondersteuning van de dagelijkse werking van de sociale
kruidenier Bieskruid en tweedehandswinkel Biesotiek.

-

Een eerste stap naar meer onafhankelijkheid van sociale kruidenier Bieskruid en
tweedehandswinkel Biesotiek door de afhankelijkheid van medewerkers van het sociaal huis
te beperken.

-

Het Vast Bureau van 13 juli 2020 stemde in met de opzet van een samenwerking met IN-Z
vzw voor de opstart van halftijds activeringstraject in het kader van lokale diensteneconomie
voor de ondersteuning van de prioritaire actie materiële hulpverlening.

FINANCIËLE ASPECTEN
IN-Z is de wettelijke werkgever en zal een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het
OCMW van Bilzen dat instaat voor aanvullende financiering.
De lokale diensteneconomie bestaat uit een klaverblad financiering waarin een financieel aandeel
van de Vlaamse overheid, de lokale overheid en de gebruiker wordt gesteld.
In dit dossier zijn we zowel de lokale overheid als de gebruiker. IN-Z rekent in de
samenwerkingsovereenkomst ook werkingskosten door voor begeleiding en personeelsonkosten.
Zij bepalen dit bedrag momenteel op € 14.000 per jaar voor een halftijdse tewerkstelling.
Dit bedrag was voorheen (andere samenwerking) opmerkelijk lager, maar dit heeft te maken met
zowel het wegvallen van mogelijks te combineren financieringen van LDE en Siné EN de
professionalisering van de berekening.
Binnen de meerjarenplanning werd hiervoor reeds een budget voorzien van € 14.000 per jaar
(2021-2025/ACT-142/0900-02/6139999/OCMW/VB/IP-15). In 2020 zal slechts 1/12e van budget
nodig zijn en ook deze is voorzien in de meerjarenplanning.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad keurt voorgelegde samenwerking met IN-Z vzw goed voor de opstart voor
een halftijds activeringstraject in kader van lokale diensteneconomie voor de ondersteuning
van de prioritaire actie ‘uitbouw materiële hulpverlening’.
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Goedkeuring notulen OCMW-raad 6 oktober 2020

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda
Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom
Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax,
Sandra Jans) verleent de OCMW-raad goedkeuring aan de notulen van de zitting van
6 oktober 2020.

DE VERGADERING WORDT OM 20:20 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

