Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU
Zitting van dinsdag 11 juni 2019

Aanwezig:
VAN QUICKELBERGHE Isabel, voorzitter wnd.
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, DE TOLLENAERE Ann, leden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur
Verontschuldigd:
NACHTERGAELE Joris, voorzitter
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van 28 mei 2019 wordt goedgekeurd.

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Kennisname aanrekeningen
Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in
het kader van haar budgethouderschap, nl.:
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen O/2019/57, O/2019/58 en O/2019/59 voor een bedrag van
36.129,47 euro

3.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 25 JUNI 2019. VASTSTELLEN AGENDA.
Feiten en context
De onderstaande lijst van agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn van
25 juni 2019 wordt voorgelegd aan het vast bureau.


Goedkeuring verslag vorige zitting.



Aanpassing van de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel. goedkeuring.



Aanpassing van het arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel. goedkeuring.



Reglement rond verenigingswerk en vrijwilligerswerk. goedkeuring.



Mondelinge vragen en mededelingen.

Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 74.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT

Enig artikel
Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2019 worden
vastgesteld:

4.



Goedkeuring verslag vorige zitting.



Aanpassing van de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel. goedkeuring.



Aanpassing van het arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel. goedkeuring.



Reglement rond verenigingswerk en vrijwilligerswerk. goedkeuring.



Mondelinge vragen en mededelingen.

VRAAG TOT HET ONDERTEKENEN VAN EEN ENGAGEMENTSVERKLARING OM SAMEN TE WERKEN
BINNEN HET JOTA-PROJECT IN DE REGIO VLAAMSE ARDENNEN
Feiten en context
Het sociaal huis in Oudenaarde stelt de vraag tot samenwerken om het project JoTa in de Vlaamse
Ardennen uit te bouwen. Dit project kadert in de projectoproep 457 ESF – outreach en activering.
Het JoTa project is heden een samenwerking tussen vzw Apart (richt zich op kinderen, jongeren,
jongvolwassenen en gezinnen in een kwetsbare positie/OCMW Oudenaarde/VDAB/het bedrijf
Belgapack in Oudenaarde en provincie Oost-Vlaanderen(deze subsidie zou wegvallen). Vanuit het sociaal
huis in Oudenaarde komt de vraag tot het uitbreiden van de scope naar de Vlaamse Ardennen.
Momenteel wordt de vraag gesteld tot het ondertekenen van een engagementsverklaring waarbij het
bestuur principieel akkoord gaat om samen te werken in de Vlaamse Ardennen in het JoTa project, voor
de activering van -25 jarigen en dit in de periode tussen 1 januari 2020-31 december 2021.
Het doel is dat er per activeringstraject dat er wordt opgevolgd voor een gemeente/stad er een kostprijs
zal gevraagd worden aan de gemeente/stad (volgens een verdeelsleutel):
Verdeelsleutel kostprijs voor gemeente/stad Y =
Totale kost JoTa-Project (30.000 euro) * aantal begeleidingen in gemeente of stad Y
Totaal aantal begeleidingen
In het Vast Bureau van 28 mei 2019 werd beslist om in te tekenen op een éénzelfde oproep van vzw
Erktos en Amino, waarbij een cofinanciering van 560 euro per traject gevraagd werd. Deze oproep richt
zich specifiek op -25 jarigen en vereist niet om vooraf een bepaald aantal trajecten vast te leggen.
De verantwoordelijke voor het project JoTa, Bert Vandepoele, liet in een email van 7 juni 2019 weten
dat:
-Er momenteel een positief antwoord is van Ronse en een negatief antwoord van Brakel en Gavere. Van
de andere besturen kreeg hij tot op heden nog geen antwoord.
-Indien het OCMW geen jongere kan toeleiden in de vermelde periode, is daar dan ook geen kostprijs
aan verbonden
- Hij verwacht per kleiner bestuur 1 à 2 trajecten, voor een groter bestuur zoals Ronse zullen dit al gauw
5 trajecten zijn.
- Met deze engagementsverklaring gaat het bestuur nog geen verbintenis aan. Na definitieve
toekenning/weigering van het ESF-project gaan ze opnieuw rond de tafel zitten met de
geïnteresseerden uit de regio.

- Inzetten op samenwerking is wel de toekomst voor elk bestuur in de regio. Dit is een eerste project dat
een voorbeeld kan zijn voor verdere samenwerking in de toekomst.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 84 §1.
Juridische grondslag
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
BESLUIT
Enig artikel
De engagementsverklaring m.b.t. het project Jota wordt ondertekend.

Namens het vast bureau
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

VAN QUICKELBERGHE Isabel
voorzitter wnd.

