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ALGEMEEN BESTUUR - SECRETARIAAT 
 

 

A. O.C.M.W. 
 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Oudenaarde 

 

N.I.S. nr.: 45035 

 

Correspondentieadres voor alle diensten : Meerspoort 30 

     9700     Oudenaarde  

 

Dienst  Openingsuren Telefoon 

Onthaal 

Maandag – Vrijdag 

08u30 - 12u 

Namiddag op afspraak 
055/460.611 

Sociale Dienst   

Maandag – Vrijdag 

08u30 - 11u45 

Namiddag op afspraak 
055/460.643 

Financiële dienst 

Maandag – Vrijdag 

08u45 - 11u45 

Namiddag op afspraak 
055/460.612 

Dienst Aankoop, Patrimonium 

en Archief 

Maandag – Vrijdag 

08u45 - 11u45 

Namiddag op afspraak 
055/460.630 

Dienst Personeel en 

Secretariaat 

Maandag – Vrijdag 

08u45 - 11u45 

Namiddag op afspraak 
055/460.620 

Technische Dienst 

Maandag – Vrijdag 

08u45 - 11u45 

Namiddag op afspraak 
055/602.271 

 

 

 

B. WZC MEERSPOORT & SCHELDEKANT 
 
Erkenning VZB 251 

 

Adres Meerspoort:   Meerspoort 30 

   9700 Oudenaarde  

 

Adres Scheldekant: Kanunnikenstraat 117 

   9700 Eine 

 

Dienst  Openingsuren Telefoon 

Onthaal Meerspoort 
08u30 - 12u 

13u - 17u 
055/602.100 

Onthaal Scheldekant 
08u30 - 12u 

13u - 17u 
055/602.300 

Secretariaat  

Maandag – Vrijdag 

08u45 - 11u45 

Namiddag op afspraak 
055/602.162 

Sociale dienst 

Maandag – Vrijdag 

08u45 - 11u45 

Namiddag op afspraak 
055/602.166 
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C. SAMENSTELLING VAN DE RAAD EN 

COMITÉS EN VERTEGENWOORDIGING VAN 

HET OCMW IN DIVERSE ORGANEN IN 2016 
 

 

 

1. SAMENSTELLING VAN DE O.C.M.W.-RAAD  
 
Voorzitter 

VERCAMER      Stefaan   0496/29.94.29 

 

Raadsleden 

DE POTTER    Carine   0496/18.13.68 

DECOODT     Wouter   0486/37.49.03 

DHONT     Wim   0478/23.49.52 

JANSSENS    Kathy   0484/50.07.21 

MARTENS    Eric    055 / 31.10.61 

VANDEN BOSSCHE   David    0478/43.62.06 

VAN DE WEGHE   Pieter-Jan  0497/39.27.08 

VANDRIESSCHE   Christine   0497/70.37.33 

OPSOMER    Julien   0494/38.59.51 

WITTEBROODT    Tom   0477/52.57.64 

 

Secretaris 

DE MEYER    Geert   055 / 460.601 

 

Financieel Beheerder 

DE RIJCKE    Piet   055 / 460.612 

 

 

 

 

2. SAMENSTELLING VAN DE COMITÉS 
 

De onderstaande organen zijn samengesteld als volgt: 

 

 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

- Vercamer Stefaan 

- Decoodt Wouter 

- Janssens Kathy   (plaatsvervanger Van de Weghe Pieter-Jan) 

- Martens Eric    (plaatsvervanger Opsomer Julien) 

- Vandriessche Christine   (plaatsvervanger De Potter Carine) 

- Wittebroodt Tom   (plaatsvervanger Opsomer Julien) 
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Bouwcomité 

- Vercamer Stefaan 

- Vanden Bossche David 

- De Potter Carine   (plaatsvervanger Vandriessche Christine) 

- Van De Weghe Pieter-Jan  (plaatsvervanger Martens Eric)   

- Opsomer Julien   (plaatsvervanger Janssens Kathy) 

- Wittebroodt Tom   (plaatsvervanger Martens Eric) 

Bijzonder Comité Ouderenzorg 

- Vercamer Stefaan 

- Decoodt Wouter 

- De Potter Carine   (plaatsvervanger Vandriessche Christine)  

- Janssens Kathy   (plaatsvervanger Opsomer Julien) 

- Van De Weghe  Pieter-Jan  (plaatsvervanger Opsomer Julien) 

- Wittebroodt Tom   (plaatsvervanger Martens Eric) 

 

Basisoverlegcomité  &  Preventie en Bescherming op het Werk: 

- Vercamer Stefaan 

- De Potter Carine 

- Janssens Kathy 

- Opsomer Julien 

 

In het Basisoverlegcomité en het Comité Preventie en Bescherming op het Werk zijn, naast de  

de raadsleden hierboven vermeld, volgende leden opgenomen : 

 

Nicky De Vos (enkel CPBW) 055 / 602.271 

Filip Vandendriessche (enkel CPBW) Securex 

Sarah Volckaert 055 / 460.620 

Benigne Pieters ACV-Openbare Diensten, Hopmarkt 45, 9300 Aalst 

Andries Rogge ACV-openbare diensten 

Dina Verleyen ACV-Openbare Diensten 

Christel Demerlier VSOA,  Res. ‘Aloha’ Vina Bovypark 3 , 9000 Gent 

Annemarie Nollet VSOA 

Gianna Meirsschaut VSOA 

Sabine Vanden Berghe VSOA 

Dirk Van Himste ACOD, Bagattenstraat 158, 9000 Gent 

Kriestof  Vynckier ACOD 

Marina Heyse ACOD 

 

Secretaris is Geert De Meyer 
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3. VERTEGENWOORDIGING IN EXTERNE ORGANEN 
 

 

Sociale Huisvestingsmaatschappij 

Vlaamse Ardennen 

Bestuurder : Vandriessche  Christine 

Vertegenwoord. Alg. Verg. : De Potter Carine 

plaatsvervanger : Wittebroodt  Tom 

'Onze Thuis' Wittebroodt  Tom 

Uw Eigen Huis der Vlaanderen Wittebroodt  Tom 

Watering van Melden De Potter Carine 

Isabellapolder De Vrieze  Eddy 

Vereniging Vlaamse Steden en 

Gemeenten 
De Meyer  Geert 

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-

Vlaanderen 
Effectief : Vandriessche  Christine 

Lokale adviescommissie 
effectief : Wittebroodt  Tom 

Plaatsvervangend : Vandriessche  Christine 

Vzw erkend Regionaal 

Samenwerkingsverband Oost-

Vlaanderen 

Martens Eric 

Kringwinkel Vlaamse Ardennen 
Effectief: Van De Weghe Pieter-Jan 

Plaatsvervangend: De Potter Carine 

Farys/TMVW Decoodt Wouter 

Bijzonder Onderhandelingscomité en 

Hoog Overlegcomité 

Stefaan Vercamer 

Janssens Kathy 

Vandriessche Christine 

Algemene Vergadering Aurora 

Vercamer Stefaan    

De Potter Carine 

Decoodt Wouter 

Martens Eric 

Wittebroodt Tom 

Van De Weghe Pieter-Jan 

Dhont Wim 

Raad van Bestuur Aurora 

Vercamer Stefaan 

Janssens Kathy 

Vandriessche Christine 

Decoodt Wouter 

Martens Eric 

Algemene Vergadering AZO 

Vercamer Stefaan  

Julien Opsomer 

Martens Eric 

Raad van Bestuur AZO 
Vercamer Stefaan 

Wittebroodt Tom 

Directiecomité AZO Martens Eric 
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D. AANTAL ZITTINGEN PER ORGAAN IN 2016 
 

 

 

Raad 16 

Vast Bureau 0 

Bijzonder comité Soc dienst  12 

Bijzonder comité Bouw 0 

Bijzonder comité ouderenzorg 5 

 

 

 

E. DIENSTEN 
 

 
Wat betreft de aangeboden diensten kunnen we verwijzen naar het beschrijvend gedeelte, 

onderdelen Sociale Dienst, LDC de Vesting en WZC ‘Meerspoort en Scheldekant’. 

 

 

 

 

 

F. REGISTER VAN BEKENDMAKINGEN 
 

Omschrijving Datum bekendmaking 

Notulen Raad 25 november 2015 7/01/2016 

Agenda Raad 21 december 2015 11/01/2016 

Notulen 21 december 2015 13/01/2016 

Agenda 18 januari 2016 8/01/2016 

Notulen 18 januari 2016 26/02/2016 

Agenda 29 februari 2016 19/02/2016 

Notulen 29 februari 2016 14/03/2016 

Agenda 14 maart 2016 4/03/2016 

Notulen 14 maart 2016 5/04/2016 

Agenda 21 maart 2016 17/03/2016 

Agenda 24 maart 2016 23/03/2016 

Agenda 13 april 2016 5/04/2016 

Notulen 13 april 2016 12/05/2016 

Notulen 4 april 2016 14/04/2016 

Agenda 11 mei 2016 3/05/2016 

Notulen 11 mei 2016 8/06/2016 
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Agenda 13 juni 2016 3/06/2016 

Notulen 13 juni 2016 1/07/2016 

Agenda 29 juni 2016 22/06/2016 

Agenda 13 juli 2016 8/07/2016 

Notulen 29 juni 2016 14/07/2016 

Agenda 12 september 2016 5/09/2016 

Agenda 21 oktober 2016 14/10/2016 

Bijkomende agenda 21 oktober 2016 20/10/2016 

Notulen 13 juli 2016 26/10/2016 

Notulen 12 september 2016 26/10/2016 

Agenda 14 november 2016 7/11/2016 

Bijkomende agenda 14 november 2016 14/11/2016 

Notulen 21 oktober 2016 22/11/2016 

Agenda 12 december 2016 5/12/2016 

Notulen 14 november 2016 22/12/2016 

 

 

 

 

G. BUDGETHOUDERSCHAP 
 

 
Wat betreft het budgethouderschap is geen delegatie verstrekt aan een orgaan of 

ambtenaar, in de betekenis zoals vermeld in het OCMW-decreet. 

 

Er zijn echter drie speciale situaties: 

 

- betreft de materiële opvang: 

o er is een provisie voorzien waarmee de verantwoordelijke maatschappelijk 

assistent de in het reglement voorziene uitgaven kan verrichten. De 

voorgelegde verantwoordingsstukken van de uitgaven worden telkens 

voorgelegd aan de Raad (maandelijks) maar deze provisie uitgaven worden 

wel wekelijks afgerekend zodat de provisie niet uitgeput raakt. 

o er is een afspraak met Colruyt Oudenaarde dat op basis van factuur betaald 

kan worden, maar dat dit binnen de week na factuurdatum gebeurt 

 

- betreft de geneesmiddelenlevering aan de bewoners van het WZC Meerspoort en 

WZC Scheldekant: zie ook het door de Raad goedgekeurde reglement 

o de  firma Apotheek Loosveldt MDD Pharma levert de geneesmiddelen voor 

de bewoners van het WZC 

o de afspraak is gemaakt dat, indien zij tijdig de factuur binnenbrengt, de 

betaling volgt vóór het einde van de maand 

o dit impliceert dat deze facturen niet in de Raad kunnen gebracht worden ter 

goedkeuring 

o daarom is in het reglement voorzien dat de facturen kunnen goedgekeurd 

worden door de directeur van het WZC, waarna ze wel ook voorgelegd 

worden aan de Raad 

Een zelfde regeling met reglement is uitgewerkt voor andere derden betalingen zoals 

dokters, kinesisten, pedicure, kappers. 
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- betreft nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en bestellingen met betrekking tot 

dringende onderhoudswerken: 

o aan de ingenieur van de instelling wordt een beperkt budgethouderschap 

toegekend met betrekking tot bepaalde budgetten, verbonden aan 

investeringsprojecten m.b.t. nieuwbouwwerken en verbouwingsprojecten 

alsook bij dringende onderhoudswerken 

o het gaat over het goedkeuren van (dringende) wijzigingen en verrekeningen 

tegenover bestekken (bij nieuwbouw of verbouwingsprojecten) met de 

bedoeling een vlotte uitvoering van de werkzaamheden te realiseren; telkens 

wachten op  een goedkeuring van de raad zou deze werking vertragen 

o bij de dringende onderhoudswerken gaat het over het goedkeuren van 

dringende offertes waarvan de uitvoering niet kan wachten op een 

goedkeuring door de raad 

o van elke  beslissing wordt wel kennis gegeven op de volgende raad 

o het bedrag van de wijziging, verrekening of dringende offerte is beperkt tot 

het bedrag van 20.000 EUR 

o met de bijkomende voorwaarde dat het totaal van de bedragen van alle 

verrekeningen die reeds bestaan voor het project 10% van de voorziene 

kostprijs niet mogen overschrijden of dat het totaal van deze verrekeningen 

vermeerderd met de oorspronkelijke kostprijs het totaal voorziene budget niet 

mogen overschrijden; indien dat wel het geval zou zijn dan dient de 

verrekening eerst goedgekeurd door de raad 

 

 

 

 

H. ORGANOGRAM 
 

 

 

Zie volgend blad na de tekst. 

 

Waar naast de functie een (*) vermeld staat is die functie lid van het managementteam. 
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RMW 

Voorzitter (*) 

Financieel 
beheerder (*) 

Financiële dienst-
ICT 

Secretaris (*) 

Operationele 
diensten 

Vrijwilligerswerkin
g 

Regionale dienst 
schuldbemiddeling 

Sociale dienst 
Diensthoofd (*) 

Onthaal 

Algemene sociale  
dienst 

LOI 

LDC de Vesting 

Dienstencheques 

Projecten 

WZC MP & SK 
Directeur (*) 

Administratie-
Sociale dienst 

Verpleging-
Verzorging 

Nachtdienst 

Hastings 

Arras 

Castelmadama 

Bergen op Zoom 

Coburg 

Paramedische 
diensten 

Ondersteunende 
diensten 

Dienst Personeel § 
Secretariaat 

Diensthoofd (*) 

Beheer gebouwen-
Logistiek-
Veiligheid 

Diensthoofd (*) 

Techniek 

Schoonmaak 

Staf-preventie 

Keuken 

(Sodexho) 

Dienst 
Patrimonium-
inkoop-archief 

Diensthoofd (*) 
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ALGEMEEN BESTUUR - PERSONEEL 
 

 

A. AANTAL PERSONEELSLEDEN 
 

Onderstaande cijfers geven een beeld van het personeelsbestand op 31/12/2016. Daarnaast 

wordt telkens de vergelijking gemaakt met de cijfers op 31/12/2015. In eerste instantie wordt 

het aantal effectieve personen weergegeven (koppen), daarnaast wordt dit aantal 

weergegeven in FT-equivalenten. 

 

 

 KOPPEN FT EQUIVALENTEN 

OCMW WZC OCMW WZC 

31/12/15 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15 31/12/16 

STATUTAIR 20 19 32 29 18,1 15,8 26,7 23,9 

CONTRACTUEEL 911 872 75 84 85,5 76,7 61,9 73,9 

TOTAAL 111 106 107 113 103,6 92,5 88,6 97,8 

 

 
 

 

                     

1 Inclusief 53 personen art60§7 

2 Inclusief 48 personen art60§7 
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B. GESLACHT PERSONEELSLEDEN 
 

Op 31/12/2016 hadden we 219 3 personeelsleden in dienst, waarvan 170 vrouwen en 49 

mannen. Zowel in het Sociaal Huis als in de Woonzorgcentra zijn er meer vrouwen dan 

mannen tewerkgesteld. 

 

 

 

GESLACHT 

OCMW WZC 

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 

MAN 36 36 13 13 

VROUW 75 70 94 100 

TOTAAL 111 106 107 113 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     
3 Inclusief 48 personen art60§7 
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C. LEEFTIJD PERSONEELSLEDEN 
 

In onze organisatie zijn personeelsleden van alle leeftijden tewerkgesteld. 

Onderstaande cijfers staven deze diversiteit aan leeftijd. 

 

 LEEFTIJD 

 VASTBENOEMD CONTRACTUEEL TOTAAL 

-20 0 1 1 

20-25 0 16 16 

25-30 0 15 15 

30-35 5 24 29 

35-40 7 25 32 

40-45 8 25 33 

45-50 4 13 17 

50-55 12 28 40 

55+ 12 24 36 

 

 
 

 

 

Leeftijdsverdeling 

-25 25-35 35-45 45-55 55+
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D. WOONPLAATS PERSONEELSLEDEN 
 

Onze personeelsleden zijn voornamelijk afkomstig uit Oudenaarde. 

Hieronder een overzicht van de woonplaats van de actieve personeelsleden op 31/12/2016. 

 

WOONPLAATS 

Gemeente Percentage4 Gemeente Percentage 

Oudenaarde 60,27% Avelgem 2,28% 

Maarkedal 4,57% Ronse 2,28% 

Zingem 3,20% 
Wortegem-

Petegem 
2,28% 

Kluisbergen 2,74% Andere* 20,09% 

Anzegem 2,28% 

* Waarvan 67,8% uit Oost-

Vlaanderen en 32,2% uit West-

Vlaanderen 

 

 
  

                     
4 1 personeelslid komt overeen met 0,45% 

Woonplaats 

Oudenaarde Maarkedal Zingem

Kluisbergen Anzegem Avelgem

Ronse Wortegem-Petegem Andere
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ALGEMEEN BESTUUR - PATRIMONIUM 
 

 

A. DOOR DE RAAD BEHANDELDE DOSSIERS IN 

VERBAND MET WERKEN, LEVERINGEN EN 

DIENSTEN 
 

 

1 Exploitatieuitgaven  

2 Investeringsuitgaven  

3 Goedkeuring van bestekken en wijzen van gunning  

4 Diverse  

5 Grote bouwdossiers  

 

 

1. EXPLOITATIEUITGAVEN 
 

Ten behoeve van het WZC ‘Meerspoort’ en WZC ‘Scheldekant’: 

- Verhuren en onderhouden van afvalcontainers, het leveren van recipiënten en het 

ophalen, transporteren en verwerken van afvalstoffen ten behoeve van het WZC Meerspoort 

en WZC Scheldekant. 

 

Ten behoeve van het LDC de Vesting: 

- Plaatsen van bijkomende betaalterminals. 

 

Ten behoeve van het Sociaal Huis: 

- Aanstellen van een verhuisfirma voor de verhuis van de administratieve diensten van het 

OCMW - princiepsbeslissing. 

- Aangaan van een lening ter financiering van het verbouwen van een gedeelte van het 

oude WZC Meerspoort tot Sociaal Huis – toewijzing. 

 

Ten behoeve van het O.L.Vrouwehospitaal. 

- Uitvoeren van gas- en elektriciteitsaansluiting. 

 

Algemeen: 

- Glasvezelverbinding Stad Oudenaarde – OCMW Oudenaarde – goedkeuring werken. 

- Reinigen van ramen en andere oppervlakten van stads- en OCMWgebouwen – 

samenaankoop met Stad en OCMW. 

- Gas en elektriciteit – samenaankoop met Stad, centrale kerkbesturen, Politiezone en 

OCMW. 

 

 

2. INVESTERINGSUITGAVEN 
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Ten behoeve van het WZC Meerspoort en WZC Scheldekant : 

- Aankoop van 20 anti-decubitusmatrassen ten behoeve van de bewoners. 

- Aankoop van meubilair. 

- Leveren en plaatsen van metaalconstructies voor de binnentuinen. 

- Aankoop van kantoormeubilair voor de administratieve diensten. 

- Aankoop van los meubilair. 

- Leveren en plaatsen van tilliften. 

 

Ten behoeve van het Sociaal Huis : 

- Aankoop van vast meubilair. 

 

Algemeen: 

Zonder voorwerp. 

 

 

3. GOEDKEURING VAN BESTEKKEN EN WIJZES VAN GUNNING 
 

Ten behoeve van het WZC Meerspoort en WZC Scheldekant: 

- Leveren van geneesmiddelen en (para)farmaceutische specialiteiten voor de 

woonzorgcentra OCMW Oudenaarde – goedkeuren van het bestek en de wijze van gunnen. 

 

Ten behoeve van het Sociaal Huis: 

- Aangaan van een lening ter financiering van het Verbouwen van een gedeelte van het 

oude WZC ‘Meerspoort’ tot Sociaal Huis – goedkeuren van het bestek en de wijze van 

gunnen. 

 

Ten behoeve van het O.L.Vrouwehospitaal:  

- Stookplaatsrenovatie – goedkeuren van het bijzonder technisch lastenboek en de raming. 

 

Algemeen: 

- Uitvoeren van keuringen – goedkeuren van het bestek en de wijze van gunnen. 

 

 

4. DIVERS 
 

Zonder voorwerp. 

 

 

5. GROTE BOUWDOSSIERS 
 

5.1. Bouwwerken vervangingsnieuwbouw en renovatie van het WZC op sites de 

Meerspoort en Eine: 

 

- Opvolging bouwwerken WZC Meerspoort en WZC Scheldekant: 

 - goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen, 

 - goedkeuren van de vorderingsstaten. 

- Kennis nemen van goedgekeurde aanvragen tot aanpassing project en bijbehorende 

verrekeningen nieuwbouwprojecten WZC Meerspoort en WZC Scheldekant. 

- Goedkeuren aanvragen tot aanpassing project en bijbehorende verrekeningen 

nieuwbouwprojecten WZC Meerspoort en WZC Scheldekant. 

- Stand van zaken in verband met traject gerechtsexpertise omtrent de bouwwerken WZC 

Meerspoort en Scheldekant. 
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- Kennis nemen van het tussentijds verslag, opgemaakt door Abesim, in het kader van de 

gerechtsexpertise. 

- Tuinaanleg – toewijzing opdracht tot aanleg van de binnentuinen/parken tuinen WZC 

Meerspoort en WZC Scheldekant. 

- Opvolging aanleg tuinen WZC Meerspoort en WZC Scheldekant: 

 - goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen, 

 - goedkeuren van de vorderingsstaten. 

- Goedkeuren aanvragen tot aanpassing project en bijbehorende verrekeningen werken 

aanleg tuinen/parken tuinen WZC Meerspoort en WZC Scheldekant. 
 

 

5.2. Restauratie van het Schipperskerkje: 

 

Zonder voorwerp. 

 

 

5.3. Vleugelrenovatie huidig WZC: 

 

- Bekrachtiging van de raadpleging van een advocaat en bij hoogdringendheid 

kennisneming van het advies in het kader van een mogelijke discussie met AZO vzw over de 

financiering van de renovatie van het oude WZC Meerspoort tot Sociaal Huis. 

- Verbouwen van een gedeelte van het oude WZC ‘Meerspoort’ tot Sociaal Huis – 

goedkeuren van het bestek, de raming en wijze van gunnen lot ‘vast meubilair’. 

- Verbouwen van een gedeelte van het oude WZC Meerspoort tot Sociaal Huis – toewijzing 

lot ‘algemene bouwwerken’. 

- Verbouwen van een gedeelte van het oude WZC Meerspoort tot Sociaal Huis – toewijzing 

lot ‘elektriciteit’. 

- Verbouwen van een gedeelte van het oude WZC Meerspoort tot Sociaal Huis – toewijzing 

lot ‘sanitair en HVAC’. 

- Verbouwen van een gedeelte van het oude WZC Meerspoort tot Sociaal Huis – toewijzing 

lot ‘vast meubilair’. 

- Opvolging bouwwerken ‘Sociaal Huis’: 

 - goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen, 

 - goedkeuren van de vorderingsstaten. 

- Meerwerken ‘Sociaal Huis’ – vraag tot principeakkoord voor wijziging aan project ‘Sociaal 

Huis’ (verwijderen dekvloeren op de verdiepingen +1, +2 en +3. 

- Goedkeuren aanvragen tot aanpassing project en bijbehorende verrekeningen 

bouwwerken ‘Sociaal Huis’. 

 

 

5.5. Renovatie Berchemweg 121: 

 

- Opvolging verbouwingswerken in flat 1e verdieping, Berchemweg 121 te Oudenaarde : 

 - goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen. 

 

 

5.6. Sociaal Huis (modulaire bouw): 

 

- Nieuwe inkom – installeren. 

- Aanleg van een verharding ter hoogte van de nieuwe inkom. 

 

 

5.7. OLVrouwehospitaal en Sint-Jozef: 

 

- Opvolging werfvergaderingen herbestemming OLVrouwehospitaal en Sint-Jozef. 

- Stand van zaken in verband met de haalbaarheidsstudie omtrent het OLVrouwehospitaal 

en Sint-Jozef. 
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B. DOOR DE RAAD BEHANDELDE DOSSIERS IN 

VERBAND MET PATRIMONIUMBEHEER 
 

 

 

1 Aanpassing van huurprijzen ingevolge indexering  

2 Herziening van pachtprijzen  

3 Jachtrecht  

4 Verpachten  

5 Verhuren  

6 Aankoop van  

7 Verkoop van  

8 Verkavelingen  

9 Bosbeheer – instemming  

10 Ruilingen  

11 Onteigeningen  

12 Diverse onderwerpen  

13 Algemene informatie  

 

 

 

1. AANPASSING VAN HUURPRIJZEN INGEVOLGE INDEXERING: 
 

 

2. HERZIENING VAN PACHTPRIJZEN TEN GEVOLGE VAN 

VERVREEMDING, PACHTVERBREKING, NIEUW COËFFICIËNT: 
 

- Herziening van de pachtprijzen met betrekking op landeigendommen, toebehorend aan 

het OCMW. 

- Herziening van de jachtpachtprijzen met betrekking op landeigendommen, toebehorend 

aan het OCMW. 
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3. JACHTRECHT: 
 

Zonder voorwerp. 

 

 

4. VERPACHTEN: 
 

a) Pachtoverdrachten - bekrachtiging: 

 

- Bevoorrechte pachtoverdracht aan zoon/schoonzoon. 

- Pachtvoortzetting door erfgenaam van overleden pachter. 

- Pachtoverdracht aan derde. 

 

 

b) Opzegging pacht: 

 

- Pachtverbreking van gronden te Eine (Ooikestraat/Marollestraat) door OCMW. 

- Pachtverbreking van gronden te Heurne en Mullem door OCMW. 

 

 

c) Erfpacht: 

 

Zonder voorwerp. 

 

 

5. VERHUREN: 
 

- Sluiten van een gebruiksovereenkomst – gronden te Heurne en Mullem door OCMW. 

- Ter beschikking stellen van de kapel en ruimten in het O.L.Vrouwehospitaal – aanvragen. 

- Ter beschikking stellen van het Bisschopskwartier – aanvragen. 

- Tarifiering en reglementering van de kapel en ruimten in het O.L.Vrouwehospitaal. 

- Goedkeuren van de huurmodaliteiten van het gebouwtje naast Nierdialyse aan AZ 

Glorieux. 

 

 

6. AANKOOP VAN: 
 

Zonder voorwerp. 

 

 

7. VERKOOP VAN: 
 

a) Bouwgrond: 

 

Zonder voorwerp. 

 

 

b) Landbouwgrond: 

 

- Verkopen van een perceel weiland te Eine – ontginningsgebied. 
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- Verkopen van gronden te Eine – realisatie regionaal bedrijventerrein Bruwaan Noord. 

- Verkopen van gronden te Nukerke – onverdeelde eigendom. 

- Verkopen van gronden te Eine (Ooikestraat/Marollestraat). 

- Verkopen van grond te Welden. 

- Verkopen van gronden te Heurne en Mullem. 

- Verkopen van gronden te Eine/Nederename. 

- Verkopen van een strookje grond te Machelen (Bunderstraat/Sparrenstraat) – voor 

elektriciteitscabine. 

- Verkopen van een strookje grond te Machelen (Brandstraat) – voor elektriciteitscabine. 

- Verkopen van een perceel weiland te Machelen (Sparrenstraat). 

- Verkopen van een perceeltje grond te Nederename (Robert De Preesterstraat). 

 

 

c) Bebouwde grond: 

 

Zonder voorwerp. 

 

 

d) Gebouwen: 

 

- Kosteloze eigendomsoverdracht van het Schipperskerkje een de Stad. 

 

 

e) Bomen: 

 

- Openbare verkoop van bomen uit de bossen. 

 

 

 

8. VERKAVELINGEN: 
 

- Verkavelingsproject te Heurne (Sint-Amandusstraat). 

- Verkavelingsproject Nederename (Robert De Preesterstraat). 

- Verkavelingsproject te Eine (Fietelstraat/Omloop). 

- Verkavelingsproject te Anzegem (Kalkstraat). 

 

 

9. DOSSIERS MET BETREKKING OP HET BOSBEHEER – 

INSTEMMING: 
 

Zonder voorwerp. 

 

 

10. RUILINGEN: 
 

Zonder voorwerp. 

 

 

11. ONTEIGENINGEN: 
 

Zonder voorwerp. 
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12. DIVERSE ONDERWERPEN: 
 

- Opmeten landeigendommen – aanstellen landmeters-experten. 

- Opmeten verkavelingsaanvraag – aanstellen landmeters-experten. 

- Schatten landeigendommen – aanstellen landmeters-experten. 

- Verkopen van landeigendommen – aanstellen notarissen. 

- Controle aanslagbiljetten i.v.m. onroerende voorheffing. 

- Facturatie huurders (AZO, Politiezone Vlaamse Ardennen, Zusters van Barmhartigheid-

Hogerlucht, Netwerk Palliatieve Zorg, Pisad, Securex, Provikmo, Dr. Pardo, Huis van het 

Nederlands, Inburgering, Leerpunt, Schuldbemiddeling). 

- In bewaring geven van het tabernakel in de kapel het O.L.Vrouwehospitaal. 

 Uitvoeren van dakwerken aan de hoevegebouwen (garage) Bisdonkstraat 1 te Zulte-

Machelen. 

 

 

13. ALGEMENE INFORMATIE: 
 

Einde 2016 vertegenwoordigen de goederen van het OCMW een totale oppervlakte van ca. 

480 ha. 

 

Hiervan vertegenwoordigen de verpachte + verhuurde goederen ca. 350 ha, waarvan +/- 3 

ha bebouwde oppervlakte (o.m. 2 verpachte hofsteden te Boekhoute en Machelen). 

 

Het aantal pachters + huurders bedraagt 135. 

 

Er worden twee eigen woningen ter beschikking gesteld als lokaal opvang initiatief - 

crisisopvang, nl.: 

- Sint-Walburgastraat 10, 

- Zegestraat 8. 

Een appartementsblokje met drie appartementen wordt gebruikt voor tijdelijke huisvesting, 

nl.: 

- Berchemweg 121. 

 

 

De bossen maken ca. 109 ha uit, nl.: 

 

Brakelbos te Brakel (Opbrakel) 53 ha 44 a 50 ca 

Zegelsembos te Brakel (Zegelsem) 1 ha 13 a 60 ca 

Berk- en Doornbos te Oudenaarde (Melden) 1 ha 56 a 03 ca 

Onderbos te Oudenaarde (Melden) 5 ha 26 a 10 ca 

Koppenbergbos te Oudenaarde (Melden) en te Maarkedal 

(Nukerke) 
29 ha 00 a 51 ca 

Spellehoutbos te Kluisbergen (Zulzeke) 6 ha 43 a 10 ca 

Thiemerkouterbos te Maarkedal (Nukerke) 3 ha 04 a 58 ca 

Kapoendebos te Kruishoutem (Huise-Lozer) 9 ha 55 a 20 ca 

 

De overige ca.24 ha betreffen de diverse eigendommen: 
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- de site Meerspoort (10,5 ha) 

- de site Sint-Walburgastraat (1,5 ha) 

- de site ‘Serviceflats’ te Leupegem (0,5 ha) 

- de site Scheldekant te Eine (0,5ha) 

- onverharde wegenis te Zulte-Machelen (4 ha) 

- eigendomsbetwistingen (5,5 ha) 

- niet-verpachte eigendommen (1,5 ha). 
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ALGEMEEN BESTUUR – KWALITEITSWERKING 2016 
 

 

A. ALGEMENE WERKING 
 

 

 

 

1 Power point presentatie  

2 Infosessies kwaliteitswerking  

3 Driemaandelijks aandachtspunt  

 

 

 

 

1. POWER POINT PRESENTATIE 
 

 

De kwaliteitscoördinator maakte begin 2016 een power point presentatie met o.a. volgende 

items: 

- Het nut van een kwaliteitshandboek en enkele praktische afspraken omtrent de 

werking er van. 

- Het gebruik van de checklist “Opmaak PRO_WV_DOC” 

- Een omschrijving van de PDCA methodiek: de PDCA-cyclus aan de hand van 

kunstwerk ‘draagkracht’ (met symboliek naar vorm en kleur m.b.t. kwaliteitswerking). 

 

 

2. INFOSESSIES KWALITEITSWERKING 
 

Om personeelsleden het kader aan te bieden van kwaliteitswerking als zij beginnen met het 

uitschrijven van procedures, werkvoorschriften en documenten werden drie infosessies 

gegeven: 04 februari 2016, 21 april 2016 en  03 mei 2016. 

 

Achtereenvolgens kwamen secretaris, kwaliteitscoördinator en financieel beheerder aan het 

woord. 

De secretaris gaf uitleg over: 

- De missie-visie van het OCMW Oudenaarde 

- De begrippen risicoanalyse en GANTT-chart 

- De beleidsdoelstellingen en het uitschrijven van de kernprocessen 

- De kwaliteitscoördinator gaf de power point presentatie over de kwaliteitswerking 

(inhoud zie hoger). 

De financieel beheerder overliep een aantal werkvoorschriften die zijn opgemaakt door de 

werkgroep documentenbeheer en die de kwaliteitswerking ondersteunen: 

- WV 902 naamgeving bestanden en documenten 

- WV 903 mappenstructuur 
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3. DRIEMAANDELIJKS AANDACHTSPUNT 
 

 

Per kwartaal wordt een aandachtspunt gekozen door het OPT en in een slagzin verwerkt. 

 

Wat betreft de lay-out en duiding van het aandachtspunt per kwartaal: zie handboek op 

volgend pad: 

  

O://Publiek/ICS_OBS_Gevalideerd/Beleidsmatige elementen/3-maandelijks                 

aandachtspunt/2016 

 

Het aandachtspunt met layout en duiding verschijnt per kwartaal in de nieuwsbrief (deze 

hangt aan de loonstrook) voor de personeelsleden. 

 

De diensthoofden nemen dit ook mee als agendapunt op de eerstvolgende 

overlegvergadering met de dienst. 
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B. PROCEDURES – WERKVOORSCHRIFTEN – 

DOCUMENTEN 
 

 

 

1 PRO, WV en DOC die voor het eerst werden uitgeschreven  

2 PRO, WV en DOC die werden herzien  

 

 

 

1. PRO, WV EN DOC DIE VOOR HET EERST WERDEN 

UITGESCHREVEN 
 

 

Volgende procedures, werkvoorschriften en documenten warden voor het eerst 

uitgeschreven: 

 

- PRO 7_400 Intake schuldbemiddeling (versie 1) met bijbehorende DOC 

- PRO 7_401 Start BB (versie 1) met bijbehorende DOC 

- PRO 9_3     Klacht_Idee_Complimentje 

o WV 112 Professioneel omgaan met ontevreden klanten 

o WV 905 Profiel van klachtenbemiddelaar 

o de bijbehorende DOC 9008 t.e.m. 9018 

 

- Boomstructuur versie 1 van de financiële dienst dienstdoende als uitvalsbasis  voor het 

uitschrijven van de kernprocessen:  

o DOC 8000 Financien_ICS_Schema_1 over de financiële cyclus, de 

ontvangstencyclus en uitgavencyclus (versie 1) 

o DOC 8000a Financien_ICS-Schema-2 over de andere werking (versie 1) 

 

- WV 801 Budget opmaken voor een initieel budgetplan of meerjarenplan (aanpassing) 

met betrokken documenten DOC 8001, DOC 8002, DOC 8006 

- WV 801a Beschrijvend gedeelte bij het budgetplan opmaken (= bij DOC 8006) 

 

 

 

2. PRO, WV EN DOC DIE WERDEN HERZIEN 
 

Volgende procedures werden herzien: 

 

- PRO 9_1 Beheer van de documenten van het handboek van versie 1 naar versie 2  

met inbegrip van betrokken WV en DOC. 

De PRO had 16/12/2016 als vervaldag. De procedurePRO werd door de 

kwaliteitscoördinator toen up to date gebracht maar zij koos er bewust voor om te 

wachten met het finaliseren ervan. Ze wou dit namelijk samen met haar opvolgster 
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doen omdat dit de procedure is die de kwaliteitscoördinator voluit moet beheersen. 

Dit kon pas vanaf  01 februari 2017. 

Vooral de checklisten voor opmaak van PRO_WV_DOC (DOC 9002) en de checklist 

documentenbeheer kwaliteitscoördinator (DOC 9003) werden in de loop van 2016 

grondig bijgewerkt vanuit de ervaring van het voorbije jaar. 

Ook het hoofdstuk ’beleidsmatige elementen’ breidde uit o.a. met het kader van 

ICS_OBS(leidraad en charter). 

De globale inhoudslijst werd in die zin aangepast. 

Verder is ook binnen deze procedure werk gemaakt van: 

o het invoeren van een archiefmap voor de vervallen versies van PRO en WV. 

o sjablonen voor planning en verslag bij het opmaken van PRO/WV/DOC en die 

niet in de GANTT-chart op organisatieniveau voorkomen. 

o een sjabloon projectfiche om hiermee in 2017 aan de slag te gaan. 

- PRO 7_000 Aanvraag federale verwarmingstoelage van versie 1 naar versie 2 
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SOCIAAL BELEID 
 

 
 

A. DIENSTREGELING 
 
SOCIAAL HUIS Oudenaarde  

Sociale Dienst, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde 

 

Openingsuren: elke werkdag van 08.30u – 12u en namiddag: op afspraak (van 13u tot 17u). 

 

Tel. 055/46 06 40 – Fax 055/46 06 59 

www.ocmwoudenaarde.be 

info@ocmwoudenaarde.be  

 

 
 

B. PERSONEEL 
 

 
De sociale dienst stond in 2016 met 33 medewerkers; diensthoofd (1), maatschappelijk 

assistenten (18), administratie (3), onthaal (2), verwarmingstoelagen (1),lokaal 

dienstencentrum (2), klusjesdienst (2), sociale kruidenier (2) en sociale winkel (2); ten dienste 

van de bevolking. 

 

1. Maatschappelijk werk      16,66 VTE 

 

2. Secretariaat +onthaal + verwarmingstoelage     4,70 VTE 

 

3. Klusjesdienst            2     VTE 

 

4. Lokaal dienstencentrum          2     VTE 

 

5. Sociale kruidenier           1,50 VTE 

 

Totaal :   26,86 VTE 

 

6. Sociale winkel (vrijwilliger)         0,50 VTE      

 

 

 
 

1. MAATSCHAPPELIJK WERK 
 

 

Hilde Dupont: 

66% VTE werkzaam  

Takenpakket:  

* dienst huisvesting 

* project proactieve woonbegeleiding  

http://www.ocmwoudenaarde.be/
mailto:info@ocmwoudenaarde.be
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* project woningkwaliteit 

* communicatie sociale dienst 

 

Karen Sleurs: 

voltijds werkzaam – 1 VTE  

maandag en dinsdag van 08.30u tot 12u 

donderdag en vrijdag van 08.30u tot 12u - namiddag: op afspraak 

Takenpakket: 

* hulpverlening aan toegewezen asielzoekers en vreemdelingen 

* infopunt rechtsbijstand vreemdelingen 

* kansenpaswerking 

* vanaf 01/09/2016 coördinator Sociale kruidenier “De Kaba” en Rap op Stap kantoor 

 

Marina Bormans: 

voltijds werkzaam – 1 VTE 

maandag tot vrijdag  van 08.30u tot 12u- namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* algemene maatschappelijke dienstverlening  

* intake/leefloon 

* vanaf 01/02/2016 - 0,5 VTE dienst welzijn voor senioren en mensen met een beperking 

 

Els Van de Casteele: 

voltijds werkzaam - 1 VTE 

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket: 

* budgetbeheer 

* budgetbegeleiding 

* schuldbemiddeling 

* coördinatie team budgetbeheer 

 

Sophie Keytsman: 

voltijds werkzaam – 1 VTE 

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12u -  namiddag: op afspraak 

Takenpakket: 

* dienst huisvesting 

* crisisopvangnetwerk/doorgangswoningen 

* klusjesdienst 

 

Evita Sablain:   

deeltijds werkzaam - 4/5 VTE 

maandag tot vrijdag (behalve de woensdag) van 8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket: 

* lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 

* hulpverlening voor asielzoekers en vreemdelingen 

* intake/leefloon 

 
Katrien Vanden Berge:  

deeltijds werkzaam - 4/5 VTE  

maandag tot vrijdag (behalve de woensdag) van  8.30u tot 12u– namiddag: op afspraak  

Takenpakket:  

* budgetbeheer 

* budgetbegeleiding 

* schuldbemiddeling 

* team budgetbeheer 
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Elyne Secember:  

deeltijds werkzaam - 4/5 VTE 

maandag tot vrijdag van  8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* budgetbeheer 

* budgetbegeleiding 

* schuldbemiddeling 

* team budgetbeheer 

 

Sofie Mekeirle 

deeltijds werkzaam – 4/5 VTE  

maandag tot vrijdag van  8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* arbeidstrajectbegeleiding 

* kansenpaswerking 

* intake/leefloon (vanaf 01/07/2016) 

 

Veerle Mouton:   

voltijds werkzaam – 1 VTE (in bevallingsverlof + borstvoedingsverlof vanaf 01/04/2016 + 2 

maanden ouderschapsverlof) 

maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket   

* arbeidstrajectbegeleiding 

* kansenpaswerking 

* uit dienst 04/01/2017 (OCMW Wachtebeke) 

 

Anneleen Demeurisse:  

deeltijds werkzaam  – 4/5 VTE ( in bevallingsverlof tot 31/05/2016) 

dinsdag tot vrijdag van  8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* budgetbeheer 

* budgetbegeleiding 

* schuldbemiddeling 

* team budgetbeheer 

 

Sofie Deloose: 

voltijds werkzaam – 1 VTE  

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12u- namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* algemene maatschappelijke dienstverlening 

* intake/leefloon 

 

Mieke Mastin: 

deeltijds werkzaam  – 4/5 VTE 

maandag tot vrijdag (behalve op woensdag) van 08.30u tot 12u- namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* algemene maatschappelijke dienstverlening  

* intake/leefloon 

* uit dienst vanaf 27/06/2016 

 
Deborah Deroose:  

voltijds werkzaam  – 1 VTE 

maandag tot vrijdag van  8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* budgetbeheer * budgetbegeleiding * schuldbemiddeling * team budgetbeheer : 0,6 VTE 

* intake/leefloon : 0,4 VTE 
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Klaartje Buyens:  

deeltijds werkzaam – 4/5 VTE  (in bevallingsverlof vanaf 27/06/2016) 

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12u- namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* algemene maatschappelijke dienstverlening  

* intake/leefloon 

 
Leen De Bock:   

deeltijds werkzaam – 4/5 VTE (vervanging Sofie Mekeirle en Veerle Mouton) 

maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket   

* arbeidstrajectbegeleiding 

* kansenpaswerking 

 

Yoko Maes:  

deeltijds werkzaam – 4/5 VTE  (vervanging van Anneleen Demeurisse 01/01/2016-31/01/2016 

en vervanging van Klaartje Buyens tot 31/12/2016) 

maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12u- namiddag: op afspraak 

Takenpakket:  

* algemene maatschappelijke dienstverlening  

* intake/leefloon 

 

Maureen Librecht:   

deeltijds werkzaam – 4/5 VTE (in dienst vanaf 10/10/2016, vervangingscontract)) 

maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket   

* arbeidstrajectbegeleiding 

* kansenpaswerking 

 

Herlinde Van Wynsberghe:   

voltijds werkzaam – 1 VTE (in dienst vanaf 01/02/2016, personeelslid Stad) 

maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket   

*dienst welzijn voor senioren en mensen met een beperking 

*seniorenraad 

*GROS 

*LOGO gezond 

*commissie sociale zaken Stad 

 

Guido Spanhove:   

voltijds werkzaam – diensthoofd - 1 VTE  

maandag tot vrijdag van 8.30u tot 12u – namiddag: op afspraak 

Takenpakket   

*coördinatie maatschappelijke dienstverlening 

*voorzitter locale adviescommissie 

*verslaggeving social comité 

*lokaal social beleid 

 

 

 

2. SECRETARIAAT 
 

Tel. 055/46 06 40 

Administratieve medewerkers: 
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Caroline De Jonghe: 4/5 VTE 

Brigitte Moerman: 1/2 VTE  

Katrien Meurez: 1/2 VTE 

 

 

3. ONTHAAL 
 

Tel. 055/ 46 06 11 

Administratieve medewerkers: 

 

Ann De Potter: 1 VTE 

Vincent Cockaert: 4/5 VTE 

 

 

4. VERWARMINGSTOELAGE 
 

Sandra Ketelair: 

deeltijds werkzaam – 4/5 VTE  

Takenpakket 

*aanvragen stookolie 

*inschrijvingen SVK-ZOVL 

*administratie lokale advies commissie gas + electriciteit + water 

 

 

5. LOKAAL DIENSTENCENTRUM (LDC) “DE VESTING” 
 

Johanna Vande Populiere: 

voltijds werkzaam – 1 VTE 

centrumleider in het lokaal Dienstencentrum de Vesting en coördinatie ouderenzorg,  

Meerspoort 30, Tel.055/460 528 

 

Takenpakket: 

* coördinatie Lokaal Dienstencentrum (LDC) “de Vesting”  

* Minder Mobielen Centrale  

* thuiszorgpremie 

* personenalarmsysteem 

* ouderenzorg 

* zorgverzekering (indicatiesteller) 

* coördinatie vrijwilligerswerk 

* sociale kruidenier 

 

Rogge Andries: 

voltijds werkzaam – 1 VTE 

*administratief medewerker LDC 

*Minder Mobielen Centrale 

 

 

6. KLUSJESDIENST 
 

Artem Sorokin :  1 VTE (Gesko) 

Marino Stevens: 1 VTE (Sine) 
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7. SOCIALE WINKEL 
 

Mercedes Waeghe : vrijwilliger – Tel 055/46 06 58 

 

8. SOCIALE KRUIDENIER “DE KABA” 
 

Karen Sleurs : coördinator sociale kruidenier vanaf 01/09/2016 

Willy Jodts :  1/2  VTE – (Sine) 

 
 

9.RAP OP STAPKANTOOR 
 
Karen Sleurs :  coördinator sociale kruidenier 
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C. OVERLEG SOCIALE DIENST – 

WERKGROEPEN OCMW - STEDELIJK EN 

REGIONAAL OVERLEG 
 

 

1.  Teamvergadering sociale dienst 

2.  Team budgetbeheer 

3.  Team intake 

4.  Centrumraad lokaal dienstencentrum “de Vesting” 

5.  Werkgroepen OCMW 

6.  Regionaal overleg 

7.  Stedelijk overleg 

8.  Vlaams Centrum Schuldbemiddeling - beleidsgroep 

9.  LOP Oudenaarde 

10.  Leerpunt 

11.  
Overleg met de Sociale Huisvestingsmaatschappij de Vlaamse 

Ardennen 

12.  Overleg Crisisopvangnetwerk Vlaamse Ardennen 

13.  Overleg met Sociale Kruidenier 

14.  Sociaal Huis 

 
 
 

1. TEAMVERGADERING SOCIALE DIENST 
 

Maandelijks is er een overleg in de sociale dienst op maandagnamiddag van 13.30u tot 

16.00u in het Sociaal Huis. 

 

2. TEAM BUDGETBEHEER 
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De vijf maatschappelijk werkers werkzaam in het budgetbeheer houden maandelijks overleg. 

Zij bespreken de nieuwe aanvragen voor budgetbeheer die op de wachtlijst zijn geplaatst en 

de dossiers die kunnen afgesloten worden. 

 

3. TEAM INTAKE 
 

Vijf maatschappelijke werkers die instaan voor de algemene intake en leefloon, komen 

maandelijks samen om de werking van team intake op elkaar af te stemmen. 

 

4. CENTRUMRAAD LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE VESTING 
 

Het lokaal dienstencentrum heeft een centrumraad met als opdracht op eigen initiatief of op 

verzoek van de centrumleider advies uit te brengen over de algemene werking van het 

lokaal dienstencentrum, met name over alle vormen van dienstverlening die ingericht of 

verstrekt worden over het activiteitsprogramma. 

De centrumraad bestaat uit 19 leden en kwam in 2016 vier maal bijeen.  

 

 

5. WERKGROEPEN OCMW 
 

Onthaal : Guido Spanhove 

      Hilde Dupont 

 

Communicatie : Hilde Dupont 

 

Brandpreventie : Sophie Keytsman 

 

6. REGIONAAL OVERLEG 
 

Regionaal is de sociale dienst afgevaardigd in: 

 

- de stuurgroep van het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement 

Oudenaarde (RWO): vertegenwoordiging door diensthoofd sociale dienst 

 

- de werkgroep Ouderen van het Regionaal Welzijnsoverleg:  

vertegenwoordiging door centrumleider LDC  (Johanna Vande Populiere) 

 

- het werkoverleg O.C.M.W. – maatschappelijk werkers regio “Vlaamse Ardennen”  

(13 O.C.M.W.’s) 

 

- Regionaal Overleg Lokale Opvanginitiatieven asielzoekers (Evita Sablain) 

 

- O.C.M.W. overleg Voorzitters en secretarissen regio Vlaamse Ardennen: 

vertegenwoordiging Voorzitter, secretaris en diensthoofd. 

 

7. STEDELIJK OVERLEG 
 

Seniorenraad:  

Het O.C.M.W. is vertegenwoordigd in de seniorenraad door centrumleider  

Lokaal Dienstencentrum (Johanna Vande Populiere) 
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8. VLAAMS CENTRUM SCHULDBEMIDDELING – BELEIDSGROEP 
 

Vertegenwoordiging door juriste Regionale dienst voor Schuldbemiddeling Vlaamse 

Ardennen  (Laurence De Vijlder) 

 

9. LOP OUDENAARDE 
 

Het diensthoofd sociale dienst zetelt in de stuurgroep van het LOP basis. 

 

10. LEERPUNT : CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE Z-O. VL. 
 

Het diensthoofd sociale dienst zetelt in de Raad van Bestuur van Leerpunt. 

 

11. OVERLEG MET SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ 

DE VLAAMSE ARDENNEN 
 

3-maandelijks organiseert de Sociale Huisvestingsmaatschappij een overleg met de dienst 

huisvesting van de sociale dienst van het O.C.M.W. en de commissaris van de 

wijkinspecteurs. 

Hilde Dupont en Sofie Keytsman vertegenwoordigen het O.C.M.W. 

 

12. OVERLEG CRISISOPVANGNETWERK VLAAMSE 

ARDENNEN. 
 

Vanaf 01/09/2016 heeft het OCMW het beheer van de sociale kruidenier overgenomen van 

vzw Grijkoort. 

 

13. OVERLEG MET DE SOCIALE KRUIDENIER “DE KABA” 
 

3-maandelijks overleg met alle partners in het netwerk. 

 

14. SOCIAAL HUIS IN OUDENAARDE 
 

In het Sociaal Huis zijn gehuisvest: 

1. De administratieve en ondersteunende diensten van het OCMW 

2. De sociale dienst OCMW 

3. Agentschap integratie en inburgering 

4. Leerpunt Zuid-Oost - Vlaanderen 

 

De stad en het O.C.M.W. Oudenaarde hebben een bestuursakkoord bereikt omtrent de 

oprichting van een Sociaal Huis in Oudenaarde. 

De raad van het O.C.M.W. heeft in zitting van 24/09/2009 de conceptnota 

“Oprichting Sociaal Huis in Oudenaarde” goedgekeurd. 

Bij het begin van de legislatuur 2013-2018 werd een globale beleidsvisienota opgemaakt 

omtrent het Sociaal Huis met een samenvatting van de aanwezige dienst- en hulpverlening. 

Vanaf 01/02/2016 werd de sociale dienst van de Stad met de dienstverlening inzake 

pensioenen en FOD Sociale Zekerheid gehandicapten, ondersteuning, adviesraden 
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seniorenraad en Gros, logo gezond, commissie sociale zaken Stad, geïntegreerd in de 

sociale dienst van het OCMW. 

 

D. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 
 

 
Deze dienstverlening wordt onderverdeeld in twee gebieden: 

 

- financiële hulpverlening 

- tussenkomst in de prestaties voor gezinshulp 

 

 

FINANCIËLE HULPVERLENING 

1.Leefloon 

2.Financiële hulp onder andere vorm dan het leefloon 

          a)Aanvullende financiële hulp 

          b)Financiële hulp aan kandidaat-vluchtelingen 

          c)Financiële hulp aan vreemdelingen 

          d)Voorschotten op pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, loon, 

ziektevergoeding 

          e)Financiële tegemoetkoming in de verblijfs- en onderhoudskosten van ouderen in 

een rustoord 

          f)Financiële tegemoetkoming in verblijf assistentiewoningen “Leupeheem” 

 

 

 

 

 

1. LEEFLOON 
 

 

Aanvragen leefloon: 

 

Jaar Aantal 

2010 124 

2011 123 

2012 117 

2013 138 

2014 182 

2015 201 

2016 165 
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Aantal leefloongenieters in Oudenaarde 

 

Jaar Totaal < 25 jr. % 

2000 145 29 20,0% 

2001 142 35 24,6% 

2002 139 38 27,3% 

2003 134 35 26,1% 

2004 143 51 35,7% 

2005 129 39 30,2% 

2006 131 37 28,2% 

2007 141 37 26,2% 

2008 157 36 23,0 % 

2009 189 41 21,7% 

2010 184 42 22,8 % 

2011 203 55 27 % 

2012 206 65 31,5% 

2013 219 54 24,6% 

2014 231 72 31,1% 

2015 264 92 34,8 % 

2016 204 76 37,5 % 

  

    

 

 

Evolutie aantal leefloongenieters 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Januari: 109 105 121 121 105 114 113 108 

Februari: 102 108 118 115 99 113 106 103 

Maart: 114 113 110 116 99 113 116 101 

April: 115 109 108 108 93 121 105 106 

Mei: 116 109 111 116 93 116 111 100 

Juni: 119 115 104 101 91 107 109 102 

Juli: 107 117 112 104 92 106 104 87 

Augustus: 112 113 104 97 91 103 112 85 

September: 116 113 110 102 98 105 116 95 

Oktober: 107 118 113 94 97 105 119 94 

November: 113 114 115 94 93 101 111 92 

December: 106 111 105 101 98 99 106 99 

         

GEMIDDELD 111 112 111 106 96 109 110 98 

 

 

 
Het aantal aanvragen leefloon en het aantal personen dat op een bepaald moment een 

leefloon heeft genoten is in 2016 is  duidelijk gedaald. 

De verklaring hiervoor is het activeringsbeleid van het OCMW ( elke leefloongerechtigde 

wordt maximaal geactiveerd naar reguliere en sociale tewerkstelling, opleiding) waardoor er 
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een grote doorstroming ontstaat met als gevolg dat de periode dat men leefloongerechtigd 

is veel korter is geworden. 

Daar tegenover staat dat het aantal vreemdelingen onder de leefloongenieters is gestegen 

(dit is vooral te verklaren door de grote stroom van erkende vluchtelingen). 

Het aandeel van jongeren dat een leefloon geniet (-25j) is in stijgende lijn en bedraagt voor 

2016, 37,5% , dit wordt verklaard door het stijgend aantal studenten die leefloon genieten en 

een stijgend aantal jong erkende vluchtelingen. 

 

Ter vergelijking : stijging aantal leefloongenieters 2016  

België : + 9,3% 

Vlaanderen : + 12,9% 

 

 

Totale uitgaven leefloon    Betoelaging Federale Overheid 

Beleidsveld 0900 – sociale bijstand   leefloon basis : 55% 

0900/648000 - 0900/648010 – 0900/648020  leefloon studenten : 65% 

       leefloon vreemdelingen : 100% 

 

 

 

Jaar Belgen+EU-onderdanen Vreemdelingen 

2007 341.440,70 € 143.252,18 € 

2008 419.884,24 € 214.486,68 € 

2009 662.415,55 € 240.455,86 € 

2010 631.478,45 € 255.980,69 € 

2011 581.863,46 € 320.767,50 € 

2012 538.313,53 € 363.725,72 € 

2013 516.849,50 € 267.498,72 € 

2014 670.698,50 € 203.828,71 € 

2015 579.570,83 € 246.316,87 € 

2016 411.495,25 € 322.049,14 € 

 

 

 

 

2. FINANCIËLE HULP ONDER ANDERE VORM DAN HET LEEFLOON 
 

 

a. Aanvullende financiële hulp  

 

 

Aantal aanvragen financiële hulp + voorschotten : 2016 : 269 

 

Het O.C.M.W. kan een aanvullende financiële hulp verstrekken onder diverse vormen 

 

 



 

 

44 
 

 

 
Uitgaven in € per jaar 

 
Tegemoetkoming in de begrafeniskostenr 

 
2016 = 5 

 
Tegemoetkoming in de huishuur 

 

Het O.C.M.W. verleent, volgens een intern reglement, een tegemoetkoming in de huishuur 

aan leefloongenieters en inwoners met een inkomen dat het leefloon benadert. 

 

 

Aantal gerechtigden: 

  

Jaar Aantal 

2010 115 

2011 130 

2012 113 

2013 86 

2014 85 

2015 83 

2016 98 

 

 

Tegemoetkoming in de huurwaarborg 

 

Ingevolge de gewijzigde woninghuurwet wordt de huurwaarborg vanaf 18/5/2007  

beperkt tot ten hoogste 2 maanden huur bij eenmalige volledige betaling op een  

Omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aanvullende financiële hulp benevens 

het leefloon of de inkomensgarantie 

voor ouderen 

0900/648100 

37.604,48 51.357,25 34.242,03 36.596,40 32.537,57 28.981,71 41.768,07 

Tegemoetkoming in de huishuur en 

huurwaarborg 

0930/648101 en 093001648102 

149.084,96 158.123,69 152.758,08 141.130,83 134.446,11 152.421,84 132.869,61 

Verwarmingstoelage 

0930/648200 
22.724,57 56.597,62 36.030,83 30.543,85 28.124,81 25.239,60 24.915,10 

Tegemoetkoming in  

geneesmiddelen 

0900/648146 

8.708,76 8.043,94 8.056,13 9.680,78 12.081,78 13.411,56 8.373,42 

Tegemoetkoming in  

medische kosten 

hospitalisatiekosten 

0900/648144 

18.196,95 9.252,35 19.916,09 16.581,51 21,464,20 4.470 7.242,07 

Begrafeniskosten 

0900/648147 
8.803,73 4.345,50 14.369,15 5298,64 8421,63 7.846,52 5.990,02 
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geblokkeerde rekening en maximum 3 maanden huur bij afbetaling in schijven (systeem 

bankwaarborg). 

Voor de aflevering van een huurwaarborg kan de huurder bij een bank terecht of kan hij zich 

tot het O.C.M.W. wenden. 

In de praktijk blijkt dat de banken aan veel huurders een huurwaarborg weigeren.  

Deze huurders komen dan terecht bij het O.C.M.W. 

 

Toegekende huurwaarborgen: 

 

Jaar Aantal 

2010 43 

2011 68 

2012 52 

2013 59 

2014 76 

2015 77 

2016 68 

 

 

Het O.C.M.W. heeft hiervoor van de federale overheid een toelage ontvangen van € 625. 

 

 

 

 

b.  Financiële hulp aan asielzoekers 

 

Het O.C.M.W. verleent nog een financiële hulp aan een aantal  kandidaat-vluchtelingen die 

over geen inkomsten beschikken en die zich in de stad hebben gevestigd of die aan 

Oudenaarde verplicht werden toegewezen overeenkomstig het federaal spreidingsplan van 

de vluchtelingen. Ingevolge de invoering van de materiële hulp aan toegewezen 

asielzoekers verblijvend in een lokaal opvanginitiatief is dit aantal kandidaat vluchtelingen 

met recht op een financiële hulp afgebouwd. Deze hulpverlening is bijgevolg uitgedoofd. 

 

 

 
c. Financiële hulp aan vreemdelingen  

 

 

 

Een aantal vreemdelingen die werden geregulariseerd na een negatieve asielprocedure 

omwille van humanitaire of medische redenen beschikken over een verblijfsvergunning en 

ontvangen een financiële hulp tot beloop van het equivalent leefloon. 

Ook aan afgewezen asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben bekomen in 

het kader van de subsidiaire bescherming kan een financiële hulp worden toegekend. 

Deze vreemdelingen zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

Deze financiële hulp wordt 100% terugbetaald door de Federale Overheid. 

 

 

Uitgaven per jaar: voor financiële hulp + tegemoetkoming in de medische kosten 

0900/648201 - 648202 

 



 

 

46 
 

 

 

Jaar Bedrag 

2007 76.243,14 € 

2008 107.573,52 € 

2009 147.358,62 € 

2010 313.955,67 € 

2011 313.857,68 € 

2012 379.500,73 € 

2013 313.559,27 € 

2014 258.778,28 € 

2015 224.153,47 € 

2016 199.993 € 

 

 

 

Evolutie aantal vreemdelingen ten laste van het O.C.M.W. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jan 24 34 33 33 33 24 25 

Feb 26 34 33 31 29 28 25 

Mar 30 33 33 30 26 24 24 

Apr 28 34 34 33 25 25 23 

Mei 31 33 33 28 29 23 26 

Jun 34 31 31 29 30 24 25 

Jul 38 34 31 33 32 25 25 

Aug 37 36 29 31 29 26 22 

Sep 40 36 26 31 26 29 20 

Okt 34 35 26 29 24 26 18 

Nov 32 33 29 30 27 24 18 

Dec 32 32 30 28 26 27 14 

        

Gemiddeld 32 33 31 30 28 25 22 

 
 

d. Voorschotten op pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, loon,  

ziektevergoedingen. 

 

Uitgaven per jaar en het aantal per categorie: 

 

Jaar Uitgaven P
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2010 40.860,02 € 5 2 24 12 6 7 

2011 41.897,04 € 5 8 20 10 4 3 
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2012 30.231,45 € 7 10 32 15 4  

2013 16.913,91 € 3 1 20 9 5  

2014 9.426,72 € 2 0 15 5 2  

2015 16.711,19 € 16 9 19 12 2  

2016 10.587,22 € 3 17 0 1 0  

 

 

 

e. Financiële tegemoetkoming in de verblijfs- en onderhoudskosten in het WZC De  

Meerspoort en vreemde woon- en zorgcentra – 0900/648141 

 

Uitgaven per jaar en aantal op 31 december: 

 

Jaar Uitgaven aantal 

2007 45.824,66 € 12 

2008 47.833,26 € 17 

2009 53.917,49 € 17 

2010 62.389,40 € 27 

2011 88.467,39 € 28 

2012 100.166,92 € 19 

2013 106.051,02 € 25 

2014 102.134,17 € 28 

2015 110.817,13 € 26 

2016 137.920,23 € 26 

 

 

Aantal personen ten laste van het O.C.M.W. Oudenaarde : 

 

Eigen WZC Vreemd WZC 

20 6 

 

 

Terugvordering onderhoudsplicht: 

 

In uitvoering van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 werd door de Raad van het 

O.C.M.W. Oudenaarde in zitting van 19/06/2008 beslist om niet algemeen af te zien van de 

toepassing onderhoudsplicht voor de kosten van opname van bejaarden in een instelling. 

 

Er wordt wel een ruime interpretatie van het begrip billijkheidsredenen toegepast en de 

kinderen worden bij individuele raadsbeslissing vrijgesteld van onderhoudsbijdrage om 

redenen van billijkheid. 
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f. Financiële tegemoetkoming in verblijf assistentiewoningen “Leupeheem”. 

 

Aantal financiële tegemoetkoming in assistentiewoningen “Leupeheem”. 

Het OCMW voorziet een tegemoetkoming in de huurprijs van de assistentiewoningen 

“Leupeheem” via een intern reglement toepassing sociale correctie. 

 

Jaar Uitgaven Aantal 

2015 20.009,62 € 7 

2016 25.203,34 € 6 

 

 

 

TUSSENKOMST IN DE PRESTATIES GELEVERD OP HET GRONDGEBIED OUDENAARDE DOOR DE 

DIENSTEN VOOR GEZINSHULP WAARMEE HET OCMW EEN AKKOORD HEEFT – 0943/649000 

 

Uitgaven per jaar en totaal gepresteerde uren (een tussenkomst van 0,74 €/uur) 

 

 

Jaar Bedrag Totaal uren 

2007  85.022,92 € 114.895 

2008  85.790,74 € 115.544 

2009  89.057,28 € 120.868 

2010  95.230,15 € 128.442 

2011  97.247,08 € 131.157 

2012  98.347,83 € 132.241 

2013  98.062,58 € 131.867 

2014 105.891,97 € 143.097 

2015 106.626,76 € 143.373 

2016 113.922,39 € 149.115  
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E. DIENSTEN  
 

1.  Budgetbegeleiding – Budgetbeheer – Schuldbemiddeling 

2.  Oplaadterminal Eandis 

3.  Arbeidstrajectbegeleiding 

4.  Klusjesdienst  

5.  Sociale winkel 

6.  Sociale Kruidenier 

7.  Dienst huisvesting 

8.  Commissie voor juridische bijstand 

9.  Lokaal dienstencentrum “de Vesting” 

10.  Restaurant “De Pelikaan” 

11.  Personenalarmsysteem 

12.  Mantelzorgtoelage 

13.  Verwarmingstoelage O.C.M.W. 

14.  Toelage inzake energielevering  

15.  Sociaalpedagogische toelage 

16.  Toelage voor sociale, culturele en sportieve participatie 

17.  Kansenpaswerking 

18.  Rap op Stapkantoor 

19.  Minder Mobielen Centrale 

20.  Materiële opvang van asielzoekers 

21.  Dienstencheque onderneming 

22.  Infopunt rechtsbijstand vreemdelingen 



 

 

50 
 

23.  Winterhulpactie 

 

 

 

1. BUDGETBEGELEIDING -BUDGETBEHEER - 

SCHULDBEMIDDELING 
 

De sociale dienst komt dikwijls in contact met gezinnen of alleenstaanden die financiële 

problemen hebben omwille van een onevenwicht in het gezinsbudget. 

 

In veel gevallen is dit het gevolg van een ontoereikend inkomen, maar in steeds meer 

situaties heeft dit ook te maken met een verkeerde besteding van het gezinsinkomen, 

waarbij overkreditering een belangrijke rol speelt. 

 

Men kan met deze problemen terecht bij de sociale dienst voor: 

 

- een budgetbegeleiding: begeleiding bij het besteden van het inkomen,  

bemiddelen met schuldeisers, opmaken betalingsplannen 

 

- een budgetbeheer: naast begeleiding is er het volledig beheer van het inkomen met 

een volmacht aan de sociale dienst 

 

Vijf maatschappelijk assistenten vormen het team budgetbeheer en staan in voor deze 

dienstverlening. Het team krijgt ondersteuning bij budgetbeheer, begeleiding en 

schuldbemiddeling van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling (zoals juridisch advies, 

bijscholingen, advies in consumentenkrediet, ….). 

 

Evolutie aantal dossiers budgetbeheer, budgetbegeleiding: 

 

Categorie Dossier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

budgetbeheer 152 183 213 219 221 222 238 221 

budgetbegeleiding 86 116 61 107 245 265 279 277 

budgetbeheer/ 

budgetbegeleiding afgesloten 
64 50 90 143 239 221 288 213 

budgetbeheer/ 

budgetbegeleiding heropend 
23 - 5 3 6 4 8 10 

 

Het team budgetbeheer/budgetbegeleiding in de sociale dienst wordt ondersteund door de 

Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling (2 juristen en 1 medewerker).  

 

 

2. OPLAADTERMINAL EANDIS 
 

Het O.C.M.W. Oudenaarde heeft sedert 2004 een overeenkomst met Eandis voor de 

plaatsing van een oplaadterminal in het O.C.M.W.. 
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Deze oplaadterminal met betaalterminal heeft een plaats in de wachtzaal van het Sociaal 

Huis. 

Huishoudelijke afnemers van elektriciteit en van gas, waarbij thuis een budgetmeter 

elektriciteit en/of gas werd geplaatst en die dus klant zijn van sociale leverancier Eandis, 

kunnen elke werkdag, tijdens de openingsuren,  terecht bij het oplaadpunt van het O.C.M.W. 

Oudenaarde voor de oplading van hun budgetmeterkaart elektriciteit en gas. 

  

 

 Aantal opladingen   
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2008   1228   

2009   2386   

2010   3437   

2011   4077 96 214 

2012   4824 104 221 

2013   4501 98 188 

2014 2257 1210 3467 95 155 

2015 2223 1180 3403 96 153 

2016 2279 1230 3509 101 165 

 

 

 

3. ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING 
 

Het O.C.M.W. Oudenaarde gaat bij de uitvoering van de maatschappelijke dienstverlening 

uit van de visie dat cliënten die beroep doen op onze diensten, recht hebben op werk en 

maximaal moeten kunnen doorstromen naar een passende opleiding en/of tewerkstelling. 

 

Deze dienstverlening, Weer-Werk genaamd, heeft als doelstelling om personen te 

begeleiden naar een betere inschakeling in de maatschappij door hun kansen op de 

arbeidsmarkt te verhogen. 

 

De doelgroep betreft en de werkzoekende die een leefloon/financiële steun ontvangt van 

het O.C.M.W., en personen in budgetbeheer, en migranten die financiële steun ontvangen 

van het O.C.M.W. . 

 

Om de kansen op (her-)inschakeling in de arbeidsmarkt te verhogen wordt samen met de 

cliënt een traject doorlopen om zo te groeien naar werk. Volgende stappen kunnen in dit 

traject, op maat, opgenomen worden: 

 

  Intake 

Vanuit de persoon en zijn onmiddellijke omgeving wordt gewerkt aan het helder krijgen van 

reële perspectieven op het vlak van werk. Het verhaal van de werk- zoekende is hierbij het 

vertrekpunt. 
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  Voortraject 

Beschikt de persoon over te weinig werkervaring of onvoldoende arbeidsattitude dan wordt 

gezocht naar een passende opleiding. 

 

 Tewerkstellingsmogelijkheden 

Verschillende tewerkstellingen in de diensten van het O.C.M.W., bij VZW’s waarmee het 

O.C.M.W. een overeenkomst heeft en privéondernemingen. 

 

 Begeleiding naar de arbeidsmarkt 

Opzoeken en selecteren van vacatures. Hulp bij opmaken van sollicitatiebrieven en C.V.’s.  

Bekijken van randvoorwaarden zoals kinderopvang, vervoer,… 

  Begeleiding op de werkvloer 

Tijdens de tewerkstelling kunnen we de cliënt verder begeleiden en ondersteunen, in 

samenspraak met de werkgever/tewerkstellingsplaats. 

Om deze trajecten te kunnen realiseren zijn samenwerkingsakkoorden opgemaakt met 

erkende sociale economie-initiatieven: 

 

- Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

- Kringwinkel Vlaamse Ardennen 

- VZW Grijkoort 

- Groep Intro 

- VZW Goed Wonen 

- VZW Snel en Wel (fietskoerierdienst) 

- Aarova 

 

Hierdoor kunnen individuele en collectieve opleidingen georganiseerd worden en zijn er 

arbeidsplaatsen voor sociale tewerkstellingen art. 60 §7 via ter beschikkingstelling gecreëerd. 

Het O.C.M.W. beschikt voor 2016 over een verhoogde toelage van € 162.254 voor sociale 

tewerkstelling in erkende sociale economische initiatieven. 

 

Verder is er samenwerking met VDAB, GTB en PWA via de Werkwinkel Oudenaarde. 

 

Brugprojecten en BIO (bijzondere inlevingsovereenkomsten) 

De dienst Weer-Werk staat ook in voor de opvolging van het Brugproject binnen ons 

O.C.M.W. Via een samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro, worden binnen de diensten 

van ons O.C.M.W. aan jongeren uit het deeltijds onderwijs de kans geboden om eerste 

werkervaringen op te doen.  

2016 : 1 brugproject in keuken (Medirest) via vzw Profo 

 

Sociale tewerkstelling van O.C.M.W.-cliënten in toepassing van art. 60 § van 

de organieke wet van 8 juli 1976 

 

Het O.C.M.W. kan ook zelf als werkgever cliënten tewerkstellen voor een bepaalde periode 

om hun in regel te brengen met de sociale zekerheid. 

Tewerkstelling door het O.C.M.W. in toepassing van art. 60 §7: 

 

Jaar Aantal personen Personen < 25 jr. 

2007 21  

2008 25  

2009 21  

2010 25  

2011 32  
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2012 51  

2013 63  

2014 90  

2015 100 23 

2016 107  

 

-Aantal nieuwe sociale tewerkstellingen in 2016 : 36 

- Overzicht sociale tewerkstellingen 2016 

Zie O/sociale dienst/publiek/weerwerk/art60/historiek 

 

-stages als voorbereiding art 60§7 

In het kader van de arbeidstrajectbegeleiding kan een leefloongerechtigde en equivalent  

leefloongerechtigde vanaf 2015 ook ingeschakeld worden in een stage als voortraject op een sociale 

tewerkstelling. 

De stage wordt vastgelegd in een stageovereenkomst en is gekoppeld aan een GPMI (geïndividualiseerd  

project voor maatschappelijk integratie). 

Aan de uitvoering van de stage is een motivatiepremie verbonden van €5 per halve dag of €10 per dag. 

In 2016 werden 3 stages uitgevoerd. 

 

Sociale tewerkstellingen art. 60 : 2016 

Terbeschikkingstellingen 

 

 jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kringw 12 11 13 12 11 10 10 10 11 12 13 15 

GoedW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grijkoort 4 4 5 6 5 4 4 3 3 2 2 2 

aPart 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

AZ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Fiestk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Stad 6 6 6 6 5 6 6 6 3 3 4 4 

Rechtbank 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CAW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aarova 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 

Kattenopv 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

VZWHise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privé 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Zwalmnest 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Opvanggez 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 37 34 37 36 33 31 30 29 26 24 25 29 
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Sociale tewerkstellingen art. 60 : 2016 

OCMW 

 

 

 jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Techn dien 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Logistiek 5 5 5 6 6 6 7 5 5 4 5 5 

OCMW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vesting 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 5 

Schoonm 1 2 2 2 5 5 5 6 6 6 6 6 

Klusjesd 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kaba 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

Totaal 16 17 17 18 21 22 24 22 22 21 23 22 

 

 

Totaal sociale tewerkstellingen art. 60 2016 : OCMW + terbeschikkingstellingen 

 

 jan feb mar apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Totaal 53 51 54 54 54 53 54 51 48 45 48 51 

 

 

Aantal erkende vluchtelingen in art. 60 in 2016 : 23 

 

 

Totaal tewerkstellingen art. 60 OCMW + terbeschikkingstellingen: 

 

 2015 2016 

Jan 50 53 

Feb 52 51 

Mar 55 54 

Apr 54 54 

Mei 55 54 

Jun 56 53 

Jul 57 54 

Aug 52 51 

Sep 52 48 

Okt 56 45 

Nov 54 48 

Dec 52 51 

 

 

 

4. KLUSJESDIENST  
 

De dienstverlening van de klusjesdienst heeft tot doel kleine karweien uit te voeren bij 

inwoners van de stad die om lichamelijke en/of psychosociale beperkingen niet in staat zijn 

noodzakelijke karweien aan huurwoning uit te voeren. 
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De klusjesdienst is voorbehouden aan inwoners met een klein inkomen die geen beroep 

kunnen doen op een vakman. 

Het inkomen is begrensd tot 150 % van het barema leefloon volgens de gezinssituatie. 

Tarieven sinds 01/09/2015 : 

 

- inkomen = of < leefloon :  3,84 €/uur 

- inkomen > leefloon :          7,67 €/uur 

- verplaatsingskosten :  3,43 € per karwei 

 

€ 0,32  per km voor karweien buiten Oudenaarde. 

 

Kosten voor gebruikt materiaal zijn ten laste van de begunstigde. 

 

De klusjesdienst verricht karweien voor inwoners maar ook voor Lokale  

Opvanginitiatieven (LOI) voor asielzoekers en O.C.M.W. 

 

 

KLUSJESDIENST: AANTAL KARWEIEN 2016 

INWONERS OCMW LOI 

149 - 38 

ALGEMEEN TOTAAL 187 

 

 
 

5. SOCIALE WINKEL 
 

Het O.C.M.W. beschikt over een tweedehandswinkel. De sociale winkel is gehuisvest in de 

oude gebouwen van het klooster, Sint Walburgastraat 9. 

Het O.C.M.W. krijgt geregeld tweedehandskledij, huishoudgerief, verwarmingstoestellen van 

inwoners. 

De sociale winkel kan bezocht worden door inwoners die worden doorverwezen door de 

medewerkers van de sociale dienst, en is open elke donderdag van 09.00u tot 11.00u en elke 

eerste werkdag van de maand. 

 

Het O.C.M.W. kan (in samenwerking met de kringwinkel) ook meubelen ter beschikking 

stellen ingeval van noodsituaties (brand, overstroming), ingeval van beslag van de roerende 

goederen en voor kansarme inwoners die het behoeven. 

In 2016 hebben 1743 personen/gezinnen beroep gedaan op de sociale winkel.  

De sociale winkel wordt volledig uitgebaat door één vrijwilliger. 

 

 

6. SOCIALE KRUIDENIER “DE KABA” 
 

De Sociale Kruidenier in Oudenaarde is een samenwerkingsinitiatief tussen het O.C.M.W.  

Oudenaarde en de VZW Grijkoort en is op 17/10/2013 (dag van de armoede) van start 

gegaan in Oudenaarde. 

De Sociale Kruidenier geeft mede uitvoering aan de prioritaire doelstelling die in het 

meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Oudenaarde werden opgenomen : 

“In het Sociaal Huis Oudenaarde een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening 

verzekeren via een uniek laagdrempelig aanspreekpunt dat prioriteit geeft aan de bestrijding 

van (kinder) armoede en sociale uitsluiting.” 
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Een Sociale Kruidenier speelt in op 4 belangrijke facetten als middel voor de bestrijding van 

armoede en sociale uitsluiting: 

 

1. Het verminderen van de armoede door materiële hulpverlening en 

koopkrachtondersteuning. 

2. Sociale ontmoeting stimuleren door het aanbieden van een ontmoetingsruimte 

waar informatie wordt verstrekt over sociale rechten, goede voeding, … 

3. Sociale tewerkstelling realiseren met begeleiding van de werknemers op de 

werkvloer. 

4. De participatie versterken en sociale activering stimuleren via het inschakelen van 

vrijwilligers in de winkel. 

 

 

De Sociale Kruidenier praktisch – koopkrachtondersteuning OCMW 

 

“De Kaba” is een winkel voor mensen met de laagste inkomens. Ze kunnen er twee keer per 

week voeding, verzorgings- en kuisproducten kopen tegen verlaagde prijzen. Zo kunnen zij 

en hun gezin een gezond leven leiden. Naast de te betalen producten verdeelt “De Kaba” 

ook producten van het Zero Food Waste Program van Delhaize. Dit zijn hoofdzakelijk 

producten die op hun vervaldag worden ingevroren, zodat zij volgens de normen van 

voedselveiligheid nog drie maanden goed blijven. 

 

De Sociale Kruidenier heeft 2 winkeldagen in de week: 

 

- Maandag van 13u30 tot 18u30 

- Donderdag van 09u tot 12u 

 

De Sociale Kruidenier is enkel toegankelijk voor personen/gezinnen woonachtig in 

Oudenaarde die in het bezit zijn van een kansenpas (OK-Pas). 

 

Een klant van de Sociale Kruidenier kan voor een gelimiteerd bedrag per maand aankopen 

doen: 

 Alleenstaande: € 10  

 Gezin 2 p.  € 15 

 Gezin 3 p.  € 20 

 Gezin 4 p. en meer € 25 

 

Het OCMW Oudenaarde geeft een koopkrachtondersteuning van 15% waardoor de Sociale 

Kruidenier verlaagde prijzen kan hanteren op alle producten die worden verkocht. 

Bedrag koopkrachtondersteuning 2016 = € 3.610,78 

 

Daarnaast kan de klant van de Sociale Kruidenier wekelijks ook gratis producten bekomen 

van het Zero Food Waste Program van Delhaize. Dit zijn voedingsproducten die de vervaldag 

naderen (gelimiteerd zoals bij de aankopen maar hier per week). 

 

In 2016 heeft de sociale kruidenier voor een waarden van 86.558,98 € aan gratis producten 

gekregen van Delhaize. 

Het OCMW heeft het beheer van de sociale kruidenier vanaf 01/09/2016 overgenomen van 

vzw Grijkoort. 

 

Aantal bezoekers Oudenaarde aan de  “De KABA” : 

2015 : 1392 

2016 : 3833 

 

Aantal gezinnen met OK-Pas die gebruik hebben gemaakt van  “De KABA”: 

 

2016 : 298 
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Het OCMW Oudenaarde heeft sedert 2014 een samenwerkingsovereenkomst  met de 

OCMW’s Maarkedal, Brakel, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zwalm waarbij aan 

kansarme inwoners van deze gemeenten vanaf juli 2014 toegang wordt verleend tot de 

sociale kruidenier. 

 

 

Aantal bezoekers  omliggende OCMW’s: 

 

 2014 2015 2016 

Brakel 64 241 163 

Kruishoutem 39 55 28 

Maarkedal 6 8 4 

Wortegem-Petegem 35 129 108 

Zwalm 3 13 1 

Totaal 147 446 304 

 

Aantal gezinnen  omliggende OCMW’s: 

 

 2016 

Brakel 21 

Kruishoutem 3 

Maarkedal 3 

Totaal 27 

 

 

 

 

 

7. DIENST HUISVESTING 
 

Steeds meer mensen hebben het zeer moeilijk om een woning te vinden die betaalbaar is en 

toch een goede woonkwaliteit biedt. 

Vooral gezinnen met een laag inkomen en risicogroepen blijven in de kou staan. 

 

Voor alle vragen en problemen rond wonen, huren en premies huisvesting kan je binnen het 

OCMW Oudenaarde terecht bij de dienst huisvesting. 

De dienst staat in voor toekenning of hulp bij het aanvragen van allerlei premies en 

tussenkomsten rond huisvesting. 

De dienst huisvesting werkt eveneens samen met verschillende externe organisaties of maakt 

er deel van. 

 

De dienst “huisvesting” van het O.C.M.W. had in 2016  14 woningen in beheer: 

3 doorgangswoningen erkende vluchtelingen, 2 gewone doorgangswoningen, 5 

crisiswoningen, 4 huurwoningen 

 

Het Sociaal Verhuurkantoor ZOVL had in 2016  45 woningen in beheer van Oudenaarde.  

Het O.C.M.W. Oudenaarde is aangesloten bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-

Vlaanderen.  
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8. COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND 
 

In uitvoering van art. 508/2 tot 508/4 van het Gerechtelijk Wetboek en van art. 7 tot en met 21 

van het K.B. van 20/12/1999 werd in het Gerechtelijk arrondissement Oudenaarde in 

december 2000 een Commissie voor Juridische Bijstand opgericht. 

 

Deze Commissie bestaat uit 4 advocaten en  4 vertegenwoordigers van de O.C.M.W.’s. 

(O.C.M.W. Oudenaarde, Geraardsbergen, Herzele , Zottegem). 

 

Het is de taak van deze Commissie om de juridische eerstelijnsbijstand te organiseren, nl. de 

juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische 

bijstand of de verwijzing naar een dienst of organisatie. 

 

Deze Commissie houdt sedert oktober 2002 twee zitdagen op dinsdag en donderdag van 

10.00u tot 12.00u in het Justitiehuis, Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde. 

 

Deze dienstverlening is gratis en staat open voor alle inwoners van het Gerechtelijk  

Arrondissement. 

  

Voor de aanvragen om een advocaat pro Deo kan men elke dinsdagvoormiddag en 

woensdagvoormiddag van 10u-12u terecht in het justitiehuis. 

 

 

9. LOKAAL DIENSTENCENTRUM “DE VESTING” 
 

Het O.C.M.W. Oudenaarde heeft in 2009 een lokaal dienstencentrum opgericht in de 

gebouwen van het WLZ De Meerspoort. 

Het lokaal dienstencentrum “de Vesting” werd vanaf 25/02/2009 erkend door het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse gemeenschap. 

Johanna Vande Populiere is centrumleider. 

De subsidie-enveloppe van de Vlaamse Overheid bedraagt voor het jaar 2016 € 31.196,03. 

 

Aantal activiteiten in het Lokaal Dienstencentrum  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Informatieve activiteiten 10 21 19 16 19 20 22 19 

Vormende activiteiten 112 129 265 284 260 263 369 318 

Recreatieve activiteiten 138 250 289 298 363 438 437 407 

 

Activiteiten in het LDC van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg : 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Pedicure 62 87 92 131 167 

Kapsalon 95 114 130 178 125 

 

Zie jaarverslag LDC ‘de Vesting’2016. 

 

 

10. RESTAURANT “DE PELIKAAN” 
 

Vanaf 19/05/2008 werd het restaurant De Pelikaan opgericht. 

Het zelfbedieningsrestaurant bevindt zich in het WLZ De Meerspoort en maakt deel uit van 

het LDC “de Vesting”. 
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Het restaurant is open elke werkdag van 11u30 tot 13u30. Tijdens het weekend is het 

restaurant gesloten maar kunnen vooraf gereserveerde dagschotels afgehaald worden. 

Het restaurant is voor iedereen toegankelijk. Reservatie is niet noodzakelijk. 

 

In het restaurant worden 3 tarieven gehanteerd voor een volledige maaltijd: (soep, 

hoofdgerecht, dessert en drank). 

 

Gewoon tarief: € 10 

Tarief overheidspersoneel en 65+                                               € 7 

Sociaal tarief: € 3 

 

Om het sociaal tarief te bekomen dient men in het bezit te zijn van een OK-pas die men kan 

aanvragen bij de sociale dienst van het O.C.M.W. 

 

Overzicht maaltijden in restaurant de Pelikaan – periode 2016 

 

 

 

 Jan Febr Maa April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec TOT 

Klanten              

Sociaal 

tarief 
440 436 599 675 536 625 592 629 852 742 749 712 7587 

              

Personeel & 

vrijwilligers, 

65+ 

inwoners 

891 1031 1198 1348 1171 1292 1289 1371 1391 1352 1922 1020 15276 

              

Standaard 47 23 73 111 118 137 61 72 113 105 55 77 992 

TOTAAL 1378 1490 1870 2134 1825 2054 1942 2072 2356 2199 2726 1809 23855 

 

Aantal maaltijden sociaal tarief 

 

Jaar Aantal 

2010 4.368 

2011 6.558 

2012 10.544 

2013 11.127 

2014 9.034 

2015 7.161 

2016 7.587 

 

 

Het restaurant heeft in 2016 nog duidelijk nadelen ondervonden omwille van de werken in 

het Sociaal Huis (verwarming, toegankelijkheid,…). 

 

11. PERSONENALARMSYSTEEM 
 

Het O.C.M.W. beschikt over 25 personenalarmtoestellen. 
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Het personenalarmtoestel wordt thuis aan het telefoontoestel verbonden en biedt de 

gebruiker de mogelijkheid om vanuit zijn woning een noodoproep uit te zenden.  

Deze noodoproep komt terecht bij een hulpcentrale die telefonisch contact zoekt met een 

aantal mogelijke hulpverleners (familie, buren, huisarts). 

 

Het personenalarmtoestel is bestemd voor zelfstandig wonende bejaarden maar kan ook 

dienen voor gehandicapten, chronische zieken, en zo meer als tijdelijk hulpmiddel 

gedurende een nazorgperiode tengevolge van een geneeskundige behandeling. 

 

Er wordt een vergoeding gevraagd in verhouding met het inkomen.  

 

maandelijks inkomen huurprijs/maand 

< € 840  € 5 

€ 840  - € 1070  € 12,50 

€ 1070,01  en meer € 20 

 

Aantal personen per jaar aan wie een toestel is uitgeleend: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

18 17 13 17 25 21 16 13 

 

 

 

 

12. MANTELZORGTOELAGE (TOELAGE AAN PARTICULIEREN 

DIE THUIS EEN BEJAARDE 75+ VERZORGEN) 
 

 

Het O.C.M.W. verleent een toelage aan personen of gezinnen die bij hen thuis een bejaarde 

verzorgen die hulpbehoevend is. 

 

 

Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan: 

 

ten aanzien van de bejaarde: 

-  minstens 75 jaar oud zijn 

-  in rechte lijn of zijlijn een bloed- of aanverwant is in de eerste of tweede  

   graad met de aanvrager  

- aangewezen zijn op verzorging en hulp bij normale dagelijkse handelingen 

 

ten aanzien van de aanvrager: 

- in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn en er ook effectief woonachtig zijn 

- een gezamenlijk belastbaar inkomen (aanvrager + bejaarde) hebben dat niet groter is 

dan 

€ 35.695,56  per jaar wanneer de bejaarde alleenstaande is en € 42.185,77  per jaar 

wanneer het gaat om een echtpaar 

- deze bedragen worden verhoogd met 10 % per kind ten laste en nog eens bijkomend 

met 10 % voor ieder gehandicapt persoon met een invaliditeitspercentage van 

minstens 66%, die deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager 

- de toelage bedraagt € 2,48  per kalenderdag met een maximum van € 619,73  per jaar 
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Aantal particulieren per jaar die een toelage hebben genoten. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

45 48 42 42 35 41 37 32 

 

Uitgave 2016 (0943/648142) = € 36.179,33 

 

 

 

13. VERWARMINGSTOELAGE O.C.M.W. 
 

Naast de Federale verwarmingstoelage (de stookoliepremie) kunnen leefloongerechtigden, 

gerechtigden op een equivalent leefloon (vreemdelingen) en gepensioneerden die recht 

hebben op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) tijdens de wintermaanden november 

en februari van elk jaar een verwarmingstoelage bekomen. 

 

Deze toelage bedraagt € 65,00  en is niet terugvorderbaar. 

Tijdens de winterperiode wordt via nieuwsbrief “O.C.M.Weetjes” over deze 

verwarmingstoelage informatie verstrekt. 

 

Verleende toelagen aan gerechtigde personen: 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

206 221 234 254 237 242 198 202 

 

Uitgave 2016 (0930/648200) = € 25.915 

 

 

 

14. TOELAGE BEGELEIDING EN FINANCIËLE 

MAATSCHAPPELIJKE STEUNVERLENING AAN DE MEEST 

HULPBEHOEVENDEN INZAKE ENERGIELEVERING - 

ENERGIEFONDS 
 

 

De O.C.M.W. ’s ontvangen sedert 2002 van het energiefonds een toelage voor de 

begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden 

inzake energielevering. 

 

Vanaf 2005 moeten de O.C.M.W. ‘s een erkenning hebben als schuldbemiddelaar om deze 

toelage te kunnen ontvangen. 

 

O.C.M.W. Oudenaarde heeft (samen met 12 andere O.C.M.W. ’s uit de regio) die erkenning 

bekomen door de regionale samenwerking, waardoor een juriste kon worden aangeworven. 

 

Het overgrote deel van deze toelage is bestemd voor de begeleiding en daarmee wordt de 

loonkost van 3 maatschappelijk assistenten en de bijdrage in de loonkost van de juriste 

betaald (toelage personeel 2016 = € 142.656,27) 
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Een deel van de toelage (in 2016 : € 15.140,27) kon door de O.C.M.W.’s besteed worden aan 

financiële hulpverlening (vereffenen van onbetaalde energiefacturen of preventieve 

individuele acties). 

 

In 2016 werden 11 gezinnen geholpen met een tussenkomst in onbetaalde energiefactuur 

voor een totaal bedrag van € 5.252,68.  

 

 

15. SOCIAALPEDAGOGISCHE TOELAGE 
 

Vanuit de vaststelling in de maatschappelijke hulpverlening dat schoolkosten voor gezinnen 

met de laagste inkomens een zware belasting vormen voor het gezinsbudget (en dat 

scholen steeds meer contact opnemen met de sociale dienst met betrekking tot 

openstaande rekeningen), werd door het O.C.M.W. Oudenaarde vanaf 2003 een reglement 

goedgekeurd, 

waarbij aan kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen in september een toelage 

wordt uitbetaald van € 25 per schoolgaand kind in het lager onderwijs en € 50 per 

schoolgaand kind in het secundair onderwijs. 

Vanaf 01/09/2011 werd het recht op een schooltoelage uitgebreid naar alle gezinnen met 

kinderen die houder zijn van een OK-Pas. 

 

Aantal kansarme gezinnen aan wie een toelage is uitbetaald:0900/648120 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. TOELAGE VOOR PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING 

VAN O.C.M.W.-CLIËNTEN 
 

Ingevolge het KB van 11/03/2014 houdende maatregelen ter bevordering van de 

participatie en sociale activering  van de gebruikers van de dienstverlening van het 

O.C.M.W. , voor het jaar 2014, verleent het O.C.M.W. een financiële tegemoetkoming in de 

gemaakte kosten voor participatie en sociale activering van O.C.M.W. –cliënten via de 

kansenpas (OK-pas). 

Jaar 
Aantal 

gezinnen 
Uitbetaald 

Schoolgaande 

kinderen 

2008 37  € 2.200  
 

2009 51  € 2.725  77 

2010 42 € 2.575  65 

2011 96  € 7.000  186 

2012 110  € 7.800  210 

2013 143  € 9.775  272 

2014 172  € 11.800 322 

2015 185 € 12.500 334 

2016 174 € 12.250 341 
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Zo wordt er ondermeer tussenkomst verleend in de toegangsprijs voor culturele en sportieve 

manifestaties en wordt er tussengekomen in de lidgelden voor sociale, culturele en sportieve 

verenigingen. 

 

Het O.C.M.W. kreeg voor 2016 een toelage van € 9.092  voor participatie en sociale 

activering en een aanvullende toelage van € 6.061 voor bestrijding kinderarmoede. 

 

De toelage participatie en sociale activering werd in 2016 integraal besteed aan de 

kansenpaswerking . 

De toelage voor bestrijding kinderarmoede werd in 2016 integraal besteed aan 

maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning, psychologische en 

paramedische ondersteuning van kansarme gezinnen met minderjarige kinderen. 

 

 

 

17.  KANSENPAS-WERKING OUDENAARDE  
 

De kansenpaswerking in Oudenaarde werd ingevoerd vanaf 01/03/2008. 

De OK-pas is een realisatie van de werkgroep Kansen voor Cultuur (stad, O.C.M.W., 

Vormingplus, Steunpunt Welzijn, TWEB, Beschut wonen, Gezuar, VZW Welzijnsschakels, VZW 

kansarmen, Centrum Basiseducatie Leerpunt, Naast De Blomme, Cultuurraad, LOP basis en 

secundair, vrijwilligers). 

Vormingplus en Steunpunt Welzijn hebben ingestaan voor de begeleiding en voorbereiding 

en de opstart van de kansenpaswerking. 

De OK pas wordt uitgereikt door de sociale dienst O.C.M.W. en stad Oudenaarde aan de 

personen die aan de toekenningcriteria voldoen. 

Vanaf 01/09/2008 werd de OK-pas ingevoerd in de onderwijsinstellingen van Oudenaarde. 

 

* criteria toekenning OK-pas sedert 01/01/2016 

 

Toekenning op basis van een laag inkomen dat kan bewezen worden aan de hand van een 

officieel attest. 

 

 

Categorieën Bewijs 

Leefloongenieters O.C.M.W.  Attest O.C.M.W. 

Equivalent leefloongenieters 

(asielzoekers en vreemdelingen) 
Attest O.C.M.W. 

Genieters van gewaarborgd inkomen 

of inkomensgarantie voor ouderen 
Attest RVP 

Budgetbeheer en collectieve 

schuldenregeling  

Attest 

schuldbemiddelaar 

 

 

inkomensgrenzen  

gezinssituatie            EU-SILC norm 2014   

 

1 volwassene 1085 € 

Bijkomende volwassene 542 € 

Kind<14 jaar 361 € 

Kind>14 jaar 542 € 

 

In deze tabel wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen < 14 jaar en kinderen > 14 jaar.  

Er wordt geen rekening gehouden met studiebeurzen en kinderbijslag 
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Bijzondere situaties  

Voor bijzondere situaties kan het OCMW met een individuele gemotiveerde beslissing en na 

voorafgaandelijk sociaal onderzoek personen toelaten tot de OK-Pas.  

 

Hoe wordt deze norm toegepast? 

 

Er wordt geen rekening gehouden met studiebeurzen, kinderbijslag en medische kosten. 

Het bedrag van de huurprijs dat 1/3e van het inkomen overschrijdt, wordt in mindering 

gebracht van het inkomen om te vergelijken met de norm. 

Als mensen een eigen huis bezitten dat afbetaald is, dan wordt het inkomen met 1/5e 

verhoogd om te vergelijken met de norm. Indien men een tweede huis bezit dan heeft men 

geen recht op een OK-Pas.  

Vanaf 2014 is de aanvraag voor een OK-Pas gecentraliseerd in het Sociaal Huis Oudenaarde. 

 

Aantal gerechtigden OK-Pas. 

 

Uitgereikte passen: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sociaal Huis Oudenaarde 815 951 1092 1303 1366 1412 1430 

 

  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal gezinnen 407 476 521 587 558 557 554 

Aantal kinderen 299 350 412 502 613 624 552 

Schoolgaande kinderen 247 299 332 471 461 556 541 

Aanta IGO      65 55 

Aantal 65+'ers 124 135 182 184 119 121 114 

Aantal kinderen bijzonder onderwijs 20 36 31 42 46 44 32 

 

Verdere info voortgangverslag Vrijetijds participatie 2016. 

 

 

18. RAP OP STAPKANTOOR 
 
Het OCMW heeft vanaf 01/10/2015 een Rap op Stapkantoor opgericht dat is gehuisvest in de 

sociale kruidenier De Kaba. 

Het Rap op Stapkantoor is een laagdrempelig kantoor voor mensen met een beperkt budget 

(OK-pas). Het kantoor biedt in samenwerking met Toerisme Vlaanderen een uitgebreid 

vrijetijdsaanbod aan dat zowel toeristische uitstappen als sport- en cultuuractiviteiten bevat. 

Het Rap op Stapkantoor zorgt ervoor dat gezinnen met een klein budget eenvoudiger en 

goedkoper op reis kunnen gaan. 

2016 groepsuistappen: 

-01/05/2016 : daguitstap Antwerpen (picknick, stadswandeling, toneel Wendy Van Wanten) 

-10/06/2016 : daguitstap Oostende (stadswandeling, Poverello, Japanse tuin, wandeling 

langs de zee, Ensorhuis) 

-22/07/2016 : 2de uitspa Oostende ingekort (Ensorhuis, picknick, vrije wandeling) 

-26/08/2016 : kunstenparcours Scaldis Oudenaarde 

-17/09/2016 : Natalia 

-02/10/2016 : Musical “Evita” 

-20/10/2016 : toneelstuk van De Doorbraak, De Woeker 

-24/10/2016 : Bert Gabriëls over sociale bescherming, De Woeker 

-05/11/2016 : Circus en Live Music Show Fillage van Sur Mesure, De Woeker 

-15/11/2016 : filmavond De Woeker 

-17/12/2016 : daguitstap Antwerpen Winterrevue (buurtrestaurant, show, kerstmarkt) 
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Het Rap op Stapkantoor Oudenaarde is erkend door Toerisme Vlaanderen, Steunpunt 

Vakantieparticipatie en krijgt van de Provincie Oost-Vlaanderen een toelage van € 

3.000/jaar voor de duur van 3 jaar mits elk jaar opnieuw een aanvraag wordt ingediend. 

 

 

19. MINDER MOBIELEN CENTRALE 
 

Het O.C.M.W. Oudenaarde heeft vanaf 01/01/2002 een Minder Mobielen Centrale 

opgericht. Deze richt zich tot personen met een beperkt inkomen die 

verplaatsingsmoeilijkheden hebben. 

 

De MMC is er voor alle inwoners van Oudenaarde: 

 

 

- die vervoersproblemen hebben ten gevolge van ziekte, leeftijd of handicap  

- wiens inkomen niet hoger is dan tweemaal het bedrag van het leefloon 

- die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of waar geen openbaar 

vervoer voorhanden is 

 

Iedereen die wenst beroep te doen op de MMC betaalt hiervoor een jaarlijks lidgeld van 

€ 10,00 . 

 

 

Per rit betaalt de gebruiker: 

 

 0,34 €/km rechtstreeks aan de chauffeur  

 € 2,5  wachttijdvergoeding als de chauffeur langer dan 45’ dient te wachten. 

 

Overzicht per werkjaar 

 

Jaar Aantal leden 

Aantal 

vrijwillige 

chauffeurs 

Aantal ritten Totaal aantal km 

2009 129 12 1653 39.240 

2010 140 17 1381 30.917 

2011 168 15 1622 42.688 

2012 160 18 1609 40.382 

2013 175 18 1879 44.714 

2014 123 23 2026 39.803 

2015 209 18 3115 41.400 

2016 186 24 2088 49.253 

 

 

 

20. MATERIËLE OPVANG VAN ASIELZOEKERS (LOKALE 

OPVANGINITIATIEVEN ASIELZOEKERS) 
 

 

Aantal asielzoekers 

Zegestraat 8 7  

Sint Walburgastraat 10 8  
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Totaal 15  

 

De vluchtelingen die na toewijzing van de overheid in het opvanginitiatief worden 

ondergebracht, hebben er recht op een materieel onderhoud en een persoonlijk zakgeld 

van € 50  per maand. 

 

De Federale Overheid voorziet een toelage van € 37,77  per dag per bezette plaats en € 

15,11  per niet-bezette plaats. 

 

Werkjaar 2016 gaf volgende resultaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de periode van februari tot augustus 2016 was er in beide LOI’s een lage bezetting (tot 1/3 

van de capaciteit) aangezien er geen toewijzingen meer werden gedaan vanuit Fedasil. 

Vanaf september 2016 werden opnieuw toewijzingen gedaan met de sluiting van de 

collectieve centra en de invoering van het nieuw opvangmodel waarbij asielzoekers nog 

maximum 2 maanden in een LOI kunnen verblijven. 

 

 

21. DIENSTENCHEQUE ONDERNEMINGEN 
 

In het O.C.M.W. werd vanaf 21/11/2005 een dienstencheque onderneming opgericht. 

De nieuwe dienstenonderneming werd door de overheid erkend onder nummer 01579 voor 

de activiteiten huishoudelijk hulp (poetshulp), klein naaiwerk, maaltijden bereiden, wassen, 

strijken en boodschappen doen.  

De dienstencheque onderneming werd in 2016 afgebouwd tot 1 werkneemster die deeltijds 

wordt tewerkgesteld voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van de Groep 

assisentiewoningen “Leupeheem” en deeltijds in het kader van dienstencheques voor de 

bewoners van de assistentiewoningen. De overige poetsvrouwen van de dienstencheque 

onderneming werden overgeplaatst naar het Woon- en Zorgcentrum “De Meerspoort” en 

“Scheldekant”. 

 

22. INFOPUNT RECHTSBIJSTAND VREEMDELINGEN 
 

In januari 2009 werd in samenwerking met ODICE (Oost-Vlaams Diversiteitcentrum) een 

infopunt rechtsbijstand vreemdelingen opgericht in de sociale dienst van het O.C.M.W.. 

 

Dit infopunt biedt eerstelijnsinformatie en ondersteuning aan vreemdelingen over thema’s die 

specifiek zijn voor hun verblijfsstatuut of –procedure. 

 

 

23. WINTERHULPACTIE OUDENAARDE 2016-2017 
 

De procedure winterhulp omvat : 

 

LOI  Kosten Opbrengsten Resultaat 

Sint Walburgastraat 10 64.808,49 € 52.527,69 € -12.280,80 € 

Zegestraat 8 63.377,30 € 82.201,02 € + 18.823,72 € 
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1.Opvang van dak- en thuislozen 

Het crisisopvangnetwerk in de politiezones Vlaamse Ardennen en Brakel-Horebeke-Zwalm is 

een samenwerking tussen 8 OCMW’s, de 2 politiezones en het CAW Oost-Vlaanderen. 

Het crisisopvangnetwerk beschikt over 12 woningen en zorgt 24u op 24u voor de opvang van 

dak- en thuislozen in 8 gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Daarnaast beschikt het OCMW Oudenaarde ook nog over 5 doorgangswoningen waar in 

geval van dringend nood ook daklozen kunnen gehuisvest worden. 

 

2.Noodlijdende gezinssituaties 

Noodlijdende gezinssituaties in de winter zoals geen verwarming in de woning of verwarming 

defect, bevroren waterleidingen, geen voeding in huis. 

De sociale dienst van het OCMW doet ter plaatse een sociaal onderzoek en schakelt de hulp 

in die noodzakelijk is zoals tussenkomst van de klusjesdienst voor herstellingen of het plaatsen 

van een verwarmingstoestel, boodschappen doen, minimale levering aardgas voorzien, 

tussenkomst in de stookoliekosten. Het voorzien van voedselpakketten. Het betreft hier vooral 

kansarme en verwaarloosde gezinssituaties (samenwerking met vzw kansarmen). 

 

3.Minder mobiele inwoners 

Hulp aan inwoners met een beperking van minder mobiele senioren die zelf niet meer in staat 

zijn om hun stoep sneeuwvrij te maken en zelf hun boodschappen te doen. Na een kort 

sociaal onderzoek ter plaatse waarbij wordt nagegaan of de voorwaarden zijn vervuld wordt 

de gepaste hulp verstrekt: de klusjesdienst maakt de stoep sneeuwvrij, er worden 

boodschappen gedaan voor wie het behoeft. 

 

 

Samenwerking stad/OCMW 

De klusjesdienst kan strooizout bekomen bij de stadsdiensten om de stoepen van minder 

mobiele inwoners sneeuwvrij te maken. 

Er wordt de tussenkomst van de stadsdiensten gevraagd om de toegangswegen en parking 

van het Woon- en Zorgcentrum “De Meerspoort”  en het Sociaal Huis Oudenaarde op te 

nemen in de strooironde. 

 

Coördinatie winterhulpactie 2016-2017 

De aanvragen om hulp worden gecentraliseerd en de hulpverlening wordt gecoördineerd in 

het Sociaal Huis Oudenaarde. 

Omwille van de afwezigheid van echte wintertoestanden is het winterhulp actieplan slechts 

voor een deel toegepast.  
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F. BIJKOMENDE EN BIJZONDERE OPDRACHTEN 

TOEGEWEZEN AAN DE O.C.M.W.’S DOOR DE 

OVERHEID 
 

 

1.  Lokale Adviescommissie 

2.  Minimale levering aardgas in winterperiode 

3.  Federale verwarmingstoelage 

4.  Humanisering uithuis zetting 

5.  Indicatiestelling zorgzekering 

 
 
 

1. LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC) 
 

In het kader van de armoedebestrijding werd op 20/12/1996 door het Vlaams Parlement een 

decreet goedgekeurd over de minimumlevering van elektriciteit, gas en water. 

 

Het basisprincipe is dat elke abonnee recht heeft op een minimale en ononderbroken 

levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen 

leven tenzij er sprake is van onveiligheid of onwil of fraude. 

 

Op 16/9/1997 werden door de Vlaamse Regering 2 uitvoeringsbesluiten goedgekeurd 

betreffende de samenstelling en werking van de lokale adviescommissie omtrent de 

minimale levering van elektriciteit, gas en water en de regeling van de procedure bij 

wanbetaling. 

De distributeur van elektriciteit, gas en water dient voortaan bij wanbetaling een procedure 

met verschillende stappen te respecteren en een systeem van minimale levering garanderen 

tenzij er sprake is van onveiligheid, onwil of fraude. 

 

Bij klaarblijkelijke onwil kan de distributeur slechts overgaan tot afsluiting van elektriciteit, gas 

en water na een gunstig advies van de lokale adviescommissie. De lokale adviescommissie 

(LAC) zal een sociaal onderzoek instellen en nadien binnen de 14 dagen een advies geven 

aan de distributeur. 

 

De lokale adviescommissie is samengesteld uit een voorzitter (hoofdmaatschappelijk 

assistent), een lid van de O.C.M.W. – personeelsleden voor het secretariaat. 

 

- Een minimale levering van elektriciteit, gas en water is gewaarborgd. 

- Een afsluiting kan pas nadat de LAC hieromtrent een bindend advies heeft 

geformuleerd. 

- De LAC heeft zijn zetel in het O.C.M.W. en is vanaf september 1998 operationeel.  
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Behandelde dossiers: ·  

 

Jaar Totaal G + E W 

2008 237   

2009 248   

2010 269   

2011 246   

2012 245   

2013 255 200 55 

2014 275 235 40 

2015 260 221 39 

2016 294 240 54 

G = Gas; E = Elektriciteit; W = Water 

 

 

2. MINIMALE LEVERING AARDGAS 
 

 

Om te vermijden dat mensen die de middelen niet hebben om hun aardgas budgetmeter 

op te laden in de winter, zonder verwarming vallen, voorziet de Vlaamse Overheid vanaf de 

winterperiode 2010-2011 in een minimale levering van aardas via de budgetmeter. 

 

De regeling voorziet de mogelijkheid dat de O.C.M.W.’s aan de behoeftigen een beperkte 

financiële steun toekennen om de budgetkaart aardgas op te laden. 

Deze financiële tussenkomst staat voor een minimaal comfort. De financiële steun kan voor 

70% worden gerecupereerd van de netbeheerder EANDIS. 

 

Met deze minimale levering beschikt het O.C.M.W. over een extra instrument om een 

financiële tussenkomst te doen in de energiekosten van behoeftigen en dit om te vermijden 

dat gezinnen tijdens de wintermaanden geen verwarming hebben. 

 

In de winterperiode 01/11/2016 tem 31/03/2017 werd aan 4 gezinnen een minimale levering 

aardgas toegestaan. 

 

 

 

3. FEDERALE VERWARMINGSTOELAGE (STOOKOLIEPREMIE) 
 

 

De O.C.M.W.’s hebben van de Federale Overheid vanaf 1/10/2004 de opdracht gekregen 

om een verwarmingstoelage toe te kennen aan de gezinnen met de laagste inkomens.  

Ingevolge de wet van 20/7/2005 houdende diverse bepalingen en het KB van 10/8/2005 tot 

wijziging van het KB van 9/1/2005 voorziet de Federale Overheid onder bepaalde 

voorwaarden in een verwarmingstoelage voor gezinnen met een laag inkomen als 

tegemoetkoming in de hoge kosten voor aankoop van stookolie en bulkpropaangas. 

 

2006-2007 2007-2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

421 642 283 599 411 544 796 718 522 450 385 
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4. HUMANISERING UITHUIS-ZETTING 
 

 

Ingevolge de toepassing van de wet van 30/11/1998, meer bepaald art. 1344 §2 van het 

Gerechtelijk Wetboek, dienen de gerechtelijke instanties 4 dagen na een vordering tot uithuis 

zetting het O.C.M.W. hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 

 

Deze wettelijke regeling moet het O.C.M.W. toelaten om preventief te bemiddelen en 

oplossingen te zoeken om te vermijden dat huurders plots met hun huishouden op straat 

worden gezet. 

 

In 2010 heeft het OCMW in samenwerking met CAW Zuid-Oost-Vlaanderen het project Pro-

actieve woonbegeleiding opgezet om uithuiszettingen te vermijden (zie verder onder H. 

Projecten : 1. Proactieve woonbegeleiding). 

 

Evolutie kennisgevingen van het Vredegerecht: 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

32 73 43 53 47 71 58 55 46 53 

 

 

 

5. INDICATIESTELLING ZORGVERZEKERING 
 

 

In het kader van de Vlaamse zorgverzekering worden de O.C.M.W.’s gemachtigd als 

indicatiesteller om de ernst en de duur van het verminderd zelfvermogen van inwoners vast 

te stellen. 

 

Verrichte indicatiestellingen in: 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2 0 7 10 9 4 5 2 0 0 
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G. SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 
 

1.  Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen 

2.  Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen 

3.  VZW Kansarmen 

4.  VZW Grijkoort – Begeleid werk 

5.  Regionale Dienst voor schuldbemiddeling 

6.  Groep INTRO 

7.  
VZW Arbeid en Milieu – Sociale Werkplaats Vlaamse Ardennen – 

Kringwinkel Oudenaarde 

8.  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 

9.  Werkwinkel Oudenaarde 

10.  Brugproject Deeltijds Onderwijs “Don Bosco” 

11.  Beroepsinlevingsovereenkomst 

12.  SEL – Zorgregio Gent 

13.  PISAD 

14.  Crisisopvangnetwerk politiezone Vlaamse Ardennen 

15.  Agentschap Integratie en Inburgering 

16.  Netwerk Levenseinde 

17.  Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODICE) 

18.  Steunpunt Welzijn 

19.  Samenwerking Energiesnoeiers VZW Goed Wonen 

20.  Overeenkomst stad Oudenaarde en Solva 

21.  Interlokale vereniging SEVA 

22.  Commissie Juridische Bijstand (CJB) 

23.  VZW a-Part 

24.  Intercommunale Westlede 

25.  Centrum Basiseducatie Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen 

26.  CAW Zuid-Oost-Vlaanderen 

27.  LETS Oudenaarde 

28.  Fietskoerierdienst “Snel en Wel” 
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1. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE SOCIALE 

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ  

“DE VLAAMSE ARDENNEN” 
 

Het O.C.M.W. Oudenaarde en de Sociale Huisvestingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen” 

hebben op 25/4/2007 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin concrete 

afspraken werden vastgelegd met als doel de samenwerking tussen beide organisaties te 

optimaliseren en de gemeenschappelijke cliënten te begeleiden. 

 

Deze samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij werd door het O.C.M.W. 

noodzakelijk geacht om de maatschappelijke dienstverlening op het vlak van de 

huisvestingsproblematiek te verruimen en te verbeteren, aangezien de sociale dienst in de 

maatschappelijke dienstverlening steeds meer geconfronteerd wordt met inwoners met 

huisvestingsproblemen, al dan niet gecombineerd met meerdere menselijke- en 

gezinsproblemen.  

In de samenwerkingsovereenkomst werden afspraken gemaakt rond begeleiding en 

opvolging van kandidaat-huurders, de huurachterstalbemiddeling, de jaarlijkse 

huurprijsherziening, de crisisopvang en leefbaarheidproblemen 

 

Driemaandelijks wordt een overleg georganiseerd met O.C.M.W. / SHM / politie. 

 

 

2. SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZUID-OOST-VLAANDEREN 
 

Sedert 22/04/1999 is het O.C.M.W. Oudenaarde met de dienst “Huurservice” toegetreden tot 

het SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, dat werd erkend door de Vlaamse Overheid. Bij 

raadsbeslissing d.d. 26/10/2010 werden de nieuwe statuten van het SVK Zuid-Oost-

Vlaanderen en het nieuwe samenwerkingsportaal vanaf 01/01/2010 goedgekeurd. 

 

Het OCMW betaalt als deelgenoot voor 2016 een bijdrage van € 0,15  per inwoner of € 

4613,10. Het SVK ZOVL heeft in 2016 24 deelgemeenten en heeft in totaal 490 woningen in 

beheer waarvan 33 in Oudenaarde. 

 

Het SVK ZOVL heeft zijn zetel in Herzele, Stationsstraat 196. 

 

3. VZW KANSARMEN  
 

Het O.C.M.W. heeft sedert juni 2002 een samenwerkingsovereenkomst onderschreven met de 

VZW Kansarmen. 

Dit is een vrijwilligerswerking die materiële hulp verstrekt aan behoeftige inwoners van de 

stad. 

De samenwerking biedt mogelijkheden om de dienstverlening voor noodsituaties te 

optimaliseren. 

 

 

4. VZW GRIJKOORT – BEGELEID WERK 
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Het O.C.M.W. heeft sedert 2002 een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Grijkoort, om 

sociaal tewerkgestelden ter beschikking te stellen voor keukenwerk, onderhoud, strijkatelier, 

renovatie, groenonderhoud. 

Het O.C.M.W. heeft verder ook een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Grijkoort voor 

het onderhoud van de bossen in eigendom van het O.C.M.W. 

De samenwerkingsovereenkomst voor het beheer van de sociale kruidenier werd vanaf 

01/09/2016 stopgezet. 

 

 

5. REGIONALE DIENST VOOR SCHULDBEMIDDELING 
 

1.Ontstaan en werking van de Regionale dienst voor Schuldbemiddeling. 

 

Op 10 mei 2000 heeft het OCMW Oudenaarde samen met 8 andere OCMW’s uit de regio 

een Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen” opgericht. 

Op heden zijn 12 OCMW’s aangesloten: naast Oudenaarde maken ook Ronse, Zottegem, 

Brakel, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Horebeke, Lierde, Wortegem-Petgem, Zwalm en 

Zingem deel uit van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling. 

Deze dienst is operationeel sedert 01/01/2002 door de aanwerving van een juriste 

gespecialiseerd in schuldbemiddleing, Laurence De Vijlder, welke tevens diensthoofd is van 

de Regionale Dienst. Sedertdien werd de dienst uitgebreid met een maatschappelijk werker 

gespecialiseerd in schuldbemiddeling (Gwen Joris, in dienst sedert 01/07/2007) en een juriste 

gespecialiseerd in schuldbemiddeling (Maja Mestdagh, in dienst sedert 27/07/2009). 

 

Samenwerking met RADA-schuld (advocatenkantoor). 

 

Om reden van efficiënte (tijds- en kostenbesparend), wordt sedert oktober 2015 het 

advocatenkantoor “RADA-schuld” ingeschakeld voor het uitvoeren van de intakes en het 

opstellen van de verzoekschriften collectieve schuldenregeling. 

Aanvragen worden door de maatschappelijk werker van de sociale dienst doorgegeven 

aan het diensthoofd van de Regionale Dienst die de aanvragen nakijkt en bundelt en 

periodiek (weekelijk of tweewekelijks afhankelijk van het aantal aanvragen) overmaakt aan 

Meester Wim Busschaert. 

De advocaat komt ter plaatse op het OCMW, voert het intakegesprek, stelt het verzoekschrift 

op en dient dit in op de arbeidsrechtbank. Hij houdt de regionale dienst op de hoogte van 

de gezette stappen. 

De advocaat werkt pro-deo zodat deze samenwerking geen kosten meebrengt voor het 

OCMW noch voor de cliënt. 

De advocaat treedt zelf niet op als schuldbemiddelaar, hij staat enkel in voor de opmaak 

vann de verzoekschriften waarin volgens het OCMW of (in een beperkt aantal gevallen) om 

de aanstelling van een advocaat-schuldbemiddelaar wordt verzocht. 

 

2.Erkende instelling voor schuldbemiddeling. 

 

Dankzij de oprichting van dit samenwerkingsverband, voldoet OCMW Oudenaarde aan de 

erkenningsvoorwaarden waardoor het met ingang van 11/09/2002 erkend werd als instelling 

voor schuldbemiddleing, met erkenningsnummer 14AF/74/02021. 

Dit samenwerkingsverband maakt het voor elk deelnemend OCMW mogelijk om op 

reglementaire basis professionele hulp te verlenen aan cliënten met een 

schuldenproblematiek alsook om zich door de arbeidsrechtbank als schuldbemiddelaar te 

laten aanstellen in het kader van de wet van 05/07/1998 inzake collectieve schuldenregeling. 

De personeelsleden van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling fungeren hierbij als 

gevolmachtigde schuldbemiddelaars in naam en voor rekening van het aangestelde 

OCMW. 

De deelnemende OCMW’s betalen een bijdrage in de personeels- en werkingskosten van de 

regionale dienst door middel van een vast bedrag per inwoner, jaarlijks geïndexeerd (in 2016 
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: €0,73/per inwoner) aangevuld met een omrekening van het tekort (in 2016 : €3.668,45) in 

functie van het aantal dossiers collectieve schuldenregeling en de geboekte opbrengsten 

(de ereloonstaten van de schuldbemiddelaars). 

Dankzij de erkenning als schuldbemiddelaar, maakt het OCW aanspraak op subsidiëring op 

basis van de Wet Vande Lanotte van 04/09/2002 (tussenkomst in personeelskosten en 

preventieve werking). 

 

3.Jaarlijkse evaluatievergadering- voorlegging activieteitenverslag. 

 

De werking van de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling “Vlaamse Ardennen” wordt 

jaarlijks geëvalueerd op een evalutatievergadering. Op dat moment wordt tevens een 

uitgebreid activiteitenverslag voorgelegd, zowel van de gespecialiseerde adviezen in de 

dossiers schuldhulpverlening (bidgetbeheer en budgetbegeleiding) als de dossier collectieve 

schuldendenregeling die worden beheerd en dit opgesplitst per OCMW. 

Op de jaarlijkse evaluatievergadering wordt tevens de financiële afrekening van het 

afgelopen jaar voorgelegd en wordt de geïndexeerde bijdrage voor het volgend jaar 

meegedeeld. 

 

De kernlijnen van deze verslaggeving voor 2016 zijn als volgt samen te vatten: 

-Sedert 2012 stijgt het aantal dossiers collectieve schuldenregeling in beheer gestaag, van 

113 in 2012 naar 165 in 2016. 

-Dankzij de inschakeling van advocatenkantoor RADA komt voor de medewerker tijd vrij om 

dossiers actief te beheren en om maatschappelijk werkers ter plaatse bij te staan als dossiers 

moeilijk lopen. 

-Het totaal benodigde budget voor de werkingskosten van de Regionale Dienst, welke 

voornamelijk uit loonkosten bestaat, bedroeg in 2016 : € 239.959,63. Meer dan de helft 

hiervan wordt gerecupereerd via de ereloonkosten die door de schuldbemiddelaars worden 

uitgeschreven (€127.451,06). Het overige wordt gefiancierd door de bijdragen van de 

OCMW’s. 

 

Dossiers in Oudenaarde 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Verzoekschriften CSR 12 24 28 11 15 20 40 11 

CSR lopend Oudenaarde 11 19 27 29 34 42 44 40 

Nieuwe aanstellingen CSR - - 42 6 9 11 30 41 

Afgesloten dossiers CSR 

Oudenaarde 

- - - - - 8 - 4 

 

 

Specifiek voor OCMW Oudenaarde: 

-47 dossiers in beheer 2016 

-12 nieuwe aanstellingen als schuldbemiddelaar in 2016 

-totale bijdragen voor 2016 : € 23.186,14 

-subsidiëring Wet Vande Lanotte : € 157.796,54 (waarvan € 142.656,27 voor personeels-

schuldbemiddeling) 

 

 

 

6. GROEP INTRO 
 

Het O.C.M.W. heeft sedert 1 mei 1998 een samenwerking met het Centrum voor 

Levensvorming (CVL) nu “Groep Intro” genoemd. 

 

Deze samenwerking houdt in dat leefloongenieters, in het kader van een sociale 

tewerkstelling, ter beschikking worden gesteld van groep Intro als sociaal economie-initiatief. 
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7. VZW ARBEID EN MILIEU – SOCIALE WERKPLAATS VLAAMSE 

ARDENNEN – KRINGWINKEL OUDENAARDE 
 

 

Is een erkend sociaal economisch initiatief. 

Het O.C.M.W. Oudenaarde heeft sedert juni 2002 een intentieverklaring tot samenwerking 

onderschreven met de Kringwinkel Oudenaarde. 

 

Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om bestaansminimum / leefloongenieters sociaal 

tewerk te stellen in de Kringwinkel via een terbeschikkingstellingovereenkomst. 

 

 

8. REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN (RLVA) 
 

Het RLVA is een erkend sociaal economisch initiatief en zorgt voor de tewerkstelling van 

O.C.M.W.-cliënten in het kader van sociale tewerkstelling 

  

9. LOKALE WERKWINKEL OUDENAARDE 
 

Het O.C.M.W. Oudenaarde heeft op 28/03/2003 de samenwerkingsovereenkomst omtrent 

het werkgelegenheidsbeleid en de lokale Werkwinkel Oudenaarde (met contactpunten in  

Horebeke, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm) ondertekend. 

 

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel: 

 

- het uittekenen van een lokaal werkgelegenheidsbeleid, gekaderd binnen de lokale 

realiteit en lokale mogelijkheden 

- het verhogen van de kansen van alle werkzoekenden op duurzame werkgelegenheid 

- het organiseren van een lokale werkwinkel die een nieuwe dienstenwerkgelegenheid 

uitbouwt op lokaal niveau 

 

 

Op 26/06/2010 werd een hernieuwde lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent 

samenwerking van de werkwinkel goedgekeurd. De sociale dienst onder leiding van Guido 

Spanhove zetelt in het dagelijks bestuur van de lokale werkwinkel Oudenaarde. Op de 

overlegvergadering van 19/09/2010 werd met alle OCMW’s uit het zorggebied van de lokale 

werkwinkel Oudenaarde een afsprakennota goedgekeurd met betrekking tot  

- de doorverwijzing van cliënten voor trajectbegeleiding  

- sollicitatietraining voor tewerkstelling art. 60 §7 

 

 

10. BRUGPROJECT DEELTIJDS ONDERWIJS 
 

In 2016 werd 1 jongere via de VZW Profo tewerkgesteld in de keuken (Medirest) 

 

Aantal jongeren in dit brugproject tewerkgesteld: 

 

2013 2014 2015 2016 

2* 2 1 1 

*klusjesdienst 
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11. BEROEPSINLEVINGSOVEREENKOMST (BIO) 
  

Als aanvulling op de brugprojecten werden door de Vlaamse overheid beroepsinlevings-

overeenkomsten gecreëerd om de tewerkstellingskansen van jongeren in deeltijds onderwijs 

te verhogen. 

BIO’s worden onderscheiden van arbeidsovereenkomsten en beogen het verwerven van 

kennis en vaardigheden.  

BIO-overeenkomsten 2016 : 1 

 

 

12. SEL LIDMAATSCHAP ZORGREGIO GENT 
 

Sel staat voor Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijnsgezondheidszorg en is een 

samenwerkingsverband in een gebied van een regionale stad zoals bepaald in het 

zorgdecreet. SEL beoogt een optimale samenwerking tussen alle zorgaanbieders die actief 

zijn in de Eerstelijnsgezondheidszorg tussen de zorgaanbieders en de gebruikers, de 

mantelzorgers en de vrijwilligers en tussen organisaties, diensten en personen met een meer 

gespecialiseerd zorgaanbod.  

SEL Zorgregio Gent omvat 45 gemeenten. Het O.C.M.W. Oudenaarde is met het WLZ de 

Meerspoort en het Lokaal Dienstencentrum (=LDC) lid van de SEL zorgregio Gent. 

 

 

13. PISAD 
 

De sociale dienst wordt toenemend geconfronteerd met jongeren met een 

drugsproblematiek. 

Via het budgetbeheer/budgetbegeleiding wordt met een aantal jongeren een goede 

vertrouwensrelatie opgebouwd waarbij ook medewerking wordt vastgesteld om aan hun 

problemen met drugsgebruik te werken.  

 

 

14.  CRISISOPVANGNETWERK VOOR THUISLOZEN - 

POLITIEZONE VLAAMSE ARDENNEN EN POLITIEZONE BRAKEL-

HOREBEKE-ZWALM 
 

Vanaf 1/12/2005 is het crisisopvangnetwerk voor thuislozen van start gegaan in de politiezone 

Vlaamse Ardennen. 

Via een samenwerkingsovereenkomst tussen de Politie Vlaamse Ardennen, de O.C.M.W.’s 

Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem, het CAW Zuid - Oost -

Vlaanderen en de PAAS-afdeling van het AZ te Ronse, wordt een crisisopvangnetwerk voor 

daklozen georganiseerd in de politiezone Vlaamse Ardennen. 

De begeleiding van de bewoners van de crisisopvang wordt door het CAW verzekerd met 

een halftijds maatschappelijk werker betaald door een bijdrage van de 5 OCMW’s (€ 

0,45/inwoner) en een halftijds maatschappelijk werker, betaald door het OCMW 

Oudenaarde. 

 

Samenwerking met crisisopvangnetwerk politiezone Brakel 
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In 2010 werd een crisisopvangnetwerk opgericht in de politiezone Brakel, samen met de 

OCMW’s Brakel, Horebeke en Zwalm. Dit netwerk beschikt over 2 woningen. 

Tussen beide netwerken werd een samenwerking gerealiseerd waarbij men voor 

noodsituaties beroep kan doen op één crisiswoning van het netwerk indien de woningen in 

het eigen netwerk bezet zijn. Beide netwerken, 8 OCMW’s, beschikken samen over 12 

woningen. 

 

Samenwerking met project partnergeweld en slachtofferhulp  

 

Vanaf 2013 is er een nauwe samenwerking opgestart tussen het crisisopvangnetwerk, het 

project partnergeweld en dienst slachtofferhulp van het CAW. Van zodra er een opname 

rond partnergeweld zich voordoet, krijgen onze collega’s van het project partnergeweld 

onmiddellijk een doorverwijzing. De crisis wordt bespreekbaar gesteld. De 

hulpverleningscontanten zijn gericht op het stoppen van het geweld en het verhogen van 

het relationeel en gezinswelbevinden. De hulpverleners werken met de verschillende actoren 

binnen het systeem. Er zijn individuele, relatie- en gezinsgesprekken. Er is bijzondere aandacht 

voor de kinderen als getuige en secundair slachtoffer van het geweld. 

Wanneer een cliënt van in het begin heel duidelijk aangeeft dat de relatie wordt stopgezet, 

contacteren we de collega’s van Slachtofferhulp. Slachtofferhulp voorziet de cliënt in 

emotionele en juridische ondersteuning. 

 

Vanaf 2014 neemt het CAW Oost-Vlaanderen ook de begeleiding op van cliënten die in een 

doorgangswoning van het OCMW Oudenaarde verblijven. 

 

 

 

Cijfergegevens 2016: 

 

12 woningen: 

 

 Jaar  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal personen: 87 110 94 110 72 79 
60 

Gemiddeld aantal 

dagen p. persoon: 
56 49 60 52 50 54 

54 

 

 

 

 

Aanmeldingsproblematiek  2016 : 

 

partnergeweld  9 

relationele problemen 8 

dakloos 8 

uithuiszetting 3 

samenlevingsproblemen 5 

justitie 2 

Overmacht (brand) 3 
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Doorverwijzingen crisisopvangnetwerk: 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OCMW Oudenaarde 17 21 14 11 17 15 

OCMW Zingem 1 3 4 7 6 1 

OCMW Wortegem-

Petegem 
3 3 1 5 3 

5 

OCMW Kluisbergen 6 4 4 3 3 2 

OCMW Kruishoutem 4 6 3 3 2 2 

OCMW Brakel 4 5 4 4 4 4 

OCMW Zwalm 5 3 2 2 3 2 

OCMW Horebeke 0 0 0 4 0 0 

Politiezone Vlaamse 

Ardennen 
- - 10 3 2 

1 

Politiezone Brakel - - 5 3 1 2 

Buiten de zone 3 3 2 3 1 0 

Zie jaarverslag 2016 crisisopvang Vlaamse Ardennen en politiezone Brakel-Horebeke-Zwalm 

 

 

15. AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 
 

Vanaf 01/01/2015 werd het extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering 

opgericht. 

Dit agentschap verenigt de diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen 

en de huizen van het Nederlands. 

Het agentschap Integratie en Inburgering heeft wekelijks 3 zitdagen (maandag, dinsdag en 

vrijdag) in het Sociaal Huis. 

 

 

16. NETWERK LEVENSEINDE 
 

Het netwerk Levenseinde Zorg Zuid-Oost-Vlaanderen heeft sedert december 2007 zijn intrek 

genomen in de gebouwen van het O.C.M.W. Oudenaarde, Sint-Walburgastraat 9. In 2010 

heeft dit netwerk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met LDC “de Vesting”. 

Iedereen die van dichtbij bij een palliatieve situatie betrokken is, kan beroep doen op deze 

dienstverlening. De dienstverlening is gratis. 

 

 

17. OOST-VLAAMS DIVERSITEITSCENTRUM (ODICE) 
 

Het O.C.M.W. heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met ODICE voor de 

periode van 15/01/2009 tot en met 15/07/2009 voor de organisatie van een helpdesk 

juridische-administratieve ondersteuning en advies. 

Deze samenwerking resulteerde in de oprichting van een infopunt rechtsbijstand 

vreemdelingen waar men terecht kan voor informatie en ondersteuning over het 

verblijfsstatuut en de asielprocedure. Het OCMW werkt samen met ODICE voor 
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ondersteuning van het infopunt rechtsbijstand en opleiding van de medewerkers in de 

sociale dienst. 

 

 

18. STEUNPUNT WELZIJN 
 

De stad Oudenaarde heeft samen met het O.C.M.W. Oudenaarde in toepassing van het 

participatiedecreet van de Vlaamse Overheid d.d. 18/01/2008 “Subsidiëring van lokale 

netwerken voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie voor personen met armoede” een 

subsidieaanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid voor de kansenpaswerking in 

Oudenaarde. 

De VZW Steunpunt Welzijn werd aangeduid om de lokale overheid te begeleiden bij de 

aanvraag en opvolging van het project. 

De Vlaamse Overheid heeft voor het project een subsidie toegestaan voor de periode van 

01/01/2014 tot en met 31/12/2018 ten bedrage van € 6461/jaar. 

 

 

19. SAMENWERKING ENERGIESNOEIERS VZW GOED 

WONEN 
 

De V.Z.W. Goed Wonen heeft als erkend initiatief lokale diensteneconomie in augustus 2009 

een overeenkomst afgesloten met de stad Oudenaarde voor 

- het uitvoeren van gratis energiescans bij private huishoudens 

- het uitvoeren van een pakket eenvoudige energie- of waterbesparende ingrepen 

- de uitvoering van eenvoudige isolatiewerken op dak of zoldervloer. 

In de overeenkomst werd ook vastgelegd dat de kleine energiebesparende ingrepen; de 

dakisolatie en aanvullende klussen uitsluitend zullen uitgevoerd worden bij sociaal zwakkere 

huishoudens in Oudenaarde. 

 

De doorverwijzing van deze doelgroep gebeurt in nauw overleg met het O.C.M.W. en de 

sociale huisvestingsmaatschappij.  

Het O.C.M.W. Oudenaarde is met een vertegenwoordiger opgenomen in de stuurgroep 

Energiesnoeiers Vlaamse Ardennen. 

 

Tijdens het werkjaar 2016 werden energiescans uitgevoerd. 

 

 

20. OVEREENKOMST STAD OUDENAARDE EN SOLVA / 

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR 

RUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE 

EXPANSIE. 
 

De stad Oudenaarde heeft op 18/08/2009 beslist een overeenkomst af te sluiten met SOLVA 

als lokale entiteit van het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) 

Het FRGE is opgericht met als doel goedkope leningen te verstrekken voor het realiseren van 

energiebesparende investeringen.  

Deze leningen zijn bedoeld voor alle inwoners maar een deel ervan dient gereserveerd voor 

de doelgroep : 

- personen met voorkeurregeling 

- personen in schuldbemiddeling 
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- personen in begeleiding bij O.C.M.W. 

De leningen hebben een maximum looptijd van 5 jaar en bedragen maximaal  

€ 10.000 en worden verstrekt met een intrestvoet van 2%. 

Het FRGE verleent zelf geen kredieten en doet daarvoor beroep op lokale entiteiten die 

rechtspersoonlijkheid hebben. SOLVA neemt de rol van lokale entiteit op. 

 

Ingevolge deze overeenkomst tussen de stad Oudenaarde en SOLVA krijgt het O.C.M.W. een 

aantal taken toebedeeld: 

- De kredietovereenkomst die SOLVA afsluit met de kredietnemer bepaalt dat de 

particuliere budgetbegeleiding of budgetbeheer aanvaardt vanwege het O.C.M.W. 

als er zich een probleem van terugbetaling stelt. 

- Een lening aan een particulier die behoort tot de doelgroep wordt enkel toegestaan 

na positief advies van het O.C.M.W. 

2016 : 4 aanvragen ingediend : met positief gevolg geadviseerd 

 

 

21. INTERLOKALE VERENIGING SEVA. 
 

De stad Oudenaarde heeft samen met de steden Geraardsbergen, Ronse en de 

gemeenten Brakel en Zwalm een overeenkomst afgesloten voor de oprichting van de 

Interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). 

SEVA heeft tot doel een regierol op te nemen inzake sociale economie rond 4 

doelstellingen: 

 

1. Het verhogen van tewerkstelling in de sociale economie 

2. Mobiliteit als drempel naar werk wegwerken 

3. De taalproblematiek als drempel naar werk aanpakken 

4. Doorstroom naar het normaal economisch circuit (NEC) stimuleren/versterken 

 

De Interlokale vereniging SEVA werd opgericht voor de duur van 6 jaar vanaf 01/01/2014 – 

31/12/2019. 

OCMW-voorzitter – schepen Stefaan Vercamer en OCMW-raadslid Tom Wittebroodt zetelen 

in het Beheercomité. 

Guido Spanhove, diensthoofd sociale dienst zetelt in de stuurgroep SEVA. 

 

 

22. COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) 
 

De CJB organiseert de juridische eerstelijnsbijstand in het justitiehuis. 

Deze commissie bestaat uit 4 advocaten en 4 vertegenwoordigers van de O.C.M.W.’s.  

Het O.C.M.W. Oudenaarde is vertegenwoordigd in de commissie (Guido Spanhove). 

De Raad van het OCMW heeft in zitting van 14/11/2016 Laurence De Vijlder, werkzaam als 

juriste in de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling, aangeduid als vertegenwoordiger van 

het OCMW in vervanging van Guido Spanhove. 

 

23. VZW A-PART 
 

In 2010 heeft het OCMW een samenwerkingsakkoord afgesloten met VZW De Werf en VZW  

Albezon om maatschappelijk kwetsbare jongeren mogelijkheden te bieden om hun 

arbeidsgerichte vaardigheden en attitudes te ontwikkelen om hun kansen op een reguliere 

tewerkstelling te verhogen. 

VZW De Werf en vzw Albezon zijn gefusioneerd in vzw a-Part. 
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Het OCMW Oudenaarde heeft een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het 

project JOTA voor de periode van 15/06/2016-15/06/2017. 

Zie H Projecten :   Project JOTA. 

 

 

24. INTERCOMMUNALE WESTLEDE  
 

Oudenaarde is aangesloten bij de intercommunale Westlede, die instaat voor 

crematoriumbeheer. Het O.C.M.W. kan de kosten voor crematie van behoeftelijke inwoners 

waarvoor de begrafeniskosten werden ten laste genomen, integraal terugbetaald krijgen 

van de Intercommunale.  

2016 : € 455,01 per crematie 

 

 

 

25. CENTRUM BASISEDUCATIE LEERPUNT ZUID-OOST-

VLAANDEREN 
 

Het OCMW heeft vanaf 01/09/2010 een samenwerkingsovereenkomst met vzw basiseducatie 

Zuid-Oost-Vlaanderen afgesloten waarbij aan de VZW Basiseducatie een leslokaal, een ICT-

lokaal en een bureel ter beschikking wordt gesteld, in het Sociaal Huis Oudenaarde,  

Meerspoort 30. 

In het kader  van de samenwerking werden in 2016 3 cursussen op maat van de doelgroep 

georganiseerd: 

- Basiscursus gezondheid  alle cliënten  5 lessen start 21/01/2016 

- Werk zoeken via de computer artikel 60  10 lessen start 03/03/2016 

- Ik en mijn kind   jonge moeders 5 lessen start 26/05/2016 

 

 

 

26. CAW ZUID-OOST-VLAANDEREN 
 

Het OCMW heeft vanaf 01/09/2010 een samenwerkingsovereenkomst met het CAW Zuid-

Oost-Vlaanderen voor de begeleiding van het crisisopvangnetwerk “Vlaamse Ardennen” en 

het  

project proactieve woonbegeleiding. Voor deze 2 projecten draagt het OCMW financieel bij 

in de kosten voor 1,5 VTE maatschappelijk werkers.  

 

 

27. LETS OUDENAARDE 
 

LETS staat voor LOCAL EXCHANGE & TRADE SYSTEM of lokaal ruil- en uitwisselingssysteem. 

 

De LETS-ruilkring is een vereniging van mensen die elkaar helpen door met elkaar (creatieve, 

huishoudelijke,…) diensten en goederen te wisselen. 

 

Voor O.C.M.W. Oudenaarde biedt de samenwerking met LETS Vlaanderen mogelijkheden 

om personen en gezinnen uit hun sociaal isolement  te halen door het bevorderen van 

sociale contacten, het stimuleren van vaardigheden, het verhogen van het positief 

eigenwaardigheidsgevoel en het verruimen van het persoonlijk sociaal netwerk. 
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Het O.C.M.W. ziet de samenwerking met LETS vooral in relatie met de werking van het LDC de 

Vesting en de kansenpaswerking. 

 

 

28. FIETSKOERIERDIENST “SNEL EN WEL” 
 

Op 01/10/2012 werd door de VZW Steunpunt Welzijn Vlaamse Ardennen de fietskoerierdienst 

“Snel en Wel “ opgericht. 

De fietskoerierdienst “Snel en Wel” werd erkend als lokale diensteneconomie en is opgericht 

voor het bezorgen van mailings (tijdschriften, brieven, folders,…) aan huis. 

In het project zijn 5 VTE werknemers tewerkgesteld via sociale tewerkstellingsmaatregelen. 

Het O.C.M.W. Oudenaarde heeft een samenwerkingsovereenkomst met de fietskoerierdienst 

voor het realiseren van sociale tewerkstellingen in toepassing van artikel 60 § 7. 

De fietskoerierdienst “Snel en Wel” staat in voor de distributie van de nieuwsbrief van het 

Sociaal Huis in Oudenaarde. 
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H. PROJECTEN 
 

 

1.  Project “Proactieve Woonbegeleiding” 

2.  Project “Woonkwaliteit” 

3.  Project “Similes: persoonlijke bewindvoering” 

4.  Project “Woon welzijnsfunctionaris” 

5.  Project “Doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen” 

6.  ESF-Project “Kortdurende stages in privé-ondernemingen” 

7.  Project “JOTA” 

8.  ESF-project “PLUG IN” 

9.  Project “Gezonde en betaalbare maaltijden” 

10.  Project “Avonturenkampen voor kansarme kinderen” 

11.  Project groepswerk “Budgetteren kan je leren” 

12.  Project “Regierol Sociale Economie” SEVA 

13.  
“Netwerkproject in kader van projectoproep aanpak van dak- en 

thuisloosheid” 

14.  ESF-project “Begeleiding artikel 60 § 37” 

15.  Project Rap op Stap 

16.  Poject Breed geïntegreerd onthaal 

 
 
 

1. PROJECT PROACTIEVE WOONBEGELEIDING 
 

Het doel van het project is het realiseren van een samenwerking tussen het Vredegerecht 

Oudenaarde, 5 OCMW’s in de betrokken politiezone, de sociale huisvestingsactoren (SHMVA 

en Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen) en het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen om 

proactief en preventief uithuiszetting van huurders te vermijden. De OCMW’s verwijzen naar 

de proactieve woonbegeleiding en indien schuldbegeleiding of schuldbeheer noodzakelijk 
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is, wordt deze hulpaanvraag opgenomen door de OCMW’s of het CAW Zuid-Oost-

Vlaanderen. 

 

Aanmeldingen 2016: 

 

Oudenaarde 54 

Kruishoutem 7 

Wortegem-Petegem 1 

Zwalm 1 

Brakel 18 

Totaal 81 

 

Huurders private 

huurmarkt 
52 

Sociale huurders 2 

 

 

Reden aanmelding: 

 

Huurachterstal 56 

Problemen overlast/overbewoning 3 

Ontwrichte relatie huurder/eigenaar 1 

Andere 13 

 

 

Verloop begeleiding: 

 

83,5% van de aanmeldingen (= 61) werden bereikt en begeleid 

 

Voorlopig resultaat begeleiding in 2016: 

 

woning vrijwillig verlaten 7 

uithuizetting effectief vermeden (brand) 11 

contract verbroken 12 

contract door cliënt stopgezet 15 

zaak is lopende bij vrederechter 7 

 

Zie jaarverslag 2016 “Proactieve woonbegeleiding”. 

 

 

Het project proactieve woonbegeleiding dient als voorbeeld voor gans Vlaanderen. 

 

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en minister van Wonen Freya 

Van Den Bossche hebben op basis van de bevindingen van Oudenaarde een 

samenwerkingsprotocol “preventieve woonbegeleiding” uitgewerkt. 

In dit verband hebben de CAW’s van de Vlaamse Overheid financiële middelen toegekend 

gekregen om een regiodekkend aanbod uit te werken aan de hand van preventieve 

woonbegeleiding. 
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2. PROJECT WONINGKWALITEIT 
 

Dit project is een samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s in de politiezone Vlaamse  

Ardennen en de politie, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en het 

agentschap Wonen Vlaanderen en inspectie Ruimtelijke Ordening Vlaanderen met als doel 

een optimalisering van de aanpak van onveilige en ongezonde huurwoningen. 

De OCMW’s en gemeenten in de politiezone Vlaamse Ardennen hebben een 

samenwerkingsprotocol inzake woningkwaliteit goedgekeurd.  

Het project in cijfers :  
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2010  19 10 

2011 51 31 15 

2012 59 35 15 

2013 48 19 5 

2014 4 13 4 

2015 6 6 - 

 

Via het project woningkwaliteit Vlaamse Ardennen slaagt men er in om door bemiddeling 

tussen huurder en eigenaar de nodige werken aan de woning te laten uitvoeren zodat er 

geen besluit tot ongeschiktheid/onbewoonbaarheid moet worden genomen. 

 

Het project is is 2016 niet uitgevoerd wegens het wegvallen van de coördinator. 

 

 

3. PROJECT SIMILES: PERSOONLIJKE BEWINDVOERING 
 

Het OCMW Oudenaarde werkt samen met SIMILES vzw (http://nl.similes.be) voor dit project.  

 

De doelstelling van dit project kadert in het thema Persoonlijke bewindvordering. Een aantal 

mensen in onze samenleving worden onbekwaam geacht hun goederen zelf te beheren, 

waaronder ook psychisch zieke personen. Ze zijn aangewezen voor het beheer van hun 

goederen op iemand anders. In een aantal gevallen wordt een voorlopige bewindvoerder 

aangeduid. Terecht komt er soms kritiek op de afstandelijkheid waarmee sommige 

bewindvoeringen verlopen. Vooral gebrek aan inspraak vanwege de beschermende 

persoon in het gevoerde beheer en het tekort in overleg let hem en zijn aanverwanten zijn de 

meest gehoorde klachten. Similes VZW heeft daarom een project uitgewerkt waarin 

tegemoet gekomen wordt aan de vraag van beschermende personen en hun familie naar 

een meer gepersonaliseerd beheer met oog voor de noden en behoeften van de 

beschermde persoon. 

 

http://nl.similes.be/
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Het project is gebaseerd op de wet van 18 juli 91, de wet op de voorlopige bewindvoering. 

Een wet die ervoor zorgt dat mensen met problemen op vlak van goederenbeheer kunnen 

geholpen worden door aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. 

 

In samenwerking met het OCMW werd door Similes vzw een opleiding “persoonsgerichte  

bewindvoering” georganiseerd in het Lokaal Diensten Centrum “de Vesting” voor 

kandidaten bewindvoering. 

Aantal aangestelde persoonlijke bewindvoeringen in Oudenaarde: 

2014 : 3 

2015 : 4 

2016 : 10 

 

 

4. PROJECT WOONWELZIJNSFUNCTIONARIS 
 

Het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen heeft samen met de Sociale Huisvestingsmaatschappij 

Vlaamse Ardennen, het O.C.M.W. Oudenaarde en de politiezone Vlaamse Ardennen een 

project Woonwelzijnsfunctionaris ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

Het project wil met een aangepast begeleidingsaanbod sociale huurders intensief 

begeleiden, opvolgen en preventief ondersteunen. 

Door vroegtijdige en proactieve begeleiding aan te bieden wil het project inspelen op 

problemen als problematisch woonverhuur, buurtoverlast en huurachterstal. 

  

Het project wordt betoelaagd door de Provincie Oost-Vlaanderen. 

 

 

5. PROJECT DOORGANGSWONINGEN VOOR ERKENDE 

VLUCHTELINGEN 
 

Op 27/04/2016 werd een project “doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen” 

ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen en dit voor de duur van 3 jaar. Het OCMW 

vraagt een toelage van 2 x €5.000 voor de inrichting van 2 doorgangswoningen en een 

toelage van 10% van de jaarlijkse loonkost van een maatschappelijk werker. In het kader van 

dit project werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het CAW Oost-

Vlaanderen die als partner zal instaan voor de trajectbegeleiding naar definitieve huisvesting 

en woonbegeleiding. Raadsbeslissing van 11/5/2016 

 

6. ESF-PROJECT : KORTDURENDE STAGES IN PRIVÉ-

ONDERNEMINGEN 
 

Het O.C.M.W. Oudenaarde heeft samen met het O.C.M.W. Geraardsbergen als cluster een 

project ingediend via Disvercity voor het ESF-project  “Kortdurende stages voor sociaal 

tewerkgestelden via artikel 60 § 7 van de wet van 07/07/1976 in privé ondernemingen. 

Het ingediende project werd goedgekeurd voor het O.C.M.W. Oudenaarde en 

Geraardsbergen. 

In het project worden de deelnemende O.C.M.W.’s ondersteund door een levend netwerk 

dat voorziet in ervaringsuitwisseling, goede praktijken en 4 thematische opleidingen. 

De deelname aan het ESF-project past in de realisatie van actie 1 van het actieplan 2 van 

beleidsdoelstelling 3 van het meerjarenplan 2014-2019. 

“De samenwerking met private ondernemingen uitbreiden om de toeleiding naar 

tewerkstelling in ondernemingen te verruimen.” 
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7. PROJECT : JOTA 
 

Het OCMW Oudenaarde heeft in 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw 

aPart voor de uitvoering van het project JOTA (periode 15/06/2016-15/07/2017). 

JOTA is een voortraject op arbeid voor jongvolwassenen (tot 30jaar) die een uitkering 

ontvangen en die diverse en ernstige problemen ervaren omtrent arbeidsactivatie. JOTA is 

een samenwerking tussen vzw aPart, VDAB en het OCMW Oudenaarde. 

JOTA hanteert een strak weekprogramma en een sterke handhaving van structuur 

(aanwezigheid, stiptheid,..) 

JOTA biedt een voortraject aan door: 

- atelierwerking 

- initiatie heftruck 

- werkplekleren 

- arbeidsmarktverkenning (bezoeken aan bedrijven) 

- vorming in groep 

- trajectbegeleiding 

Zie rapport JOTA 17/02/2017. 

2016 

28 deelnemers : 3 vrouwen en 25 mannen 

56% is doorgestuurd naar tewerkstelling of opleiding 

38,80% is doorgestuurd naar NEC ( normaal economisch circuit) waar 1 via BIO en 1 via 

opleiding VDAB 

5,5% is doorgestuurd naar een sociale tewerkstelling 

16,6% werd doorgestuurd naar een opleiding bij de VDAB 

5,5% werd doorgestuurd voor een stage op de werkvloer 

39% werd vroegtijdig stopgezet 

33,3% is gestopt (medische reden, verhuis, niet meer bereikbaar i.v.m. verhuis,..) 

 

 

8. ESF-PROJECT “PLUG IN” – GROEP INTRO. 
 

Groep Intro heeft in samenwerking met de stad Aalst en de OCMW’s Aalst, Geraardsbergen, 

Herzele en Oudenaarde en diverse welzijnsorganisatie een project ingediend bij het 

Europees Sociaal Fonds. 

Het project wil een voortraject aanbieden voor kwetsbare groepen. 

Het voortraject wil kwetsbare groepen in een sterkere positie brengen om toegeleid te 

worden tot de arbeidsmarkt. 

Door deelname aan het project kan het OCMW Oudenaarde 8 personen uit de doelgroep 

(waarvan de helft – 25 jarigen) toeleiden naar het voortraject. 

 

 

9. PROJECT “GEZONDE EN BETAALBARE MAALTIJDEN”. 
 

Het OCMW Oudenaarde heeft op 13/06/2016 beslist om het project “Gezonde en 

betaalbare maaltijden” uit te voeren in samerwerking met de scholen van het basisonderwijs 

in Oudenaarde en dit voor de periode van 01/09/2016 tem 31/12/2019. De doelstelling van 

het project is om aan de kinderen uit kansarme gezinnen in Oudenaarde die basisonderwijs 

volgen in Oudenaarde een gezonde warmemaatlijd aan te bieden aan €1 om zodoende 

meer kinderen uit kansarme gezinnen toe te leiden naar een warme maaltijd op school. Het 

OCMW voorziet een financiële bijdrage in het project van 2016 = € 5.378, 2017 = €19.536, 2018 

= € 22,422 en 2019 = €24.198. Raadsbeslissing van 13/06/2016. 
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Overzicht gebruik 1 euro maaltijden: 

SCHOOL 06/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 

Basisschool GO! Abraham Hans - Aalstst  15 14 17 19 20 

Basis GO! Abraham Hans - Broebelsch 3 0 0 0 0 

Basisschool GO! – Abraham Hans – Eine 5 0 0 0 0 

Freinetschool De Vier Tuinen 4 3  3 3 3 

KBO Bevere 5 8 8 9 10 

KBO College 7 11 14 15 15 

KBO De Cocon 5 4 5 7 7 

KBO De Kameleon 1 0 0 0 0 

KBO Eine 8 12 11 12 12 

KBO Ename 4 6 9 9 10 

KBO Horizon 7 6 6 6 6 

KBO Leupegem 8 9 9 9 9 

KBO Levensblij 1 2 2 2 2 

KBO Mater 0 8 8 8 8 

KBO Nederename 9 5 8 9 10 

KBO Sint Jozef 7 9 11 15 15 

KBO Sint Walburga 11 9 11 14 14 

KBO Volkegem 0 0 0 0 0 

KBO Welden 0 0 0 0 0 

MPI GO Oudenaarde 1 0 0 0 0 

TOTAAL 101 106 122 137 141 

 

 

 

 

10. PROJECT “AVONTURENKAMPEN VOOR KANSARME 

KINDEREN”. 
 

Het OCMW Oudenaarde heeft  in samenwerking met The Outsider 3 avonturenkampen 

georganiseerd voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar uit kansarme gezinnen. (van 27/07/2016-

31/07/2015 ; van 03/08/2015-07/08/2015 en van 02/11/2015-06/11/2015). 

Waardoor de kostprijs kon vastgesteld worden op € 30 per kamp en per deelnemer. 

In 2015 werden de kampen ook opengesteld voor kansarme kinderen uit de omliggende 

gemeenten via een toeleiding door het OCMW. 

15 jongeren hebben deelgenomen aan deze kampen 

Oudenaarde :6 

Brakel : 1 

Ronse : 1 

Wortegem-Petegem : 5 

Aalter : 2 

Het project werd gefinanciëerd met de toelage kansenpaswerking en Toerisme Vlaanderen. 

 

 

11. PROJECT GROEPSWERK “BUDGETTEREN KAN JE LEREN” 
 

Het project richt zich tot cliënten die in budgetbeheer zijn bij het OCMW Oudenaarde. De 

doelstelling van het project is het versterken van vaardigheden zodat ze zelfstandig hun 

budget kunnen beheren. 

In 2016 werden 4 bijeenkomsten van 2u georganiseerd voor groepen van 10 personen rond 

volgende thema’s: 
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- online bankieren: het gebruik van Belfiusweb, een overschrijving invoeren, een doorlopende 

opdracht aanmaken,…. 

- leningen, kredieten, facturen kritisch onder de loep nemen 

- energie: de goedkoopste energieleverancier kiezen via de V-test, tussentijdse facturen en 

jaarafrekeningen beter begrijpen,… 

- hoe verstandig omgaan met reclame 

 

 

12. PROJECT  “REGIEROL SOCIALE ECONOMIE” 
 

Op 17 september 2014 is het project “Regierol Sociale Economie” van start gegaan. Het 

project is ingediend door de interlokale vereniging SEVA (Sociale economie Vlaamse 

Ardennen) ( Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse, Zwalm en Brakel). 

Het project werd goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap voor de periode  van 2014-

2019 en krijgt een toelage van € 50.000/jaar. 

Het project wordt uitgevoerd rond 4 doelstellingen : 

1. Het verhogen van de tewerkstelling in de sociale economie 

2. Mobiliteit als drempel naar werk wegwerken 

3. De taalproblematiek als drempel naar werk aanpakken 

4. Doorstroom naar het NEC (normaal economisch circuit versterken) 

 

Realisaties project 2016: 

 

1. 13/04/2016 : ronde tafel sociale economie Vlaamse Ardennen in Grijkoort te Ronse 

2. 04/10/2016 : netwerkevent “tewerkstelling voor vluchtelingen” in Geraardsbergen 

3. 16/02/2016 : bijeenkomst beheerscomité 

4. Bijeenkomsten stuurgroep : 16/02/2016 – 19/04/2016 – 21/06/2016 – 27/09/2016 – 

06/12/2016 

 

13. “NETWERKPROJECT IN KADER VAN PROJECTOPROEP 

AANPAK DAK- EN THUISLOOSHEID” 
 

Het netwerkproject is een samenwerkingsverband met CAW Oost-Vlaanderen, centrum 

OBRA, vzw a-Part, OCMW Gent en OCMW Oudenaarde. 

Het Netwerkproject loopt over de periode 2015-2017. 

Doelstelling : voorkomen dat jongeren in hun overgang naar volwassenheid dak- en/of 

thuisloos worden. 

Doelgroep: kwetsbare jongeren tussen 16 en 25 jaar die een instelling verlaten en begeleid 

zelfstandig wonen. 

 

 

14. ESF-PROJECT “BEGELEIDING ARTIKEL 60 § 7” 
 

OCMW Oudenaarde heeft samen met 8 andere OCMW’s uit de regio en de VDAB en Resac 

Oost-Vlaanderen een ESF project ingediend “Begeleiding artikel 60 § 7). OCMW Ninove is 

hoofdpromoter. 

Het doel van het project is 34 trajecten een intensieve oriëntering, begeleiding en nazorg 

aan te bieden met het oog op een betere doorstroom naar het NEC (Normaal economisch 

circuit versterken) en/of een warme overdracht naar de VDAB 
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Het ESF-project werd goedgekeurd en het OCMW Oudenaarde kreeg  trajecten 

toegewezen. Het project loopt van 15/06/2015 tot en met 31/12/2016.  

 

15. PROJECT RAP OP STAP 
 

Betoelaging van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de oprichting van een erkend Rap op 

Stapkantoor in de sociale kruidenier De Kaba. Het project loopt vanaf 01/10/2015 tot 

31/09/2016 en is verlengbaar. Er word teen jaarlijkse toelage toegekend van €3.000. 

Raadsbeslissing 21/09/2015. 

 

16. PROJECT BREED GEÏNTEGREERD ONTHAAL 
 

Het OCMW heft op 09/06/2016 een pilootproject ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap in 

samenwerking met het CAW Oost-Vlaanderen en de diensten maatschappelijk werk van de 

ziekenfondsen en dit voor de periode van 01/09/2016 tot 01/05/2018. Met dit project wil het 

OCMW met de partners een breed geïntegreerd onthaal ontwikkelen in Oudenaarde en 

region. Er zijn geen financiële middelen verbonden aan de goedgekeurde projecten. Er is 

wel een ondersteuning voorzien via wetenschappelijke opvolging en coaching. 

Raadsbeslisisng van 13/06/2016. 
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SOCIAAL BELEID – de VESTING 

 

 

Jaarverslag 2016 

 

Kwaliteitsplanning 2017 
 

 

 
 

 

Lokaal Dienstencentrum de Vesting 

Oudenaarde 
 

 
Lokaal Dienstencentrum de Vesting 

Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde 

E-mail: devesting@ocmwoudenaarde.be 

Website: www.de-vesting.be 

Erkenningsnummer: LDC CE 2581 

  

mailto:devesting@ocmwoudenaarde.be
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Lokaal Dienstencentrum de Vesting 
 

 
 

Beheer:  OCMW Oudenaarde 

 

Naam verantwoordelijke dagelijks beheer:  

 Voorzitter Stefaan Vercamer 

 & Secretaris Geert De Meyer 

 

Verantwoordelijke: Guido Spanhove 

 

Centrumleider: Johanna Vande Populiere 

 

 

 

Adres:  Meerspoort 30 - 9700 Oudenaarde 

 

Telefoon:  055/602.200 

 

E-mail:  jvdp@ocmwoudenaarde.be 
 

  



 

 

93 
 

INLEIDING 
 

 
Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting werd erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid vanaf 25 februari 2009 en kreeg het erkenningsnummer LDC CE 2581. Het wordt 

beheerd door het OCMW van Oudenaarde en bevindt zich tijdelijk in het nieuwe gebouw 

van het WZC Meerspoort.  

 

Het dienstencentrum is er voor de lokale bevolking met als doel deze individueel en collectief 

te versterken en dat op verschillende domeinen. Het aanbod bestaat uit een combinatie 

van informatieve, recreatieve en vormende activiteiten en diensten.  

Er wordt preventief en ondersteunend gewerkt met als hoofddoelstelling personen met een 

beginnende zorgbehoevendheid, ouderen en andere (kwetsbare) groepen zo lang mogelijk 

menswaardig thuis te laten wonen. Daarvoor rekent het dienstencentrum op vrijwilligers, 

neemt het het nodige personeel in dienst en creëert het samenwerkingsverbanden.  

Een belangrijke uitdaging is de eenzaamheid doorbreken. Daarvoor doet de Vesting een 

beroep op de hulp van huisartsen, thuiszorgdiensten en andere hulpverleners. 

 

De wetgever laat een brede taakinvulling van het dienstencentrum toe, zoals een 

ontmoetingsruimte voor kansengroepen. Het OCMW van Oudenaarde kiest voor zo’n brede 

invulling en stelt zijn activiteiten en dienstverlening ook open voor kansengroepen. De 

centrumleider werkt hiervoor nauw samen met de sociale dienst van het Sociaal Huis en 

andere sociale organisaties.  

 

Tijdens het eerste werkjaar werd veel aandacht besteed aan het uitbouwen van een 

onthaalbalie (die als aanspreekpunt fungeert) en het uitwerken van 

samenwerkingsverbanden met professionele diensten, vrijwilligers, mantelzorgorganisaties en 

socioculturele verenigingen.  

 

De jaren daarna werd vooral gesleuteld aan een actueel, gevarieerd en dagelijks 

activiteitenaanbod en werd de interesse van de gebruikers afgetast.  

De Vesting zocht naar naambekendheid en probeerde zich bij een breed publiek bekend te 

maken door promocampagnes (onder meer op de wekelijkse marktdag), een creatieve 

tentoonstelling in het stadhuis en een infonamiddag voor nieuw-gepensioneerden. 

Er werd contact opgenomen met de media en er werden samenwerkingsovereenkomsten 

afgesloten. Er werd ook werk gemaakt van signalisatie in het straatbeeld en op het gebouw. 

Het restaurant de Pelikaan bereikt een breed publiek en stimuleert, door middel van een 

voordeeltarief, kansengroepen en 65-plussers om gezond en gevarieerd te eten. 

 

Om een meer heterogene groep gebruikers aan te trekken, werd een enquête 

georganiseerd en werden enkele werkgroepen, al dan niet in samenwerking met de 

seniorenraad, opgericht. 

Doel is het aantal deelnemers van de Vesting uit te breiden door betere bekendmaking van 

de dienstverlening, door uitbreiding van het aanbod en door de mobiliteitsproblemen van 

senioren in Oudenaarde aan te pakken. 

 

In 2013 organiseerde de Vesting, geïnspireerd door het kookboek van OCMW Balen, een 

kookworkshop ‘gezond en betaalbaar koken’. Dankzij het enthousiasme van de deelnemers 

en de financiële steun van de Serviceclub Soroptimisten werd deze workshop een succes.  

Het stimuleerde de Vesting in samenwerking met het OCMW en de vzw Grijkoort om een 

sociale kruidenier op te richten. De kruidenier kreeg de naam ‘de Kaba’. Klanten, mensen 

met de laagste inkomens, kunnen met koopkrachtondersteuning levensmiddelen aankopen. 

De Kaba verdeelt onder de klanten ook gratis producten van het Zero Food Waste 

Programma van Delhaize. Dit zijn producten die op hun vervaldag worden ingevroren zodat 
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zij volgens de normen van de voedselveiligheid nog 3 maanden goed blijven. 

De sociale kruidenier is niet alleen een winkel, het is ook een  ontmoetingsplaats, uitgebaat 

door vrijwilligers die in nauw contact staan met de Vesting. 

Het OCMW besliste vanaf september 2016, na overleg en in akkoord met de vzw Grijkoort, de 

Kaba in eigen beheer uit te baten. 

 

In 2014 gingen we nog een stapje verder in ons project rond gezonde voeding en werd de 

eerste spade in onze sociale moestuin ‘de Meerstuin’ gestoken om er na de winter te kunnen 

tuinieren.  

 

In 2015 probeerden we onze dienstverlening bekend te maken bij nieuwe inwoners van 

Oudenaarde. Met verschillende vrijwilligers organiseerden we een kennismakingswandeling 

in het centrum. De wandeling passeerde langs de belangrijkste gebouwen die dienst- en 

hulpverlening aanbieden aan de burgers. De opkomst was een ontgoocheling.  

 

Het Woonzorgcentrum Meerspoort verhuisde in 2015 naar de ernaast gelegen nieuwbouw. 

De verbouwing van het oude woonzorgcentrum tot een Sociaal Huis en de integratie van de 

Vesting werden een belangrijke uitdaging in 2016 en 2017. 

 

De centrale keuken verwelkomde een nieuwe cateraar in 2015 die er met de Vesting echt 

voor gaat, maar het restaurant de Pelikaan blijft veel hinder ondervinden van de 

verbouwingen. Na een tijdelijke ‘primitieve’ huisvesting kon de Pelikaan op haar  vernieuwde 

locatie opengaan maar werden verbouwingsstof, geluidshinder en grote 

verwarmingsproblemen dagelijkse kost. Dat maakte de klanttevredenheid er niet groter op in 

2016.  

 

Ook de activiteiten en de dagelijkse werking van de Vesting staan sinds 2015 onder grote 

druk. 

Het eindeloos verhuizen met tafels, stoelen en materiaal, grote geluidshinder, heel veel stof, 

het verleggen of annuleren van activiteiten, het inrichten van een tijdelijke bar in de 

personeelsrefter, … vragen een grote flexibiliteit en creativiteit, niet in het minst van onze 

onbezoldigde vrijwilligers.   

 

Maar we houden de moed erin. Het einde van de verbouwingen is in zicht! 

De Vesting wordt in 2017 een van de partners in hét Sociaal Huis Oudenaarde en kijkt ernaar 

uit om in haar ‘ateliers’ aan de slag te gaan.   
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JAARVERSLAG 2016 
 

A. HULP- EN DIENSTVERLENING 
 

1. PREVENTIEVE FUNCTIE 
 
Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting vervult een preventieve functie voor personen met 

een beginnende zorgbehoevendheid. 

 

De gebruikers van het dienstencentrum worden regelmatig geïnformeerd. Dat gebeurt via 

folders en affiches, tijdens informatieve bijeenkomsten of tijdens een individueel gesprek met 

de centrumleider. 

Met het aanbod van activiteiten en diensten hoopt de Vesting sociaal isolement te 

voorkomen, een ontmoetingsplaats te zijn en een meldpunt te creëren waar noden 

eenvoudig kunnen gesignaleerd worden. 

 

Het dienstencentrum heeft een verhoogde aandacht voor kwetsbare groepen en werkt 

hiervoor nauw samen met de sociale dienst van het Sociaal Huis. Zo nodig wordt individuele 

of groepshulpverlening op maat aangeboden.  

Voorbeelden zijn activiteiten voor de sociale kruidenier, het kookboek van het Team 

Budgetbeheer van het OCMW voor en door cliënten, het infopunt energie en de nauwe 

samenwerking met de mutualiteiten. 

 

Sinds 2015 en tot op heden wordt door de Vesting en haar vrijwilligers in de 

ontmoetingsruimte ook informatie gegeven aan de klanten. We lieten ons daarvoor 

inspireren door de Kaboes in Ronse. Zij hebben elke maand een ‘vraag van de maand’ 

waarrond ze werken met de klanten. In Oudenaarde werkten we het ‘thema van de maand’ 

uit. Dit vindt tweemaandelijks plaats.  

De thema’s die aan bod komen, worden met de vrijwilligers van de Kaba gekozen: vrije tijd 

en OK-pas, bewust winkelen en omgaan met reclame, goedkoop en gezond eten, vakantie 

en opvang kinderen, opvoeding (examens, leren studeren), terug naar school en 

tweedehands materiaal, besparingstips, welzijn, Lets, wonen, … .  

Het thema van de maand werkt preventief door uitwisseling van ervaringen tussen klanten en 

vrijwilligers en kan voorkomen dat mensen in de problemen raken. 

 

Het OCMW & stadsbestuur vinden het belangrijk zorg te dragen voor de gezondheid en het 

welzijn van de ouderen. Daarom zetten ze de komende 2 jaar de schouders onder de 

nieuwe regionale campagne ‘Langer Genieten is…’. Ze willen de inwoners wegwijs maken in 

een gezonde levensstijl : gezond eten, alcohol matigen, actiever leven, kanker vroeg 

opsporen, vallen voorkomen, gezonde lucht in huis, de juiste zorg krijgen en niet in het minst 

ook praten over problemen.  

De Vesting is, samen met de dienst Welzijn en Senioren, de trekker van de campagne.  

 

Eind 2016 verspreidde de Vesting in samenwerking met de Oudenaardse Seniorenraad een 

gezondheidskalender bij alle 65-plussers van Oudenaarde. De kalender werd verspreid door 

de seniorenbonden en verschillende vrijwilligers van de Vesting. De kalender staat boordevol 

tips om gezond oud te worden en bevat een welzijnswijzer om de beschikbare zorg en 

diensten dichter bij de senioren te brengen. 

 

 

 



 

 

96 
 

2. ACTIVITEITEN VAN ALGEMEEN-INFORMATIEVE AARD 
 
Het Dienstencentrum de Vesting richtte het afgelopen jaar 19 informatiebijeenkomsten in 

over uiteenlopende onderwerpen. Alle bijeenkomsten vonden in de Vesting plaats, tenzij 

anders vermeld. 

 

Het hart: risicofactoren en bescherming  

 Wanneer?  23 februari 2016 

 Door wie ? Liberale Mutualiteit Gent Spreker dokter Freddy Van de 

Casseye, Voorzitter Belgische Cardiologische Liga 

 Deelnemers? 67 

 

Voorstelling Sociale kruidenier de Kaba en de sociale winkel:  

KOPA, Opleiding en begeleiding voor werkzoekenden 

 Wanneer?  10 maart 2016 

 Door wie ? LDC de Vesting 

 Deelnemers? 7 

 

Voordracht en rondleiding sociale kruidenier de Kaba, sociale winkel en LDC de Vesting 

 Wanneer?  15 maart 2016 

 Door wie? Centrumleider samen Stuurgroep Seniorenwerking Vlaamse 

Ardennen ACLVB 

 Deelnemers? 25 

 

Nadenken over je wonen, nu en later 

 Wanneer?  22 maart 2016 

 Door wie? LDC de Vesting samen met CM Thuiszorgcentrum 

 Deelnemers? 6 

 

Dag van de Zorg 

 Wanneer?  20 maart 2016 

 Door wie ? LDC de Vesting samen met WZC de Meerspoort 

 Deelnemers? 300 

 

Lets 

 Wanneer?  7 april 2016 

 Door wie?  Lets Oudenaarde en Zottegem, spreker  

 Deelnemers? 9 

 

Infoavond Levenseinde in bibliotheek Oudenaarde 

 Wanneer?  14 april 2016 

 Door wie? Bibliotheek Oudenaarde, Netwerk Levenseinde 

 Deelnemers? 20 

 

Week van de valpreventie: Doe-quiz 

 Wanneer?  18 – 22 april 2016 

 Door wie? LDC de Vesting, materiaal door LogoGezondplus 

 Deelnemers? 1 

 

Uitwisselingsbezoek senioren Bangladesh 

 Wanneer?  23 mei 2016 

 Door wie? OKRA, seniorenraad en Gonostashaya Kendra (GK) een 

gezondheidsorganisatie uit Bangladesh 

 Deelnemers? 15 
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Infoavond: Stoppen met roken  

 Wanneer?  31 mei 2016 

 Door wie ? Tabakoloog Danny Van Laethem 

 Deelnemers? 5 

 

Voorstelling LDC de Vesting en toekomstig Sociaal Huis Oudenaarde: CD&V Senioren 

Meetjesland en Aalter 

 Wanneer?  16 juni 2016 

 Door wie?  Centrumleider 

 Deelnemers? 57 

 

Brandpreventie 

 Wanneer?  19 september 2016 

 Door wie?  Brandweer Oudenaarde 

 Deelnemers? 16 

 Waar?  Brandweerkazerne  

 

Langer Genieten  

 Wanneer?  28 september 2016 

 Door wie? LogoGezondplus en 10 gemeenten (Kruishoutem, Wortegem-

Petegem, Nazareth, Deinze, Kluisbergen, De Pinte, Gavere, Sint 

Martens-Latem, Oudenaarde en Zingem) 

 Deelnemers? 130 

 Waar?  CC de Mastbloem Kruishoutem 

 

Uitwisseling seniorenraad Ieper 

 Wanneer?  11 oktober 2016 

 Door wie ? Seniorenraad Oudenaarde en Ieper 

 Deelnemers? 39 

 

Reumatische ziekten en vernieuwingen in de behandeling  

 Wanneer?  17 oktober 2016 

 Door wie ? LDC de Vesting i.s.m. VELT 

 Spreker: Dr. Peggy Jacques, professor in de reumatologie UZ Gent en 

UGent 

 Deelnemers? 57 

  

Achter de schermen van een mammografie 

 Wanneer?  18 oktober 2016 

 Door wie ? LogoGezondPlus 

 Deelnemers? 8 

 Spreker? Dr. Heyse AZ Oudenaarde 

 Waar? AZ Oudenaarde, Minderbroederstraat 3 te Oudenaarde 

 

Digitale Week: Digitale televisie vraag en antwoord aan huis  

 Wanneer?  27 oktober 2016 

 Door wie ? LDC de Vesting 

 Deelnemers? 1 

 Waar? Aan huis 

 

Voorstelling LDC de Vesting en dienstverlening van het Sociaal Huis Oudenaarde: 

Gepensioneerden Openbare Diensten 

 Wanneer?  2 december 2016 

 Door wie?  Centrumleider 

 Deelnemers? 60 
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Gezondheidskalender  

 Wanneer?  December 2016 

 Door wie? Sociaal Huis, Dienst Welzijn en Senioren 

 Deelnemers? 4.292  

 

 

Deze campagnes kregen in 2016 extra aandacht in de Vesting: 

- Basiscursus ecologisch tuinieren i.s.m. VELT : 25/2/2016 (4 lessen) 

- Week van de opvoeding: 16 tot 23 mei 

- Zorg voor jezelf: vorming voor professionelen 

- Werken met de tablet i.s.m. de bib 

- Proeftuin met LogoGezondplus: 25 mei Workshop voor 55+: Gezond koken en 

moestuinieren  

 

 

Naast deze infomomenten en campagnes werd op nog een aantal andere wijzen algemene 

informatie verstrekt. 

 

- Via de viermaandelijkse nieuwsbrief van het Sociaal Huis Oudenaarde informeert het 

Lokaal Dienstencentrum de bevolking. 

- Het OCMW Oudenaarde stelt op haar website de dienstverlening en activiteiten van 

het LDC voor. In 2014 kreeg de Vesting ook een eigen website. 

- Er is een maandelijkse activiteitenkalender die bij het ledenblad van de lokale 

seniorenverenigingen gevoegd wordt en op 1.350 exemplaren verspreid wordt. 

- De activiteitenkalender kan ook afgehaald worden in het LDC. 

- De activiteiten worden op de wand van de onthaalbalie geafficheerd. 

- Op vraag wordt de activiteitenkalender verstuurd of gemaild. 

- De activiteitenkalender wordt maandelijks gemaild naar de huisartsenkring van 

Oudenaarde, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, het ziekenhuis, 

thuiszorgdiensten en vele andere partners. 

- In de wachtruimte van Leerpunt (basiseducatie) wordt de kalender aangeboden en 

worden informatieve activiteiten geafficheerd. 

- In de bibliotheek is de maandelijkse activiteitenkalender beschikbaar. 

- De activiteiten worden regelmatig doorgegeven aan de lokale pers. 

- De nieuwsbrief van de kansenpaswerking maakt melding van de activiteiten van de 

Vesting. 

- In de inkom van het dienstencentrum en in het restaurant worden affiches, flyers en 

folders van activiteiten en relevante (informatieve) onderwerpen aangeboden, zoals 

valpreventie, digitale kloof, verwarmingstoelage, fit in je hoofd, wat bij hittegolf, … 

- In de wachtzaal van het Sociaal Huis is er een informatiewand met nuttige folders en 

de activiteitenkalender. 

- Er werd een flyer gemaakt van de Vesting en deze werd aan de brochure van het 

Sociaal Huis toegevoegd. 

- Er wordt informatie verspreid over de toegankelijkheid van het dienstencentrum met 

De Lijn en de uurregeling is opvraagbaar bij de centrumleider. 

- In de ontmoetingsruimte van de sociale kruidenier de Kaba wordt de kalender 

aangeboden en worden informatieve activiteiten geafficheerd of mondeling 

toegelicht door vrijwilligers of coördinator van de Kaba.  

Deelname aan activiteiten kan sinds oktober 2016 vastgelegd worden in het Rap op 

Stapkantoor. 

- Via de website van de Vesting kan ingeschreven worden voor de nieuwsbrief van de 

Vesting die op regelmatige basis verspreid wordt. De Vesting heeft ook een 

facebookprofiel waar geregeld info gedeeld wordt. 

 

Door de centrumleider worden gebruikers met zorgvragen doorverwezen naar de meest 

geschikte persoon of voorziening. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de 

provinciale sociale kaart en de rechtenverkenner. Zie ook verder. 
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Om de dienstverlening van de Vesting bij het doelpubliek gericht bekend te maken, worden 

maandelijks de nieuwe 63-jarigen van Oudenaarde uitgenodigd. Zij krijgen een brief waarin 

het Lokaal Dienstencentrum wordt voorgesteld, alsook een activiteitenkalender, een menu 

en 2 vrijkaarten voor een lunch in het zelfbedieningsrestaurant de Pelikaan. 

Het aantal bezoekers kende in 2014 en 2015 een terugval. De reden is niet gekend. 

 

 Aantal personen die 

aangeschreven werden 

Aantal die kwamen eten met 

de uitnodiging 

2009 307 27 8,79 % 

2010 353 14 3,97 % 

2011 333 12 3,60 % 

2012 340 18 5,29 % 

2013 342 26 7,60 % 

2014 322 15 4,66 % 

2015 389 12 3,08 % 

2016 345 25 7,25 % 

 

 

 

 

3. ACTIVITEITEN VAN RECREATIEVE AARD 
 
“Activiteiten ten behoeve van een individuele gebruiker of een groep gebruikers, die gericht 

zijn op ontmoeting, ontspanning en zinvolle tijdsbesteding, en die tot doel hebben het 

sociaal netwerk te versterken.” 

 

 

De Vesting beschikt over een restaurant en een ontmoetingsruimte. Iedere dag is de 

ontmoetingsruimte open van 10u30 tot 18u, op zaterdag van 14u tot 18u. Sedert 1 december 

2015 is de ontmoetingsruimte gesloten op zon- en feestdagen door te weinig bezoekers. 

In deze ontmoetingsruimte kunnen de bezoekers kaarten, gezelschapsspellen gebruiken of 

een praatje slaan. Er liggen dagelijks 2 kranten, verschillende week- en maandbladen en er is 

een ruim aanbod boeken. 

 

Er werden in totaal 407 activiteiten van recreatieve aard georganiseerd. Dat is 30 minder dan 

in 2015, wegens verschillende sluitingsdagen door de verbouwingen waarop vaste 

activiteiten moesten geannuleerd worden. Deze activiteiten vonden allemaal plaats in de 

Vesting, tenzij anders vermeld.  

 

 

Kaartnamiddag : wiezen 

 Wanneer?  Iedere maandag- en vrijdagnamiddag 

 Aantal?  62 

 Door wie?  Johan D’Haese en Bernice Machtelinckx nemen de leiding 

 Deelnemers? Meestal 7 personen 

 

Wandelen 

Wanneer? Iedere eerste maandag van de maand 

Aantal? 11 

Door wie? Vrijwilligster Liesbeth Pottie 

Deelnemers? Wisselend van 2 tot 13, gemiddeld 8 
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Gezelschapsspellen 

Wanneer? Elke maandagnamiddag 

Aantal? 41 

Door wie? Vrijwilligster Monique De Keyzer 

Deelnemers? Gemiddeld 10 

 

Leesclub 

 Wanneer?  1 maandag per maand, meestal derde 

 Aantal?  10 

 Door wie?  Vrijwilligster Rita Van Simaeys 

Deelnemers? Gemiddeld 13 (max. 15 deelnemers toegelaten, volzet) 

 

Kaartnamiddag : manillen 

 Wanneer?  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 Aantal?  113  

 Door wie?  Verschillende vrijwilligers nemen deze taak waar 

 Deelnemers? Maandag: 2 

Dinsdag: 4 

Woensdag: 4 

Donderdag: 4 

 

Petanque 

Wanneer? Januari tot eind maart 2016: indoor 

April tot eind september 2016: outdoor 

Vanaf oktober 2016: indoor 

Aantal? 45 

Door wie? Vrijwilliger Rik De Bruyne 

Deelnemers? Gemiddeld  8 

Waar? In de Vesting: outdoor 

 Aan zwembad: indoor 

 

Hobbynamiddag  

Wanneer?  Elke donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u00 

Aantal?  42 

Door wie?  Vrijwilligsters Rita Claus en Magda De Ruyck 

Deelnemers? Wisselend aantal, gemiddeld 12 

 

Open Atelier Aquarel 

Wanneer?  Iedere donderdagnamiddag 

Aantal?  21 

Door wie?  Vrijwilligers Paul Lampe en Mieke Vanderlinden 

Deelnemers? Wisselend aantal, gemiddeld 12 

 

Naaiatelier 

Wanneer?  Elke dinsdag, om de 14 dagen 

Aantal? 17 

Door wie?  Vrijwilligsters Rita Claus en Magda De Ruyck 

Deelnemers? Gemiddeld 5 

 

Europa, verleden, heden, toekomst 

Wanneer?  1ste dinsdag van de maand 

Aantal?  11 

Door wie?  Vrijwilliger Jean-Pierre Van Der Meiren 

Deelnemers? Wisselend aantal van 12 tot 17, gemiddeld 15 
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Filmnamiddag en reisverslagen 

Wanneer?  29 januari en 30 september 2016 

Aantal? 2  

Door wie?  I.s.m. vrijwilliger Patrick Mincke en CC De Woeker 

Deelnemers? 29 en 35 

 

Vrouwendag: Zelfverdediging door Andries Rogge 

Wanneer? 8 maart 2016 

Door wie? LDC de Vesting 

Deelnemers? 19 

 

Vrouwendag: Koken met Pascale Naessens 

Wanneer? 10 november 2016 

Door wie? Vrijwilligster Katelijne Van De Winkel 

Deelnemers? 22 

 

Gedichtendag 

Wanneer? 28 januari 2016 in  de bib van Oudenaarde 

Door wie? Jean-Marie De Smet 

Deelnemers? Niet geregistreerd door LDC 

 

 

Etentje voor alleenstaanden 

 Wanneer?  10 mei 2016 en 13 december 2016 

 Aantal?  2 

 Door wie?  LDC de Vesting met de stedelijke seniorenraad 

 Deelnemers? 81 en 87 

 

BBQ 

Wanneer? 30 juni 2016 

Door wie? LDC de Vesting 

 Deelnemers? 75 (waarvan 20 OK-pas) 

 

Bierfeestennamiddag 

Wanneer? 27 juni 2016 

Door wie? Stedelijke Seniorenraad Oudenaarde 

Deelnemers? 495 

 Waar?  Feestzaal Mantovani 

 

Ronde van Frankrijk op groot scherm 

 Wanneer? 2 juli tot 24 juli 2016 

 Aantal?  1 activiteit (16 namiddagen uitzending) 

 Door wie? LDC de Vesting 

 Deelnemers? Aanwezigen in de ontmoetingsruimte 

 

Mandala tekenen 

Wanneer? 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 en 22/12 

Aantal? 6 

Door wie? Vrijwilligster Elisabeth Slot 

Deelnemers? 2 à 3 mensen 

 

Tentoonstelling Creanamiddag 

 Wanneer?  14 t.e.m. 23 oktober 2016 

 Aantal   10 

 Door wie? Deelnemers aan de creanamiddag van de Vesting 

 Deelnemers? 225 bezoekers 

 Waar? Tentoonstellingsruimte in stadhuis 
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Quiz: ten voordele van de Vesting 

 Wanneer? 15 oktober 2016 

 Door wie?  Christelijke Gemeenschap Oudenaarde (CGO) 

 Deelnemers? 3 ploegen van 4 personen via de Vesting 

 

Onder mannen: Mannendag: Barbecue 

 Wanneer?  3 november 2016 

 Door wie?  LDC de Vesting 

Deelnemers? 6 

Waar? In de moestuin van de Vesting 

 

80ste Boekenbeurs 

Wanneer? 5 november 2016 

Door wie? Openbare Bibliotheek Oudenaarde 

Deelnemers? Geregistreerd via bib Oudenaarde 

Waar? Boekenbeurs (met bus) 

 

Postkaarten maken 

Wanneer? 8 en 15 december 2016 

Aantal? 2 

Door wie? Hilda Glorieux 

 Deelnemers? 5 

 

Kerstmarkt met OKswaree 

Wanneer? 9, 10 en 11 december 2016 

Aantal? 3 

Door wie? Kotteke Zeventiene 

 Deelnemers? Grote opkomst 

 

 

 

4. ACTIVITEITEN VAN VORMENDE AARD 
 

“Activiteiten die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling en de verrijking op vlak van 

kennis of vaardigheden van de gebruiker.” 

 

 

Alle vormende activiteiten werden in de Vesting georganiseerd,  tenzij anders vermeld. In 

totaal werden 318 activiteiten van algemeen vormende aard georganiseerd. In 2015 gingen 

369 vormende activiteiten door. 

 

Initiatie en begeleiding Atelier Aquarel 

Wanneer?  Iedere eerste en derde donderdagnamiddag 

Aantal?  23 

Door wie?  Vrijwilligers Paul Lampe en Mieke Vanderlinden 

 Deelnemers? Wisselend aantal, gemiddeld 12 

 

Cursus Bridge 

 Wanneer? Elke vrijdagnamiddag (uitgezonderd de eerste vrijdag van de 

maand en in de zomervakantie en soms inhaallessen) 

 Aantal? 39 

 Door wie? Lesgever Guido Boone en vrijwilliger Elisabeth Slot  

 Deelnemers? Gemiddeld 8 

 Prijs? 18 EUR per 12 lessen – vanaf eind 2016 gratis 
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Taiji Qigong 

 Wanneer? Woensdagvoormiddag in reeksen 

 Aantal? 25 

 Door wie? Lesgeefster Marleen Steurbaut 

 Deelnemers? Gemiddeld 9 

 Prijs? 4 EUR - 1,50 EUR OK-pas 

(betalen voor reeks is 3 EUR per les) 

 

Yoga 

 Wanneer? Elke 3de dinsdag van de maand, afwisselend meditatie en 

oefeningen 

 Aantal? 10 

 Door wie? Vrijwilliger Robert Vandenhaesevelde 

 Deelnemers? 5 vaste deelnemers 

 Prijs? 1,50 EUR 

 

Parlez-vous Français: Franse conversatie 

 Wanneer? Elke 2de dinsdag van de maand (uitz.: vakantie) 

 Aantal? 9 

 Door wie? Vrijwilligster Rita Browaeys 

 Deelnemers? Gemiddeld 6 

 Prijs? Gratis 

 

Engelse Conversatie Cup of Tea 

Wanneer? Elke vierde dinsdag van de maand 

Aantal?  9 

Door wie? Vrijwilligster Rita Browaeys 

Deelnemers? Gemiddeld 7 

 Prijs? Gratis 

 

Hablo Español: Spaanse praatgroep 

Wanneer? Elke derde woensdagavond, behalve in juli en augustus 

Aantal? 10 

Door wie? Vrijwilligster Dolores Rivas Lopez 

Deelnemers? Deelnemersaantal varieert. Er is een vaste groep van 10 en 

telkens een aantal losse deelnemers.  

Prijs? 5 EUR (1,50 OK-pas) (Incl. hapjes en drank) 

 

Franse Bistro : Franse conversatie 

 Wanneer? Een dinsdagvoormiddag per maand (niet in juli en augustus) 

 Aantal? 9 (waarvan 1 uitstap naar Roubaix)  

 Door wie? Vrijwilligster Frieda Vermeersch 

 Deelnemers? Gemiddeld 18 (volzet) 

 Prijs? 5 EUR – 1,5 EUR OK-pas (Incl. kaas met brood en wijn) 

 

Voordrachten i.s.m. OKRA Academie 

 Wanneer? maart, oktober en december 

 Aantal? 3 

 Door wie? OKRA Academie 

 Deelnemers? Wisselend van 30 tot 60 deelnemers 

 Prijs? 5 EUR – 1,5 EUR OK-pas 
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Budgetkoken of workshop ‘Lekker, gezond en betaalbaar koken’ 

 Wanneer? Elke 2de maandag van de maand 

 Aantal? 12 

 Deelnemers? Gemiddeld 12 (min.  8, max. 16) 

 Prijs? 4,50 EUR per les (maaltijd inbegrepen) 

 

Kruidenreeks V 

 Wanneer? Elke eerste dinsdagnamiddag van de maand, gestart vanaf 

september 2015 tot juni 2016 

 Aantal? 6 

 Door wie? Herboristen Jules en Carine Clerbout   

 Deelnemers? 7 deelnemers schreven in voor de reeks en afhankelijk van het 

onderwerp sloten geïnteresseerden aan tot maximum 9 

 Prijs? 50 EUR / 10 lessen (OK-pas: 15 EUR) 

  7 EUR / les (OK-pas: 1,5 EUR) 

 

Kruidenreeks avond voor gevorderden  

 Wanneer? Elke eerste dinsdagavond van de maand, van september 2015 

tot juni 2016 

 Aantal? 6 

 Door wie? Herboristen Jules en Carine Clerbout 

 Deelnemers? 6 deelnemers, aangevuld met losse deelnemers tot max. 9 

 Prijs? 70 EUR / 10 lessen (OK-pas: 15 EUR) 

  10 EUR / les (OK-pas: 1,5 EUR) 

 

Wandelen en bewegen voor (her)beginners 

Wanneer? 25 januari en 29 februari  

Aantal? 2 

Door wie? Vrijwilligster Liesbeth Pottie 

Deelnemers? 5 en 7 

 Prijs? Gratis 

 

Line Dance 

Wanneer? 1 en 18 februari 2016 

Aantal?  2 

Door wie? Lesgeefster Malika  

Deelnemers? 2 en 3 

 Prijs? 6 EUR per les (OK-pas: 1,50 EUR) 

 

Cursus Glaskunst Tiffany 

 Wanneer? Elke donderdagnamiddag tijdens de creamiddag 

 Aantal? 35 

 Door wie? Vrijwilligster Elisabeth Slot 

 Deelnemers? Gemiddeld 4 deelnemers 

 Prijs? 40 EUR / 10 lessen (15 EUR OK-pas) 

 

Bloemschikken 

Wanneer? 11/03, 10/06, 23/09, 21/10, 15/12 en 16/12/ 2016 

Aantal? 6 

Door wie? Vrijwilligster Katelijne Van De Winkel 

Deelnemers? 16 

 Prijs? 10 EUR - 1,50 EUR OK-pas 
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Slim op Stap 

 Wanneer? Start op 24/02/2016. Elke woensdag, niet tijdens de 

schoolvakanties 

 Aantal?  10 

 Door wie? Leerpunt Oudenaarde 

 Deelnemers? Gemiddeld 4 

 Prijs? Gratis, enkel bijdrage voor de kopieën 

 

Open computerklas 

 Wanneer? Verschillende woensdagnamiddagen, uitgezonderd 

vakantieperiodes 

 Aantal? 21 verdeeld over 2 reeksen (voorjaar en najaar).  

Door wie? 3 vaste vrijwilligers: Francis De Weirdt, Monique Lefebvre en 

Vincent Bellinck 

Deelnemers? De deelnemers variëren naargelang het thema, gemiddeld 10 

deelnemers 

Prijs? Gratis, uitgezonderd PC-café 

Waar?  Open Computerruimte van Sociaal Huis 

 

Kleur- en stijladvies 

 Wanneer? 11/10: kleur en 18/10: stijl 

 Aantal? 2 

 Door wie? Vrijwilligers Vera Himpe en Chris Van Cleemputte 

 Deelnemers? 11/10: 12    18/10: 10 

 Prijs? 5 EUR (OK-pas 1,50 EUR) 

 

Koken : kookdemonstratie 

 Wanneer? Elke 3de dinsdag van de maand (niet in juli) 

 Aantal? 11 

 Door wie? Vrijwilligster Thérèse De Ruyck, in de vakantieperiode neemt 

Hilde Dupont over 

 Deelnemers? Wisselend, gemiddeld 15 

 Prijs? 5 EUR – 1,5 EUR OK-pas (Incl. proeven en drankje) 

 

Meerstuin 

Wanneer? Elke vrijdagvoormiddag 

Door wie? Vrijwilliger Michel Huyghens 

Aantal? 33 

Deelnemers? 6 

 Prijs? Gratis 

 

Kookdemonstratie i.s.m. Kisp, volwassenonderwijs  

Wanneer? 3 mei en 4 oktober 

Aantal? 2 

Door wie? KISP 

Deelnemers? 15 en 18 

 Prijs? 5 EUR 

 

Collectievissen in oorlogstijd 

 Wanneer? 19/02/2016  

 Door wie? Provinciaal Erfgoedcentrum Ename 

 Deelnemers? 11 

 Prijs? Gratis 
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Mobiliteitsdag 

Wanneer? 16 september 2016 

Deelnemers? 20 

 Prijs? 12 EUR (incl. maaltijd) (OK-pas: 4,50 EUR) 

   5 euro voor een halve dag 

 

Initiatie tekenen en Tekenles 

Wanneer? 28/09, 12/10, 19/10, 16/11, 30/11 

Aantal?  5 

Door wie? Linda Van de Weygaert 

Deelnemers? 9 

Prijs? Gratis 

 

Wijnproeven 

Wanneer? 29 november 2016 

Door wie? Oxfam Fair Trade 

Deelnemers? Niet beschikbaar 

Prijs? 5 euro (terugbetaling bij aankoop vanaf 50 euro)  

 

Nederlands leren met behulp v/e vrijwilliger 

 Wanneer? 03/10, 10/10, 24/10, 31/10 en 14/11 en elke 1ste en 3de 

donderdag van de maand 

 Aantal? 25 

 Door wie? Verschillende vrijwilligers  

 Deelnemers? 7 

 

 

LDC de Vesting vindt levenslang leren een belangrijke uitdaging en sloot daarom een 

samenwerkingsakkoord af met Leerpunt, Centrum voor Basiseducatie.  

Bij Leerpunt volgt de cursist vorming in een kleine groep, leert hij zelfstandig werken op zijn 

eigen tempo en op zijn eigen niveau. Wat hij leert, is praktisch bruikbaar: thuis, op het werk of 

in het dagelijkse leven. 

Alle cursussen zijn gratis (uitgezonderd lesmateriaal) en alleen voor volwassenen. 

 

Leerpunt organiseert onder meer volgende cursussen: vlot lezen en schrijven, berichten 

schrijven op het internet, Nederlands opfrissen, Nederlands voor anderstaligen, handig met 

rekenen, wiskunde en Excel/Calc, kennismaking met de computer, internet en e-mail, 

rijbewijs, omgaan met nieuwe technologie, stress en gezondheid, wonen en milieubewust 

consumeren, cursussen Frans en Engels. 

De overeenkomst tot samenwerking tussen Lokaal Dienstencentrum de Vesting en vzw 

Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen bestaat  

uit een wederzijdse doorverwijzing naar het vormingsaanbod. 

De Vesting kan potentiële cursisten en geïnteresseerden aanmelden via 

www.leerpuntzovl.be/contact.  

Leerpunt laat gebruikers van de Vesting toe in het Open Leercentrum en geeft het 

lessenrooster door aan de Vesting. Op basis daarvan worden de leslokalen ter beschikking 

gesteld. Buiten de lestijden kan het Lokaal Dienstencentrum de lokalen gebruiken voor 

cursussen. 

Met betrekking tot cursussen die aansluiting vinden bij het aanbod van de Vesting is het 

zinvol om een nauwere samenwerking op te bouwen. Dit kan door groepsbezoek aan de 

Vesting of een vervolgaanbod aangeboden door LDC de Vesting dat in samenspraak met 

Leerpunt tot stand kan komen. 
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5. ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKSE LEVEN, INZONDERHEID 

HYGIËNISCHE ZORG 
 
“Een centrum biedt hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische 

zorg. Die hulp moet aangeboden worden onder minstens twee vormen.”  

 

 

5.1. Pedicure 

 

Sinds de opening van het dienstencentrum bieden wij de gebruikers – na reservatie – de 

mogelijkheid om een voetverzorging te krijgen.  

Voor deze dienstverlening wordt samengewerkt met het Woon-, Leef- en Zorgcentrum de 

Meerspoort. 

 

Om de dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken, werd beslist een freelance pedicure 

aan te spreken. In de Raad van 28 april 2011 werd mevrouw Anja De Keyzer uit Oudenaarde 

aangesteld. 

Er werd gevraagd om op woensdag te werken omdat het kapsalon van het Woon-, Leef- en 

Zorgcentrum dan beschikbaar is. Haar werd het tarief van 14 EUR per behandeling 

opgelegd. 

 

Zij startte in de Vesting op 1 juni 2011 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Januari  7 9 4 9 8 

Februari  4 10 9 12 15 

Maart  5 3 4 10 10 

April  5 7 9 6 16 

Mei  6 10 10 15 17 

Juni 7 8 6 12 9 18 

Juli 6 4 10 4 14 9 

Augustus 6 6 4 13 11 13 

September 7 4 4 3 7 18 

Oktober 4 2 7 7 12 10 

November 4 5 9 12 14 24 

December 1 6 8 5 12 9 

Totaal 35 62 87 92 131 167 

 

In 2016 kwamen 48 verschillende gebruikers naar de pedicure. Er is een zeer grote 

tevredenheid bij de pedicure. Klanten komen graag terug. 

 

 

5.2. Kapsalon 

 

Sinds de opening van het dienstencentrum bieden wij de gebruikers – na reservatie – de 

mogelijkheid om een haarverzorging te krijgen.  

Voor deze dienstverlening wordt samengewerkt met het Woon-, Leef- en Zorgcentrum de 

Meerspoort. 

 

Om de dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken, werd in de Raad van 28 april 2011 de 

firma Parrein aangesteld. Vanaf 29 februari 2012 werd een nieuwe kapster aangesteld, Griet 

De Moor. 

 

Wij hanteren dezelfde tarieven als het WZC Meerspoort, namelijk de nieuwe tarieven die in 



 

 

108 
 

de Raad van 13 mei 2013 vastgelegd werden. De tarieven werden gedurende 17 jaar niet 

aangepast en een aantal combinaties was niet logisch en duidelijk. Vanaf 1 juni 2013 wordt 

elke behandeling apart aangerekend. Hoe meer ‘luxebehandelingen’, hoe duurder het 

kappersbezoek.   

 

PRIJSLIJST KAPSALON vanaf 01/06/2013 

Snit heren € 10,00 

Snit dames € 15,00 

Watergolf  € 14,00 

Brushing € 14,00 

Kleuring  € 30,00 

Permanent  € 35,00 

Trimmen baard      € 4,50 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Januari  16 9 13 24 11 

Februari  10 12 11 10 13 

Maart  8 6 8 19 11 

April  6 12 14 21 16 

Mei  8 7 9 15 7 

Juni 4 9 11 10 15 11 

Juli 3 8 4 9 17 15 

Augustus 10 6 14 11 15 9 

September 5 8 8 13 15 6 

Oktober 10 4 13 13 10 11 

November 10 7 10 7 11 6 

December 4 5 8 12 6 9 

Totaal 46 95 114 130 178 125 

 

In 2016 kwamen 47 verschillende gebruikers naar de kapper.  

 

Er is een lichte terugval te merken bij het kapperbezoek. Dit moet opgevolgd worden in het 

vernieuwde kapsalon, waar de service voor de klanten uitgebreider zal zijn en het kapsalon 

zichtbaarder zal zijn.  

De centrumleider krijgt wel vaak te horen dat de tarieven voor wie het financieel moeilijk 

heeft, te duur zijn. 

 

 

 

6. WARME MAALTIJDEN 
 

Het zelfbedieningsrestaurant De Pelikaan is elke werkdag open van 11u30 tot 13u30.  

Het restaurant is voor iedereen toegankelijk.  

 

Maaltijden moeten niet meer gereserveerd worden, behalve afhaalmaaltijden. Dit kan 

telefonisch of via www.de-vesting.be. 

 

In het restaurant worden 3 tarieven gehanteerd voor een volledige maaltijd (soep , 

hoofdgerecht, dessert en drank): 

 Gewoon tarief: € 10  

 Tarief overheidspersoneel en vrijwilligers: € 7 

 Sociaal tarief: € 3 

In de afgelopen jaren werden 2 prijsverhogingen doorgevoerd. De eerste was in januari 2010 

(1 EUR, uitgezonderd voor sociaal tarief). De tweede vanaf februari 2014 (1 EUR, uitgezonderd 

voor sociaal tarief). 
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Omdat er vastgesteld werd dat er te veel maaltijden per verminderingspas afgehaald 

werden (soms 8 per persoon) en er een vermoeden van misbruik was, werd er beslist dat er 

vanaf februari 2014 slechts 1 maaltijd per pas en per dag kan afgehaald worden. Het 

afhaalmenu bestond uit soep, hoofdgerecht, dessert en drankje. Sedert februari 2014 is dit 

enkel soep en een hoofdgerecht. Door deze aanpassingen worden gebruikers gestimuleerd 

om in het restaurant zelf te eten en indirect ook om mensen te ontmoeten en deel te nemen 

aan activiteiten. 

 

Om het sociaal tarief te bekomen, dient men in het bezit te zijn van een Oudenaardse 

Kansenpas (OK-pas, zie verder) die men kan aanvragen in het Sociaal Huis. 

 

De OCMW-raad besliste in haar vergadering van 28/06/2012 om alle 65-plussers van 

Oudenaarde hetzelfde tarief aan te rekenen als de categorie 2 van de gebruikers, zijnde het  

tarief overheidspersoneel en vrijwilligers. 

 

Naar aanleiding van de verhuis van het OCMW naar het Sociaal Huis campus Meerspoort, 

werden de personeelsleden van partnerorganisaties van het Sociaal Huis die effectief werken 

in het Sociaal Huis Oudenaarde toegevoegd aan de categorie 2 van de gebruikers, zijnde 

het tarief overheidspersoneel en vrijwilligers. Dit vanaf 01/11/2012. 

 

2015 was een bewogen jaar voor de centrale keuken van de woonzorg Meerspoort, 

Scheldekant en Leupeheem en het restaurant de Pelikaan. 

Vanaf 1 september werd een nieuwe cateraar aangesteld. Het contract met de vertrouwde 

cateraar die al 25 jaar in opdracht van het OCMW de keuken uitbaatte en het restaurant 

opstartte, werd opgezegd. 

Dat gaf onder de collega’s, die beslisten te werken voor de nieuwe cateraar, een 

aanpassing aan nieuwe chefs en aan enkele nieuwe personeelsleden in het team.  

Naast de wissel van cateraar werd ook een nieuw concept voor het maaltijdgebeuren in de 

Woonzorg van Sociaal Huis Oudenaarde uitgewerkt. Er is dagelijks keuze uit twee dagschotels 

zonder dat de bewoner zijn keuze vooraf moet doorgeven. De bewoners worden bediend in 

de leefruimtes. Dat wil zeggen dat het keukenpersoneel aan het werk gaat in de leefruimtes 

en in rechtstreeks contact staat met de bewoners. Dit vroeg een korte opleiding van de 

keukenpersoneelsleden. 

Het keukenpersoneel staat ook in voor het transport van maaltijden in warme lijn naar het 

nieuwe Woonzorgcentrum Scheldekant en de Groep Assistentiewoningen Leupeheem.  

Eind september verhuisde de Pelikaan naar een tijdelijke locatie en nam de keuken zijn intrek 

in een noodkeuken.  

Al deze veranderingen geconcentreerd in het najaar gaven wel wat spanningen en hadden 

ook invloed op het bezoekersaantal van de Pelikaan.  

 

In 2016 nam de keuken haar intrek in haar vernieuwde keuken, maar kort daarna werd de 

ingang verlegd naar een tijdelijke ingang en was er heel veel hinder van koude, stof en 

geluidshinder wegens verbouwingen. Niet echt bevorderlijk voor de verkoop en de 

klanttevredenheid. We hopen in het najaar van 2017 terug te kunnen inzetten op een 

optimale dienstverlening.  

 

Het aanbod van de maaltijden werd verruimd. We bieden een dagmenu, vervangmenu, 

vegetarische schotel, koude schotel vis / vlees (in de zomer), steak en spaghetti bolognaise. 

De klanten moeten niet meer vooraf reserveren.  

Het aanbod van broodjes werd half 2016 uitgebreid maar wegens van zeer beperkte 

verkoop vanaf januari 2017  nog enkel op reservatie klaargemaakt.  

Aangezien het dienstencentrum de verkoop van belegde broodjes niet ziet als belangrijke 

dienstverlening voor haar gebruikers, worden deze cijfers niet meer opgenomen in het 

jaarverslag.  

De broodjes blijven in het assortiment als service voor de personeelsleden van het Sociaal 

Huis. 
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Overzicht maaltijden in restaurant de Pelikaan – periode 2011 

 

 
 Januari Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

Klanten              

Sociaal tarief 481 442 593 428 542 558 516 531 559 572 564 772 6.558 

Personeel & 

Vrijwilligers 
1.164 1.220 1.322 1.272 1.336 1.121 1.068 1.192 1.195 1.169 1.019 1.299 14.377 

Standaard 213 238 333 207 244 216 177 232 228 210 178 265 2.741 

Totaal 

maaltijden 
1.858 1.900 2.248 1.907 2.122 1.895 1.761 1.955 1.982 1.951 1.761 2.336 23.676 

              

Broodje type I 12 13 13 22 20 15 14 19 22 11 19 31 211 

Broodje type II 111 88 100 93 87 100 64 89 114 124 111 107 1.188 

Totaal broodjes 123 101 113 115 107 115 78 108 136 135 130 138 1.399 
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Overzicht maaltijden en broodjes in restaurant de Pelikaan – periode 2012 

 

 
 Januari Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

Klanten              

Sociaal tarief 667 623 768 783 801 939 971 912 874 1273 984 949 10.544 

Personeel & 

vrijwilligers, 65+ 

inwoners 

1.221 1.180 1.316 1.236 1.276 1.346 1.393 1.361 1.468 1.794 1.847 1.777 17.215 

Standaard 212 215 269 210 275 225 145 165 185 225 153 123 2.402 

Totaal 

maaltijden 
2.100 2.018 2.353 2.229 2.352 2.510 2.509 2.438 2.527 3.292 2.984 2.849 30.161 

              

Broodje type I 22 21 30 16 12 16 9 12 20 38 35 39 270 

Broodje type II 130 119 126 137 100 134 115 122 136 146 107 81 1.453 

Totaal broodjes 152 140 156 153 112 150 124 134 156 184 142 120 1.723 
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Overzicht maaltijden en broodjes in restaurant de Pelikaan – periode 2013 

 

 
 Januari Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

Klanten              

Sociaal tarief 989 719 813 826 785 888 915 915 1.070 1.221 933 1.053 11.127 

Personeel & 

vrijwilligers, 65+ 

inwoners 

1.835 1.752 1.899 1.866 1.751 1.804 1.844 1.760 1.742 2.066 1.778 1.970 22.067 

Standaard 115 150 185 165 167 164 219 193 143 177 130 199 2.007 

Totaal 

maaltijden 
2.939 2.621 2.897 2.857 2.703 2.856 2.978 2.868 2.955 3.464 2.841 3.222 35.201 

              

Broodje type I 40 24 21 29 29 20 17 9 22 18 17 7 253 

Broodje type II 119 82 129 134 142 138 169 87 96 99 87 87 1.369 

Totaal broodjes 159 106 150 163 171 158 186 96 118 117 104 94 1.622 
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Overzicht maaltijden en broodjes in restaurant de Pelikaan – periode 2014 

 

 
 Januari Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

Klanten              

Sociaal tarief 1017 781 772 717 650 755 785 680 755 782 617 723 9.034 

Personeel & 

vrijwilligers, 65+ 

inwoners 

2.035 1.723 1.675 1.653 1.580 1.549 1.490 1.384 1.477 1.785 1.476 1.619 19.446 

Standaard 134 113 130 109 109 96 72 79 80 121 68 87 1.198 

Totaal 

maaltijden 
3.186 2.617 2.577 2.479 2.339 2.400 2.347 2.143 2.312 2.688 2.161 2.429 29.678 

              

Broodje type I 13 10 24 23 18 24 20 17 15 15 22 23 224 

Broodje type II 80 119 118 89 97 77 56 101 79 77 64 84 1.041 

Totaal broodjes 93 129 142 112 115 101 76 118 94 92 86 107 1.265 

 
De daling vanaf februari 2014 is te verklaren door de prijsverhoging van 1 EUR, het strengere onderzoek bij toekenning van de OK-pas en de 

strengere voorwaarden voor afhaalmaaltijden. 
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Overzicht maaltijden en broodjes in restaurant de Pelikaan – periode 2015 

 

 Januari Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

Klanten              

Sociaal tarief 666 591 743 732 527 720 742 633 633 555 548 434 7.524 

Personeel & 

vrijwilligers, 65+ 

inwoners 

1.549 1.488 1.649 1.528 1.300 1.543 1.328 1.235 1.148 1.082 945 886 15.681 

Standaard 86 87 94 101 82 91 66 74 74 68 45 48 916 

Totaal 

maaltijden 
2.301 2.166 2.486 2.361 1.909 2.354 2.136 1.942 1.855 1.705 1.538 1.368 24.121 

              

Broodje type I 17 13 16 20 12 14 12 23 20 9 9 5 170 

Broodje type II 93 84 89 95 85 80 90 82 49 47 39 54 887 

Totaal broodjes 110 97 105 115 97 94 102 105 69 56 48 59 1.057 

 
De dalende trend van 2014 zet zich voort in 2015, maar ook de wissel van cateraar en de tijdelijke locatie van het restaurant (en de 

problemen daarbij) zorgen voor een terugval.  

Door verbouwingen konden geen grote activiteiten zoals mosselfestijn, BBQ, … doorgaan wat ook resulteerde in lagere totalen. Op deze 

activiteiten waren makkelijk 100 extra eters aanwezig.  

Door verhuis werd het restaurant ook enkele dagen gesloten. Als we de gemiddelde dagverkoop bekijken in 2015 (gemiddeld 98 

maaltijden) tegenover 2014 (gemiddeld 118 maaltijden), verliezen we 20 maaltijden per dag.   
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Overzicht maaltijden in restaurant de Pelikaan – periode 2016 

 

 

 Januari Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

Klanten              

Sociaal tarief 440 436 599 675 536 625 592 629 760 812 911 758 7.773 

Personeel & 

vrijwilligers, 65+ 

inwoners 

891 1.031 1.198 1.348 1.185 1.292 1.289 1.371 1.391 1.212 1.164 1.030 14.402 

Standaard 37 29 64 94 108 126 57 72 113 105 55 75 935 

Totaal 

maaltijden 
1.368 1.496 1.861 2.117 1.829 2.043 1.938 2.072 2.264 2.129 2.130 1.863 23.110 

 

 
De dalende trend van 2014 en 2015 zet zich voort in 2016, maar in de omstandigheden die zich voordoen, zijnde de verbouwingen, stof, koude, 

toiletcontainer buiten… valt de terugval best mee. Als we de gemiddelde dagverkoop bekijken in 2016 (gemiddeld 94 maaltijden) tegenover 

2015 (gemiddeld 98 maaltijden), verliezen we 4 maaltijden per dag.   
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Overzicht maaltijden en broodjes in restaurant de Pelikaan – periode 2009 tot en met 2016 

 
 

Klanten 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Sociaal tarief 4.085 19 4.638 23 6.558 28 10.544 35 11.127 32 9.034 30 7.524 31 7.773 34 

Personeel & Vrijwilligers 14.174 66 12.574 64 14.377 60 17.215 57 22.067 63 19.446 66 15.681 65 14.402 62 

Standaard 3.333 15 2.584 13 2.741 12 2.402 8 2.007 6 1.198 4 916 4 935 4 

Totaal maaltijden 21.592  19.796  23.676  30.161  35.201  29.678  24.121  23.110  

 

De daling in 2015 is gelijk verdeeld over onze 3 tarieven.  

In 2016 zien we dat de 2de categorie met meer dan 1.200 maaltijden vermindert en dat de andere 2 categorieën licht groeien. Opvallend 

was, dat vooral personeelsleden van stad en OCMW afhaakten omdat ze de hinder er liever niet bij hadden. Vanuit die groep werden dan 

ook de meeste klachten geformuleerd.  

De opening van de cafetaria van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde heeft er ook voor gezorgd dat personeelsleden van AZO niet meer 

bij ons eten. 
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Klanten Sociaal tarief 2016 

 

 

Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 
440 436 599 675 536 625 592 629 760 812 911 758 7.773 
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Klanten aan 7 EUR - 2016 

(personeelsleden OCMW, AZ Oudenaarde, politie, Stad en brandweer, partners Sociaal Huis, vrijwilligers en 65’+ers van Oudenaarde) 

 

 

Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

891 1.031 1.198 1.348 1.185 1.292 1.289 1.327 1.391 1.212 1.164 1.030 14.402 
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Klanten aan 10 EUR - 2016 

 

 

Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

37 29 64 94 108 126 57 72 113 105 55 75 935 
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Totaal maaltijden 

 
 

Jan Febr Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Oktober Nov Dec Totaal 

1.368 1.496 1.861 2.117 1.829 2.043 1.938 2.072 2.264 2.129 2.130 1.863 23.110 
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7. HULP BIJ BOODSCHAPPEN 
 

7.1. Dienstenchequeonderneming 

 

In het OCMW werd op 21/11/2005 een dienstenchequeonderneming ‘Netwerk’ opgericht. 

De dienstenonderneming werd door de overheid erkend onder het nummer 01579 voor de 

activiteiten huishoudelijke hulp (poetshulp), klein naaiwerk, maaltijden bereiden, wassen, 

strijken en boodschappen doen.  

Met het systeem van dienstencheques kan het OCMW zijn dienstverlening op het vlak van 

thuishulp van huishoudelijke aard uitbreiden en tegemoetkomen aan bestaande behoeften 

bij de bevolking.  

 

Het dienstencentrum doet een beroep op de dienstenchequeonderneming ‘Netwerk’ voor 

de boodschappendienst. Wie wil dat er boodschappen gedaan worden, sluit zich aan bij 

netwerk en doet met de ‘netwerkster’ de boodschappen of geeft een boodschappenlijst 

mee. 

 

Vanaf eind 2014 wordt de dienstenchequeonderneming afgebouwd en werd deze 

overgenomen door de vzw van de stad Oudenaarde.  

 

 

7.2. Minder Mobielen Centrale 

 

Het OCMW Oudenaarde heeft vanaf 01/01/2002 een Minder Mobielen Centrale. Deze richt 

zich op personen met een beperkt inkomen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben. 

De MMC is er voor alle inwoners van Oudenaarde: 

• die vervoersproblemen hebben ten gevolge van ziekte, leeftijd of een handicap  

• wiens inkomen niet hoger is dan tweemaal het bedrag van het leefloon 

- die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of voor wie geen 

openbaar vervoer voorhanden is 

 

De chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale gaan mee met de gebruikers op 

boodschappen. Zolang we voldoende vrijwillige chauffeurs vinden die meegaan met de 

klanten, kiest de Vesting om met de Minder Mobielen Centrale boodschappenhulp te 

bieden aan haar gebruikers. Onze leden van de MMC (bijna allemaal ouderen) willen liefst 

zelf hun boodschappen doen en ook de chauffeurs geven aan dat ze voldoening hebben 

van deze dienstverlening. Ook al zijn ze soms heel lang onderweg, want tijdens het winkelen 

gunnen de chauffeurs de klanten ook tijd voor een babbeltje als ze een kennis tegen het lijf 

lopen … 

 

Zie punt ONDERSTEUNEN VAN MOBILITEIT VAN LOKALE BEWONERS 

 

7.3. Aub postbode 

 

Postbode, kom binnen aub 

Wie moeilijk naar een postkantoor, een PostPunt of een rode brievenbus kan gaan, kan 

dankzij de campagne ''AUB Postbode'' in de Vesting een mini-affiche krijgen waardoor de 

postbode weet dat hij moet aanbellen om enkele postale diensten te leveren. 

Volgende zaken kunnen via de postbode geregeld worden: 

 aankoop van postzegels 

 meegeven van gewone binnenlandse en internationale genormaliseerde 

brieven en pakjes 

 binnenlandse aangetekende zendingen 
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 stortingen met een gestructureerde mededeling voor een maximumbedrag 

van 300 euro per storting. 

De affiche "AUB Postbode" wordt voor het raam geplaatst of bewoners van appartementen 

kleven een "AUB Postbode"-sticker op de brievenbus waarop ze de datum invullen. De 

postbode zal dan tijdens zijn ronde aanbellen. 

 

 

 

8. BUURTHULP 
 

Buurthulp : het organiseren, ondersteunen en volgen van activiteiten en initiatieven die het 

sociale netwerk, de communicatie en het veiligheidsgevoel versterken. 

 

8.1. Klusjesdienst 

 

De dienstverlening van de klusjesdienst heeft tot doel kleine karweien uit te voeren bij 

inwoners van de stad die door lichamelijke en/of psychosociale beperkingen niet in staat zijn 

noodzakelijke karweien aan de huurwoning uit te voeren.  

 

De klusjesdienst is voorbehouden aan inwoners met een klein inkomen die geen beroep 

kunnen doen op een vakman. 

Het inkomen is begrensd tot 150 % van het barema leefloon volgens de gezinssituatie. 

 

Vanaf 1 mei 2007 werd het reglement aangepast en zijn de bijdragen van de gebruiker 

onderhevig aan de index: 

- inkomen = of < leefloon : 3,84 EUR/uur 

- inkomen > leefloon : 7,67 EUR/uur 

- verplaatsingskosten :  

3,43 EUR per karwei 

0,32 EUR per km voor karweien buiten Oudenaarde 

- kosten voor gebruikt materiaal zijn ten laste van de begunstigde 

 

De centrumleider maakt voor de gebruikers een afspraak met de klusjesdienst en volgt dit 

met de contactpersoon van het Sociaal Huis op. 

 

 

8.2. Seniorenspreekuur 

 

In 2011 hadden we enkele verkennende gesprekken om tot een samenwerking te komen 

tussen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Spiegel en LDC de Vesting. 

De bedoeling was een seniorenspreekuur te ontwikkelen. Als de mensen niet naar de 

psycholoog gaan omdat de drempel van een CGG te hoog is, dan brengen wij de 

psycholoog naar hen via een zitdag in het dienstencentrum. 

 

Geestelijke gezondheid is minstens even belangrijk als fysieke gezondheid. Vaak krijgt het 

dienstencentrum te maken met psychische problemen bij senioren. Rond het onderwerp 

hangt een taboesfeer. Senioren die depressief zijn, zetten zelf niet makkelijk de stap naar het 

CGG. Ze kunnen ook minder terugvallen op hun kinderen, die vaak zelf een druk leven leiden 

en/of te veraf wonen om de zorg voor hun ouders er nog eens bij te nemen. 

Elke derde donderdagnamiddag komt een psycholoog van CGG De Spiegel naar de 

Vesting. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. 
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Deze dienstverlening is zeker een versterking voor de Vesting. Belangrijk is om gebruikers te 

overtuigen dat ‘praten helpt’. Deze generatie senioren is het niet gewoon om te praten over 

gevoelens en de drempel is, zelfs in een dienstencentrum, hoog. De deelnemers zijn zeer 

tevreden en komen vaak nog een keer terug bij de psycholoog. 

In totaal kwamen in 2016 negen mensen naar het spreekuur in de Vesting. Drie personen 

werden naar De Spiegel doorverwezen omdat hun vraag een dringend antwoord vereiste en 

zij niet konden wachten op het spreekuur. 

Flyers en affiches leverden zo goed als geen afspraak op. Enkel wanneer senioren 

uitgenodigd of aangesproken worden door de centrumleider, zetten ze de stap.  

 

 

8.3. Onderbescherming 

 

In de Stedelijke Ouderenadviesraad leefde een hele tijd het idee om het thema 

‘eenzaamheid’ bij 80-plussers te belichten. Om zicht te krijgen op hoe eenzaamheid ervaren 

wordt in de verst afgelegen buitengemeenten van Oudenaarde, werd in 2012 aangesloten 

bij het project ‘onderbescherming bij 80-plussers’. Dit project peilde naar o.a. de beleving 

van eenzaamheid. Concreet kwam het erop neer dat er zo’n 120 alleenstaande 80-plussers 

een bezoek kregen van senioren die samen met hen een vragenlijst overliepen. 

De Vesting werkte actief mee aan dit project. 

Er werd een enquête afgenomen bij alleenstaande 80-plussers waarbij gepeild werd naar de 

onderbescherming en de graad van eenzaamheid (subjectief). De enquêteurs werden 

geworven in de seniorenraad en in de centrumraad van de Vesting. 

De enquête zelf werd grotendeels overgenomen van OCMW Zottegem (waar het afnemen 

van de enquêtes vroeger al gebeurde), maar dan toegepast op Oudenaarde (o.a. een 

aantal vragen omtrent het dienstencentrum werden toegevoegd). 

 

De enquêteurs namen ook infobrochures van de sociale diensten van de stad en het OCMW 

(waarop duidelijk de contactpersonen staan) en activiteitenkalenders van de Vesting mee. 

 

Aan de hand van de resultaten werden twee werkgroepen, waarvan nog 1 werkgroep 

overblijft, opgericht om aan de specifieke noden tegemoet te komen.  

 

Werkgroep mobiliteit: In 2013 werden vier adviezen geformuleerd en op een ludieke manier 

afgeleverd aan het stadsbestuur. De werkgroep mobiliteit bleef actief in 2014 en realiseerde 

een taxi-abonnement voor 65-plussers in Oudenaarde. In 2015 en 2016 werd ingezet op de 

promo van het abonnement, dat tot op vandaag nog niet het verhoopte aantal gebruikers 

heeft.  

De werkgroep mobiliteit diende een advies in om als adviesraad mobiliteit te kunnen verder 

werken. Top op heden werd geen beslissing genomen. 

 

 

8.4. LETS Vlaanderen 

 

Wat is LETS? 

LETS staat voor Local Exchange & Trade System, vrij vertaald: Lokaal ruil- en 

uitwisselingssysteem. De LETS-ruilkring is een vereniging van mensen die elkaar helpen door 

met elkaar (creatieve, huishoudelijke, …) diensten en goederen uit te wisselen. 

 

LETS Aalst-Oudenaarde bestaat sinds 1998. Organisator van 

de LETS-groep is Steunpunt Welzijn vzw Aalst. In Oudenaarde 

zijn er op dit moment nog niet veel leden. Daarom wil 

Steunpunt Welzijn meer op lokaal niveau werken. Uiteindelijke 

doelstelling is om voor Oudenaarde een subgroep te creëren, 
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net als voor Ronse en Geraardsbergen, binnen de grotere groep LETS Aalst-Oudenaarde. 

 

Voor OCMW Oudenaarde biedt de samenwerking met LETS Vlaanderen mogelijkheden om 

personen en gezinnen uit hun sociaal isolement te halen door het bevorderen van sociale 

contacten, het stimuleren van vaardigheden, het verhogen van het positief 

eigenwaardegevoel en het verruimen van het persoonlijk sociaal netwerk. 

OCMW Oudenaarde ziet de samenwerking met LETS vooral in relatie met de werking van het 

Lokaal Dienstencentrum de Vesting en de kansenpaswerking. 

Het Lokaal Dienstencentrum werkt samen met vrijwilligers en bereikt een grote groep 

alleenstaanden waarmee regelmatig contact wordt gelegd via de diverse activiteiten. 

De kansenpaswerking organiseert maandelijks een OK-Swaree. Dit is een laagdrempelig 

ontmoetingsmoment waarop telkens een culturele of vormende activiteit wordt 

gecombineerd met een recreatief moment en waar een hapje en drankje aan een sociaal 

tarief worden aangeboden. 

 

Omdat de idee van Letsen perfect past binnen buurthulp van de Vesting, werkten Lets 

Vlaanderen, Beschut Wonen en de Vesting in 2012 een workshop uit waar de werking van 

Lets voorgesteld werd door ‘Letsers’. 

 

Eind 2012 werd de Letsgroep ‘Vlaamse Ardennen’ boven de doopvont gehouden, maar 

achteraf bleek het over een scheurgroep binnen de vzw Lets Vlaanderen te gaan. Dit brengt 

verwarring voor de bevolking. Alvorens verder te gaan in Oudenaarde, moet intern een 

oplossing komen tussen de scheurgroep en de vzw Lets Vlaanderen. Zolang er geen 

duidelijkheid komt i.v.m. de verdere werking, wordt het initiatief niet verder actief 

bekendgemaakt in de Vesting. In februari 2013 was er een bijeenkomst in Oudenaarde voor 

kandidaat-Letsers. Er werd geen feedback gegeven aan de Vesting.  

In 2014 bleef de scheurgroep actief en organiseerden ze een informatieve en 

kennismakingsbijeenkomst in de Vesting. Tien mensen namen deel. 

In 2016 vond er opnieuw een interessante uiteenzetting plaats om nieuwe Letsers aan te 

trekken. Er waren 9 deelnemers. 

 

 

8.5. Zorgvragen 

 

De centrumleider staat in voor het beantwoorden van de zorgvragen en waar nodig wordt 

een huisbezoek gebracht. 

 

In 2016 werden door 95 verschillende personen 127 zorgvragen gesteld. Elf aanvragers waren 

niet van Oudenaarde. 

 

In 2016 

 werden 20 adviezen gegeven en informatievragen beantwoord; 

 werden 0 vragen gesteld in verband met verwarming; 

 werd 11 maal administratieve ondersteuning geboden; 

 werden 41 vragen in verband met thuiszorg, opvang en hulpmiddelen beantwoord; 

 werden 5 afwijkingen op het reglement van de Oudenaardse Kansenpas gevraagd; 

 werden 10 afwijkingen op het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale 

gevraagd; 

 werd 11 keer het activiteitenaanbod overlopen om te zien wat best bij de aanvrager 

paste; 

 werden 2 personen ingeschreven bij Leerpunt; 

 werden 11 vragen i.v.m. vrijwilligerswerk gesteld die niet leidden tot een opstart; 

 werden 10 vragen betreffende OCMW-materie gesteld; 

 werd het restaurant de Pelikaan 6 keer als oplossing geboden voor de zorgvraag. 
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Enkel de zorgvragen die opvolging  behoeven, worden geregistreerd.  

 

De aanvragen om lidmaatschap van Minder Mobielen Centrale, personen-alarmtoestel, 

tussenkomst verblijfskosten rusthuizen, zorgverzekering en mantelzorg werden niet 

opgenomen in bovenstaande cijfers. 

 

Minder Mobielen Centrale: 

Zie punt 9 ONDERSTEUNEN VAN MOBILITEIT VAN LOKALE BEWONERS 

 

 

Thuiszorgpremie: 

Het OCMW verleent een toelage aan personen of gezinnen die bij hen thuis een 

bejaarde verzorgen die hulpbehoevend is. 

 

Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan : 

 ten aanzien van de bejaarde : 

- minstens 75 jaar oud zijn 

- in rechte lijn of zijlijn een bloed- of aanverwant zijn in de eerste of tweede 

graad van de aanvrager 

- aangewezen zijn op verzorging en hulp bij normale dagelijkse handelingen 

 

 ten aanzien van de aanvrager : 

- in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn en er ook effectief woonachtig 

zijn 

- een gezamenlijk belastbaar inkomen (aanvrager + bejaarde) hebben dat 

niet groter is dan 35.695,56 EUR per jaar wanneer de bejaarde alleenstaande 

is en 42.185,77 EUR per jaar wanneer het gaat om een echtpaar.  

Deze bedragen worden verhoogd met 10% per kind ten laste en nog eens 

bijkomend met 10% voor iedere gehandicapte persoon met een 

invaliditeitspercentage van minstens 66% die deel uitmaakt van het gezin 

van de aanvrager.  

 

De toelage bedraagt € 2,48 per kalenderdag met een maximum van 619,73 EUR per 

jaar. 

 

Aantal particulieren per jaar dat een toelage heeft genoten. 

 

2009 45 

2010 48 

2011 42 

2012 42 

2013 35 

2014 41 

2015 37 
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2016 32 

 

 

Zorgverzekering: 

In het kader van de Vlaamse Zorgverzekering worden de OCMW’s gemachtigd als 

indicatiesteller om de ernst en de duur van het verminderd zelfvermogen van 

inwoners vast te stellen. Deze taak wordt opgenomen door de centrumleider en 2 

collega’s van de woonzorg. 

 

Aantal indicatiestellingen: 

 

2009 7 

2010 10 

2011 9 

2012 4 

2013 5 

2014 2 

2015 0 

2016 0 

 

 

8.6. Sociale kruidenier de Kaba 

 

Een sociale kruidenier is een winkel waar inwoners met een laag inkomen (=inwoners met een 

kansenpas) tegen voordelige prijzen gezonde voeding, verzorgings- en kuisproducten 

kunnen kopen.  

Het OCMW van Oudenaarde versterkt de koopkracht van de klanten door een korting op de 

aangekochte producten te voorzien. De sociale kruidenier wil meehelpen vermijden dat 

steeds meer mensen in armoede een ongezonde levensstijl ontwikkelen. 

De sociale kruidenier heet de Kaba en is ook een ontmoetingsplaats waar mensen informatie 

krijgen rond gezonde voeding, opvoeding en het goed beheer van hun gezinsbudget. In 

samenwerking met de Vesting worden activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld 

budgetvriendelijk koken. In de ontmoetingsruimte van de winkel wordt door de vrijwilligers 

een luisterend oor geboden en worden mensen op weg geholpen om hun leven weer op de 

sporen te krijgen en op eigen benen te staan. Indien nodig wordt de klant doorverwezen 

naar de centrumleider. 

 

Het project sociale kruidenier in Oudenaarde wordt uitgevoerd met 35 vrijwilligers en een 3 

sociaal tewerkgestelden.  

 

Het OCMW sloot op 17/10/2013 voor de uitbating een samenwerkingsovereenkomst met de 

vzw Grijkoort.  

Op 01/09/2016 werd het beheer in onderling akkoord overgedragen aan het OCMW 

Oudenaarde. 

De vraag tot stopzetting van de overeenkomst ging uit van de vzw Grijkoort om reden dat de 
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voorziene toelage onvoldoende is gebleken om de sociale kruidenier te beheren en om 

reden dat er een verschil is in de visie omtrent de werking en de verdere ontwikkeling van de 

sociale kruidenier. Daardoor kwam een goed beheer in het gedrang, nl. onvoldoende 

toezicht en begeleiding van de sociaal tewerkgestelden in de winkel wegens de beperkte 

aanwezigheid van de coördinator, waardoor er problemen ontstaan bij de uitvoering van de 

werktaken. 

Karen Sleurs, werkzaam als maatschappelijk werkster in de sociale dienst en in het Rap Op 

Stapkantoor, krijgt de opdracht om de werking van de sociale kruidenier te coördineren, 

onder toezicht van de centrumleider van het lokaal dienstencentrum, het diensthoofd van 

de sociale dienst en het toezicht van de financiële dienst voor wat het financiële luik betreft.  

 

De sociale kruidenier is gevestigd op het adres St. Walburgastraat 9 en is elke maandag van 

13u30 tot 18u30 en elke donderdagvoormiddag van 9u00 tot 12u00 open. 

 

De sociale kruidenier sloot een overeenkomst met Delhaize Oudenaarde. In het Zero Food 

Waste Programma mogen de versproducten die dringend moeten verbruikt worden, 

uitgescand en gratis opgehaald worden. Deze producten worden gratis ter beschikking 

gesteld van de klanten van de sociale kruidenier. Geen wegwerppolitiek meer, maar zeer 

nuttig gebruik in het kader van armoedebestrijding. 

 

Kort na de opening van de Kaba in 2013 sloot het OCMW een samenwerking af zodat ook 

klanten van omliggende OCMW’s van Kruishoutem, Maarkedal, Brakel, Wortegem-Petegem 

en Zwalm in de Kaba terecht kunnen. 

 

 

8.7. Rap op Stapkantoor 

 

Iedereen heeft recht op vakantie en verdient het om er even tussenuit te zijn en de zorgen te 

vergeten. Daarom opende het Sociaal Huis Oudenaarde een Rap op Stapkantoor in de 

ontmoetingsruimte van de sociale kruidenier de Kaba. Het kantoor wordt vanaf oktober 2015 

bemand door de coördinator van de Kaba, tijdens de openingsuren van de Kaba. Het 

kantoor geeft reis- en vrijetijdsadvies voor mensen met een OK-pas. 

 

Het aanbod is heel gevarieerd; een vakantie aan zee, een daguitstap naar een pretpark, 

een bezoekje aan de zoo, een verblijf in de Ardennen, een citytrip, een theaterbezoek, 

concert en nog zoveel meer!  

Het kantoor helpt bij het plannen van de uitstap, het samenstellen van het budget en 

eventueel vervoer.  

Sinds de Kaba in eigen beheer is, wordt er heel nauw en goed samengewerkt  met het Rap 

op Stapkantoor en dat zal bij een verhuis naar het Sociaal Huis niet anders zijn, integendeel. 

 

 

8.8. Project Woonzorgnetwerk en Ouder worden in je buurt 

 

Het Lokaal Dienstencentrum, het Woonzorgcentrum de Meerspoort en het OCMW dienden 

een aanvraag in bij de Provincie Oost-Vlaanderen om subsidiëring voor innoverende 

projecten op het vlak van wonen - zorg - welzijn. Het project wil mensen zo lang mogelijk thuis 

laten wonen door een netwerk te creëren vanuit de eigen kracht van de zorgvrager. Via de 

subsidiëring wil het OCMW een voltijdse coördinator (een zorgregisseur) aanwerven. De 

coördinator zal daarvoor samenwerkingsverbanden afsluiten met bestaande 

(zorg)organisaties, partners van het Sociaal Huis en sleutelfiguren. 

Omdat in alle sectoren de vermaatschappelijking van de zorg zich doorzet en er een 

algemene tendens bestaat vanuit de hogere overheid om de klant zijn zorg te laten inkopen 

volgens zijn nood en wens, m.a.w. zelf zijn zorg te organiseren, zal er steeds meer behoefte 
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zijn aan een regisseur. Deze trend zet zich ongeacht de leeftijd van de zorgbehoevende 

voort, zowel in de gehandicaptenzorg, als de psychiatrische zorg, maar ook binnen de 

ouderenzorg (denk maar aan de assistentiewoningen). 

De rol van zorgregisseur kan door het OCMW, haar Lokaal Dienstencentrum en haar 

Woonzorgcentrum zeker opgenomen worden vanuit een neutrale, informerende en 

adviserende positie.  

 

De subsidieaanvraag werd door de deputatie van Oost-Vlaanderen in zitting van 26/02/2015 

geweigerd. 

 

Het Lokaal Dienstencentrum overwoog om in het project van de Provincie ‘Ouder worden in 

je buurt’ te stappen. Dit project wil vraag en aanbod voor kwetsbare ouderen beter op 

elkaar afstemmen. Meer concreet maken ouderen in zes bijeenkomsten kennis met de 

diensten en voorzieningen in hun buurt. Ouderen, zorg- en dienstverleners leren elkaar beter 

kennen en krijgen zo informatie van en over elkaar uit de eerste hand. Een win-win situatie 

dus voor iedereen. Het project ‘Ouder worden in je buurt’ past dan ook in het algemeen 

toegankelijkheidsperspectief voor de reguliere zorg en dienstverlening voor ouderen. Het is 

zowel een integraal als een inclusief project: het betrekt alle kwetsbare ouderen (zowel 

ouderen met als zonder migratieachtergrond) en betrekt alle organisaties die een rol kunnen 

spelen voor de ouderen in hun eigen buurt. 

Via het project zou de Vesting als zorgregisseur mensen informeren. Na bevraging bij 

collega’s en na een overlegvergadering met Ronse die het project reeds organiseerde, blijkt 

het project ondanks alle materiaal dat de Provincie aanlevert en de financiële steun die 

gegeven wordt heel tijdrovend en zonder een projectleider niet haalbaar. Er werd dus geen 

subsidieaanvraag ingediend. 

 

In 2015 lanceerde de Provincie Oost-Vlaanderen een oproep voor het opstarten van ‘lokale 

netwerken mantelzorg’. In 2015 en 2016 werden 26 verschillende netwerken opgestart en 

gesubsidieerd.  

LDC de Vesting diende een vraag in voor 2016. 

De centrumleider bouwt op lokaal niveau contacten uit met  relevante partners en neemt 

een trekkersrol op, met het oog op het realiseren van een netwerk inzake ondersteuning van 

de mantelzorger. 

In het lokaal netwerk mantelzorg Oudenaarde bundelen organisaties de krachten om 

mantelzorgers te ondersteunen. Het netwerk werkt voor én met mantelzorgers, maar ook met 

professionele hulpverleners. 

Het netwerk engageert zich om in Oudenaarde het thema mantelzorg onder de aandacht 

te brengen en mantelzorg op een positieve manier zichtbaar te maken. 

De coördinatie neemt het lokaal dienstencentrum de Vesting op.  

De partners van het Netwerk zijn: 

Beschut Wonen vzw, CGGZ De Spiegel, Christelijke Mutualiteit, Familiehulp, Familiezorg, 

Huisartsenkring OVO, IVV Sint-Vincentius, campus Oudenaarde, Liberale Mutualiteit Oost-

Vlaanderen, Lokaal Dienstencentrum de Vesting, Lokaal Multidisciplinair Netwerk Vlaamse 

Ardennen, Mantelzorgers, Netwerk Levenseinde, OKRA Zorgrecht, Politiezone Vlaamse 

Ardennen, Praatcafé Dementie, Provincie Oost-Vlaanderen, Seniorenraad, Similes, Sociaal 

Huis Oudenaarde, Socialistische Mutualiteit, Solidariteit voor het Gezin, Thuishulp vzw, TWEB 

Ambulante ondersteuning, Wit-Gele Kruis, Woonzorgcentrum H.Hart, Woonzorg 

Meerspoort/Scheldekant/Leupeheem. 

 

Het netwerk bedeelde eind 2016 een flyer bij alle 65+’ers.  

Daarin werd het nieuwe meldpunt van het Sociaal Huis voorgesteld, werd heel nauw 

samengewerkt met de sociale dienst van de ziekenfondsen en werd de mogelijkheid 

geboden om een huisbezoek aan te vragen. Voor de huisbezoeken werden de 

laatstejaarsstudenten van het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, campus 
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Oudenaarde ingeschakeld. Zij maken mantelzorgers wegwijs in de veelheid van 

dienstverlening. 

 

 

8.9. Specifieke doelgroepen 

 

Kansarme inwoners: 

 Het dienstencentrum werkt nauw samen met de sociale dienst van het OCMW. 

De maatschappelijk werkers kunnen kwetsbaren stimuleren om deel te nemen 

aan activiteiten van het dienstencentrum. Op hun vraag kan de centrumleider 

deze mensen contacteren. 

 

 Kansenpaswerking: 

De Oudenaardse Kansenpaswerking werd ingevoerd op 01/03/2008. De OK-pas 

is een realisatie van de werkgroep Kansen voor Cultuur (Stad, OCMW, 

Vormingplus, Steunpunt Welzijn, TWEB, Beschut wonen, Gezuar, vzw 

Welzijnsschakels, vzw Kansarmen, Centrum Basiseducatie Leerpunt, Naast De 

Blomme, Cultuurraad, LOP basis & secundair en vrijwilligers). Vormingplus en 

Steunpunt Welzijn stonden in voor de begeleiding, de voorbereiding en de 

opstart van de werking. 

De OK-pas wordt uitgereikt door de sociale dienst van het OCMW en Stad 

Oudenaarde aan de personen die aan de toekenningscriteria voldoen. 

 

Sinds 01/06/2008 kunnen houders van een OK-pas terecht in het restaurant De 

Pelikaan. 

 

Op 01/09/2008 werd de OK-pas ingevoerd in alle onderwijsinstellingen in 

Oudenaarde (basis en secundair onderwijs ) voor ééndaagse en meerdaagse 

schoolactiviteiten van sociale, culturele en sportieve aard. 

 

Sinds 01/01/2010 worden de inkomensgrenzen, die opgenomen zijn in de criteria 

voor de toekenning van de OK-pas, in overeenstemming gebracht met de 

armoederisicogrenzen op basis van de EU-SILC norm 2007. 

 

Zowel in het restaurant de Pelikaan als voor betalende activiteiten van de 

Vesting wordt korting toegekend aan de bezitters van een OK-pas. 

Een maaltijd kost hen 3 EUR, een activiteit 1,50 EUR. 

 

Vanaf 2014 kan de pas enkel aangevraagd worden bij de sociale dienst van het 

OCMW en niet meer bij de sociale dienst van de stad of in de Vesting, dit om 

misbruik te voorkomen. Het onderzoek wordt grondiger uitgevoerd (zoals 

eigendomsonderzoek) en aanvragen om uitzondering worden strenger 

behandeld. 

 

 

Aantal gerechtigden OK-pas 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OCMW 581 650 789 915 1.111 1.366 1.412 1.430 

Stad 140 165 162 109 192 0  0 

Totaal 721 815 951 1.024 1.303 1.366 1.412 1.430 
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Aantal gerechtigden OK-pas die deelnamen aan betalende activiteiten in 2016. 

 

Maand 

Aantal activiteiten waar min. 1 

OK-passer aan deelnam 

Aantal OK-passers die 

deelnamen 

Januari 6 15 

Februari 7 13 

Maart 4 23 

April 4 8 

Mei 7 43 

Juni 5 22 

Juli 2 11 

Augustus 2 6 

September 6 29 

Oktober 7 17 

November 5 10 

December 8 58 

TOTAAL 63 255 

 

 

Palliatieve inwoners: 

Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting en de vzw Het Leven Helpen, Netwerk 

Palliatieve Zorg Zuid Oost-Vlaanderen sloten in 2010 een 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

De samenwerking bestaat uit een wederzijdse doorverwijzing naar het aanbod. 

• LDC de Vesting biedt emotionele en administratieve ondersteuning aan mensen 

die met palliatieve zorg in aanraking komen.  

• LDC de Vesting geeft informatie over de werking van het Netwerk en neemt 

contact op met het Netwerk als mensen een afspraak willen. 

• Het Netwerk Palliatieve Zorg geeft informatie over de mogelijkheden en de 

werking van LDC de Vesting aan zowel patiënt als familie en/of mantelzorgers. 

• Het Netwerk verwijst de bevolking door naar de Vesting voor ondersteuning bij 

processen van vroegtijdige zorgplanning. 

 Partijen organiseren informatiemomenten voor de gebruikers van de Vesting en 

andere geïnteresseerden.  

 

In 2014 veranderde het Netwerk van naam. Het Netwerk Palliatieve Zorg heet 

voortaan Netwerk Levenseinde. Wie op zoek is naar informatie over het levenseinde 

kan in het vernieuwde infopunt in de Walburgastraat 9 in Oudenaarde terecht op 

vrijdag tussen 10u en 12u. De dienstverlening is gratis.  

Het infopunt informeert burgers rond de mogelijke beslissingen bij het levenseinde en 

ondersteunt ook artsen en hulpverleners.  

Het infopunt werkt met vaste inloopmomenten, werkt op afspraak en gaat aan huis 

bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen. 

 

De medewerkers van het Infopunt Levenseinde: 

 luisteren naar vragen, verhalen en bezorgdheden 

 geven informatie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde 
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 geven informatie over wat gedaan kan worden om de wil van mensen te laten 

respecteren 

 staan mensen bij in het neerschrijven van hun wensen 

 helpen mensen de juiste weg te vinden indien zij het gevoel hebben met hun 

wensen nergens terecht te kunnen. 

 

Uit de samenwerking groeide de infoavond ‘Later begint vandaag’. Nu al nadenken 

over, spreken over en vastleggen van die zorg die jij later wilt, mocht je ernstig ziek 

worden’. Prof. Dr. Manu Keirse Hoogleraar, Faculteit Geneeskunde, KU Leuven bracht 

een voordracht over vroegtijdige zorgplanning. Deze avond ging door op 4/10/2011 

in CC  De Woeker.  

 

Op 12/02/2015 werd Prof. Dr. Manu Keirse opnieuw uitgenodigd voor een infoavond 

‘Zorgen voor Morgen’. De avond in het Cultureel Centrum De Woeker was opnieuw 

volzet, daaruit blijkt dat mensen nog steeds veel vragen hebben omtrent hun 

levenseinde. 

 

Op 14/04/2016 organiseerde de bib een infoavond in overleg met het Netwerk 

Levenseinde en de Vesting. De voorbereiding verliep niet helemaal vlot, waardoor 

slechts 20 mensen aanwezig waren. Er moest niet ingeschreven worden en wegens 

schrik voor plaatsgebrek werd de promo gestopt, maar dat bleek achteraf helemaal 

niet nodig. 

 

Om de bereikbaarheid van het Netwerk nog te vergroten, worden zij partner in het 

nieuwe Sociaal Huis Oudenaarde. 

 

 

Psychiatrische thuiszorg Het Akkoord: 

Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting en Beschut Wonen De Vlaamse Ardennen 

sloten in 2011 een samenwerkingsovereenkomst. 

De Vesting is als aanbieder van activiteiten en ontmoetingsplaats voor 

kansengroepen heel goed geplaatst om partner te worden in het activeringsbeleid 

van Beschut Wonen.  

Partijen spreken af om samen te werken voor hun dienstverlening. De samenwerking 

bestaat uit een wederzijdse doorverwijzing naar het activiteitenaanbod.  

Beschut Wonen biedt ondersteuning bij het plannen van de activiteiten van LDC de 

Vesting, zodat er specifieke aandacht is voor personen met psychosociale 

kwetsbaarheden.  

 

Beschut Wonen en de Vesting staan samen in voor de organisatie van een 

maandelijkse activiteit. De herfstwandeling en het kerstdiner werden in 2016 niet 

georganiseerd. 

In 2016 gingen er 7 activiteiten door. Er werd 1 geannuleerd. 

20/01: Vraag je plaatje en zing en dans mee (11 deelnemers) 

24/02: Quiz (36 deelnemers) 

23/03: Lentewandeling (15 deelnemers) 

27/04: Knutselnamiddag (8 deelnemers) 

25/05: Kookworkshop(Geannuleerd door verhuis) 

22/06: Breinbrekers (10 deelnemers) 

28/09: Initiatie tekenen (22 deelnemers) 
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26/10: Karaoke/ Zing en dans (12 deelnemers) 

 

LDC de Vesting biedt aan de bewoners van Beschut Wonen de kans om via 

vrijwilligerswerk een zinvolle dagbesteding te vinden. 

 

 

Buddywerking: 

Een buddywerking wil de geestelijke gezondheid stimuleren bij mensen met 

psychische kwetsbaarheid en hen uit hun sociaal isolement halen d.m.v. vrijwillig 

buddycontact.  

Een vrijwillige buddy en deelnemer worden samengebracht  om geregeld plezierige 

dingen te doen (film, wandelen, koffieklets), en dit ondersteund door een 

projectmedewerker. 

De 13 regionale buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel worden 

overkoepeld en ondersteund door ‘Buddywerking Vlaanderen’.  

De Vesting maakt dit initiatief mee bekend zowel bij de kandidaat-buddy als bij 

mensen met psychische problemen. 

 

In 2013 werd samen een infonamiddag georganiseerd met als onderwerp ‘Cliënten 

met alcoholverslaving in de thuiszorg’. op een infobeurs werden alle 

partnerorganisaties (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen, AZ 

Sint-Elisabeth Zottegem, AZ Glorieux Ronse, Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie, PZ 

Sint-Franciscus Velzeke, Beschut Wonen Vlaamse Ardennen, Lokaal Multidisciplinair 

Netwerk Vlaamse Ardennen, LDC de Vesting, Familiehulp, Familiezorg, Bond Moyson, 

DeelSEL Vlaamse Ardennen) voorgesteld. Na de beurs werd een voordracht gegeven 

waar ruimte was voor casussen.  

 

Het dienstencentrum stelt haar dienstverlening open voor buddy’s en cliënten en 

houdt via de coördinator contact met de buddywerking.  

 

Eind 2016 werden de eerste stappen gezet om in 2017 te werken rond de 

beeldvorming op geestelijke gezondheidszorg. Dit zal gebeuren i.s.m. de Dienst 

Welzijn en Senioren. 

 

 

Vlaamse Liga tegen Kanker: 

 

Vanaf januari 2014 organiseert de Vlaamse Liga tegen Kanker in de Vesting 

Praatcafés en Koffieochtenden voor mensen met kanker en  

hun naaste omgeving. 

 

Het Praatcafé start met een korte inleiding, waarna er ruimte is voor vragen en 

uitwisseling van ervaringen. Hierdoor leggen de deelnemers gemakkelijk contact met 

elkaar en ontstaan er hechte vriendschapsbanden.  

Bij een koffiemoment komen lotgenoten samen voor een informele babbel. Bij een 

kop koffie of thee worden allerlei gesprekken gevoerd. De Koffieochtenden worden 

begeleid door VLK-vrijwilligers. Inschrijven hoeft niet. 

 

De Koffieochtenden gingen door op dinsdag 28/01, 25/03, 29/04, 24/06, 30/09 en 

25/11/2014. 

De Praatcafés  gingen door op: 

 Dinsdag 25/02: Thema Relaxatie en Ontspanning 
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 Dinsdag 27/05: Handmassage in duo 

 Dinsdag 28/10: Omgaan met onzekere toekomst. 

 

Er kwam geen respons op de Koffieochtenden en de Praatcafés. Nochtans werden 

heel veel inspanningen gedaan om de activiteiten bekend te maken, zowel door VLK 

als door LDC.  

De vrijwilligster van de VLK was steeds op post, maar slechts 2 keer kwamen mensen 

langs. 

 

Mogelijke oorzaak is dat er ook een lotgenotenproject liep in het Algemeen 

Ziekenhuis Oudenaarde. Dit liep tot juni 2015 en had een beperkte opkomst. Na juni 

2015 konden we met VLK en AZO bekijken of het project verder liep en kon LDC 

doorverwijzen. Als het project stopte, kon de Vesting het project overnemen, dit met 

de medewerking van VLK. Door enkele personeelswissels werd voorlopig nog geen 

vervolg opgezet. Misschien in 2016? 

In 2016 en 2017 organiseren we geen Koffieochtenden en Praatcafés meer. Eens we 

in onze nieuwe lokalen gehuisvest zijn, worden stappen gezet om deze opnieuw te 

organiseren. Er zijn dienstencentra die wel patiënten krijgen, maar dat is enkel zo als 

het ziekenhuis van die stad rechtstreeks doorverwijst. We zullen dan in die zin een 

overeenkomst moeten opmaken met het AZ Oudenaarde. 

 

 

Nederlands voor anderstaligen: 

Sinds begin 2015 geven 2 vrijwilligers Nederlands aan anderstaligen in de Vesting en in 

de Kaba. Het zijn geen lessen, maar oefenmomenten. Tijdens de bijeenkomsten wordt 

ook informatie gegeven over activiteiten van het LDC en mogelijkheden van 

vrijwilligerswerk. 

Met een eenvoudige flyer worden mensen uitgenodigd. De collega’s van het Sociaal 

Huis en de dienst Inburgering reageerden enthousiast op het initiatief omdat de 

praktijk niet altijd aan bod komt in de lessen en veel mensen vragende partij zijn om 

snel Nederlands te leren.  

 

In 2016 onderzocht de Vesting de mogelijkheid om Babbelonië in samenwerking met 

Vormingplus te organiseren.  

Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlandstaligen en anderstaligen.  

De bijeenkomsten duren minimaal twee uur en vinden plaats in een gezellig, ruim 

lokaal dat formeler is dan een café, maar informeler dan een leslokaal. 

De basisactiviteit is conversatie. De deelnemers praten met elkaar over dagelijkse 

dingen zoals familie, werk en vrije tijd. Ze doen dit in het Nederlands. Op een 

ongedwongen manier leren de deelnemers omgaan met diversiteit, terwijl 

anderstaligen hun Nederlands oefenen. 

Geregeld zetten we vormingsactiviteiten op rond thema’s die de groep zelf aanreikt. 

Uitstapjes in de eigen regio bevorderen de interactie tussen de groepsleden en 

verhogen hun kennis over stedelijke voorzieningen, het plaatselijke verenigingsleven, 

de lokale ontspanningsmogelijkheden en dergelijke. Zulke activiteiten werken ook 

drempelverlagend. Deelname aan Babbelonië is gratis. Heel af en toe zal voor 

duurdere activiteiten (zoals bepaalde uitstappen) een klein bedrag worden 

gevraagd. 

Door de hoge kostprijs voor het LDC om Babbelonië te organiseren, nl. 6.500 EUR, 

beslisten we zelf vrijwilligers te zoeken die Nederlands willen praten met anderstaligen. 

Gemotiveerde vrijwilligers vonden we heel snel. Het was alleen moeilijk om de 

anderstaligen te overtuigen om te blijven komen of om te verwittigen als ze niet 

kwamen.  

 



 

135 
 

 

8.10. Specifieke activiteiten: 

 

 Het Lokaal Dienstencentrum organiseerde in samenwerking met andere 

verenigingen 26 activiteiten voor specifieke doelgroepen. 

Het betreft de MS-Liga die zijn ontmoetingsgroepen in de Vesting laat doorgaan. Zij 

kwamen 5 keer samen in een ontspannen sfeer rond bepaalde onderwerpen. Zij 

gebruiken de vergaderzaal van het WZC. 

Het LDC maakt de activiteiten van de Vereniging voor Weduwen en Weduwnaars 

mee bekend en verwijst actief door naar de 11 ontmoetingsavonden. 

De Vlaamse Federatie voor Gehandicapten organiseert maandelijks een bowling die 

openstaat voor de gebruikers van de Vesting (10 in 2016). 

 

 

 In de sociale kruidenier werd het thema van de maand geïntroduceerd. 

Sinds 2015 wordt door de Vesting en haar vrijwilligers in de ontmoetingsruimte van de 

sociale kruidenier naast ontmoeting ook informatie gegeven aan de klanten. Het 

‘thema van de maand’ vindt op regelmatige basis plaats. De thema’s die aan bod 

kunnen komen, worden met de vrijwilligers gekozen: vrije tijd en OK-pas, bewust 

winkelen en omgaan met reclame, goedkoop en gezond eten, vakantie en opvang 

kinderen, opvoeding (examens, leren studeren), terug naar school en tweedehands 

materiaal, besparingstips, welzijn, Lets, wonen.  

 

Omdat de gezondheidsongelijkheid erg uitgesproken is in het domein 

mondgezondheid werkte de VIVA-SVV, een vrouwenvereniging, partner van de 

socialistische mutualiteit, een workshop uit.  

De workshop ‘Wel in je vel, gezond in je mond’ combineerde wellness en mondzorg. 

In een knus ingerichte ruimte van de Vesting kwamen de deelnemers samen. Het 

belang werd aangetoond om voor jezelf en je uiterlijk te zorgen. Elke deelnemer gaf 

zichzelf een gezichtsverzorging met eenvoudige producten, ondersteund door de 

begeleider. 

Er werd een laagdrempelig spel gespeeld waarmee info aangereikt werd over 

tanden poetsen, het belang van een tandartsbezoek en tandvriendelijke voeding. 

Er was ook de mogelijkheid om de mond te laten nakijken door een tandarts die 

aanwezig was. Indien nodig gaf hij een doorverwijsbrief mee, een lijst met artsen die 

geconventioneerd zijn en/of werken aan sociaal tarief en informatie over de kostprijs.  

Afsluiten deed de groep met tandvriendelijke hapjes en kleine hebbedingetjes die 

met het thema verband hielden.  

Het doel was om kansarme vrouwen bewust te maken van het belang van een 

goede mond- en tandzorg en hen aan te zetten/ begeleiden om naar de tandarts te 

gaan. 

Tien vrouwen met OK-pas konden deelnemen. De workshop was volzet. 

 

In het thema van de maand kwam voor de andere klanten ook mondzorg aan bod. 

 

 Het project ‘In Dialoog’ 

Eind 2014 gaf de OCMW-raad goedkeuring om deel te nemen aan het project ‘In 

Dialoog’ in samenwerking met Vormingplus VLAD.  

Vormingplus werkte een project uit om na te gaan hoe de vrijetijdsbesteding van 

mensen in kansarmoede kan verbeterd worden. De resultaten kunnen diverse 

overheidsinstanties ertoe bewegen een helpende hand toe te steken. In de eerste 

dialoogvergadering werd de DIP (Doelgerichte Interventie Planning)methode 

uitgelegd. Deze methode zal bij de volgende 6 sessies gebruikt worden en 

garandeert dat elke deelnemer zijn inbreng zal hebben. De methode is logisch 
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opgebouwd uit hele kleine duidelijke stappen. Het leidt tot een gefundeerde analyse 

van het probleem en blikt vooruit op haalbare realisaties om dit probleem aan te 

pakken. 

Een vrijwilliger van de Vesting nam deel aan dit project en werd aangeduid als 

verslaggever. 

Ter afsluiting werd het project door de deelnemers voorgesteld aan beleidsmensen 

en hulpverleners in een armoedeoverleg. 

In 2016 werden enkele terugkommomenten georganiseerd. Er werd gefocust op het 

thema gezondheid. 

De groep overweegt om aan te sluiten bij de welzijnsschakels en maakte een flyer om 

nieuwe deelnemers aan te trekken. 

 

 Het Sociaal Huis organiseert elke derde donderdag van de maand een 

culturele avond ‘OK-Swaree’. 

De kansenpaswerking (Oudenaardse Kansenpas) organiseert maandelijks een OK-

Swaree, dit is een laagdrempelig ontmoetingsmoment waarop telkens een culturele 

of vormende activiteit wordt gecombineerd met een recreatief moment en waar een 

hapje en drankje aan een sociaal tarief worden aangeboden. OK-Swaree is er niet 

alleen voor mensen met een OK-pas (of kansenpas).  OK-Swaree mikt op een sociale 

mix en daarom is iedereen welkom.  

De Vesting promoot deze activiteiten en neemt ze regelmatig op in de 

activiteitenkalender. 

 

 

 

 

 

9. ONDERSTEUNEN VAN MOBILITEIT VAN LOKALE bewoners 
 

Het centrum neemt of ondersteunt initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners tot 

stand brengen of verhogen. 

 

9.1. Minder Mobielencentrale: 

 

Het OCMW Oudenaarde heeft sinds 01/01/2002 een Minder Mobielen Centrale. Deze richt 

zich tot personen met een beperkt inkomen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben. 

De MMC is er voor alle inwoners van Oudenaarde: 

- die vervoersproblemen hebben ten gevolge van ziekte, leeftijd of een handicap  

- wiens inkomen niet hoger is dan tweemaal het bedrag van het leefloon 

- die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of voor wie geen 

openbaar vervoer voorhanden is. 

 

Iedereen die wenst een beroep te doen op de MMC betaalt hiervoor een jaarlijks lidgeld van 

10,00 €. 

 

Per rit betaalt de gebruiker : 

- 0,34 €/km rechtstreeks aan de chauffeur  

- 2,50 € wachttijdvergoeding als de chauffeur langer dan 45 minuten dient te 

wachten (ter betaling van een drankje en lectuur). 

 

Op 01/08/2012 werd de kilometervergoeding verhoogd naar het officiële bedrag van de 

kilometervergoeding, vastgelegd bij KB (Algemene regeling inzake reiskosten - momenteel 

0,34 EUR). Sinds 01/08/2013 wordt elk jaar de officiële vergoeding toegepast.  
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De administratiekost ten bedrage van 0,25 EUR wordt niet meer aangerekend aan de leden 

sinds 01/08/2012. 

 

Overzicht per werkjaar 

 

Jaar Aantal leden 
Aantal vrijwillige 

chauffeurs 
Aantal ritten 

Totaal aantal 

km 

2003 43 12 897 11.100 

2004 49 11 760 10.633 

2005 48 9 662 10.589 

2006 58 9 904 17.325 

2007 74 11 980 15.599 

2008 90 11 1.431 28.406 

2009 129 12 1.653 39.240 

2010 140 17 1.381 30.917 

2011 168 15 1.622 42.688 

2012 160 18 1.609 40.382 

2013 175 18 1.879 44.714 

2014 123 23 2.026 39.803 

2015 154 20 2.262 41.400 

2016 186 24 2.088 49.253 

 

Op 08/10/2010 verhuisde de organisatie van de Minder Mobielen Centrale naar het LDC. 

Ritten worden aangevraagd via de medewerker van de Vesting. De organisatie van de 

MMC (ritten plannen, wijzigen en annuleren) neemt een halftijdse dagtaak van de 

medewerker in beslag. 

 

 

9.2. Bereikbaarheid LDC de Vesting: 

 

De aandacht van het dienstencentrum ging ook uit naar het informeren rond het gebruik 

van de belbus, via promo in de maandelijkse kalender of via uitleg door de medewerker of 

centrumleider. De uurregelingen zijn beschikbaar in het LDC en bij aanpassingen worden ons 

automatisch nieuwe brochures toegestuurd. 

 

De Vesting ging op zoek naar een oplossing voor mensen die de belbus niet kunnen 

gebruiken, maar die geen lid kunnen worden van de Minder Mobielen Centrale door een te 

hoog inkomen. 

 

De taxi? Het dienstencentrum is ook bereikbaar met Taxi De Meyer, een erkende 

dienstenchequeonderneming (Erkenningsnr. 03623). 

De rit van en naar de Vesting wordt betaald met dienstencheques. De prijs is afhankelijk van 

de duur van de rit (stadsrit heen en terug kost bijvoorbeeld 1 dienstencheque). 

 

Solidariteit voor het Gezin? De vervoersdienst van Solidariteit voor het Gezin (Solmobiel) heeft 

dezelfde werking als de MMC van het OCMW, maar legt geen inkomensgrens op.  

 

 

9.3. Taxi-abonnement: 

 

De Vesting startte in 2013 een werkgroep ‘mobiliteit’ en werkt daarvoor samen met de 
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Stedelijke Seniorenraad. Op 24/06/2013 trokken de werkgroep en een 100-tal senioren met 

paard en kar naar het stadhuis om 4 mobiliteitsadviezen af te geven aan de burgemeester 

en schepenen.  

 

 
 

 

Hieronder de 4 adviezen: 

 

1. De werkgroep Mobiliteit vraagt aan het stadsbestuur om samen met De Lijn een beperkte 

uitbreiding van de dienstverlening te onderzoeken. 

 

2. De werkgroep Mobiliteit vraagt aan het stadsbestuur om de haalbaarheid van een 

bijkomende dienstverlening door taxivervoer en shuttlebus te bestuderen en, zo mogelijk, te 

realiseren. 

 

3. De werkgroep Mobiliteit vraagt aan het stadsbestuur om in het najaar, in samenwerking 

met de seniorenraad, een mobiliteitsdag te organiseren en daarvoor de nodige budgetten 

vrij te maken. 

 

4. De werkgroep Mobiliteit vraagt aan het stadsbestuur om bij de NMBS aan te dringen 

zodat ten spoedigste acties zouden ondernomen worden om te verhelpen aan enkele 

tekortkomingen in het station van Oudenaarde. 

 

 

Vanaf 01/10/2014 bieden de taxibedrijven De Meyer en Tik Tax, in samenwerking met het 

stadsbestuur, aan de 65-plussers van Oudenaarde de mogelijkheid tot het nemen van een 

taxi-abonnement. Een primeur in Oost-Vlaanderen. Het idee om dit te doen komt van de 

werkgroep Mobiliteit. 

 

In Oudenaarde is ongeveer een vierde van de 30.000 inwoners ouder dan 65 jaar. Uit de 

enquête (in het kader van onderbescherming) bleek dat veel senioren in een isolement 

zitten, omdat ze zich niet kunnen verplaatsen. Het openbaar vervoer is in onze stad met zijn 

landelijke deelgemeenten ontoereikend. Ook de belbus van De Lijn biedt niet de 

mogelijkheden die de mensen vragen.  

 

Voor een bedrag van 90 EUR per maand voor een eerste gebruiker en 60 EUR vanaf de 

tweede gebruiker (gedomicilieerd op hetzelfde adres) kunnen 65-plussers een taxi-

abonnement kopen. Ze hebben dan recht op twee taxiritten per dag, behalve op zondag, 

en dat tussen 9 uur en 20 uur. Het abonnement is enkel geldig op het grondgebied van 

Oudenaarde. De gewenste ritten moeten ten laatste een dag op voorhand gereserveerd 

worden. Het taxibedrijf engageert zich om zoveel mogelijk de ritten in te plannen op de door 
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de klant aangevraagde uren.  

 

Het project werd al meermaals geëvalueerd.  

Taxi De Meyer heeft 12 inschrijvingen voor het abonnement, Tik Tax heeft er 2. Het aantal blijft 

onder de verwachtingen en is te weinig om rendabel te zijn aangezien er onvoldoende 

gebruikers zijn om ritten te kunnen combineren. 

Aangehaalde redenen voor het beperkte gebruik: 

• systeem nog te weinig gekend. 

• voor sommigen is het zeker te duur. 

• doelgroep is soms minder flexibel en houdt sterk vast aan gewoontes. 

Ondanks het beperkte succes werd besloten het systeem verder te zetten. 

 

De taxibedrijven zijn niet voor het verruimen van de doelgroep (zonder leeftijdsbeperking). 

De vrees bestaat dat er dan reguliere en regelmatige klanten zouden instappen, iets wat de 

rentabiliteit zou bedreigen. Het systeem wordt met argusogen door de taxisector bekeken en 

een uitbreiding van de doelgroep zal dit alleen maar versterken. 

 

Een verruiming van het gebied waarbinnen het systeem geldt, werd overwogen maar niet 

weerhouden. Een verruiming van het gebied zou ook een verhoging van de kosten voor de 

gebruiker betekenen. 

 

De werkgroep Mobiliteit onderzocht de mogelijkheid om mensen met lagere inkomens 

financieel te ondersteunen bij de aankoop van een abonnement. Dit systeem vraagt een te 

grote financiële inbreng van de Stad. De Seniorenraad bracht daarom geen advies uit. 

 

Het aantal taxiabonnementen blijft heel beperkt. We moeten vaststellen dat senioren niet 

bereid zijn te betalen voor mobiliteit. Het blijft nochtans voor veel ouderen dé oplossing om 

veilig en dichtbij gebracht te worden. 

 

 

9.4. MAV: 

 

MAV, Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) werd opgericht in 2013 door de Vlaamse 

Overheid (kabinet Mobiliteit) om betaalbaar aangepast vervoer uit te voeren via 

samenwerking met privétaxibedrijven en met subsidies vanuit de Provincie voor aangepast 

vervoer in de regio Aalst en Oudenaarde.  

De MAV dient ook als aanspreekpunt voor mogelijke knelpunten en tekorten aan vervoer in 

de verschillende regio’s in Oost-Vlaanderen (vb. door besparingen De Lijn of blinde vlekken).  

De MAV helpt om de samenwerking tussen de verschillende Minder Mobielencentrales te 

verbeteren en aan te moedigen (vb. voor de werving van vrijwilligers over de grenzen van 

de gemeenten heen).  

De MAV is ook een aanspreekpunt voor de MMC’s bij vervoersvragen waarvoor geen 

concrete oplossingen voor handen zijn. De MAV helpt deze mensen verder. Ook wanneer 

mensen niet geholpen kunnen worden, worden de vragen geregistreerd om zo de blinde 

vlekken door te geven aan de overheid . 

Vanuit de MAV kan ook opleiding georganiseerd worden voor een aantal MMC’s per regio 

(vb. EHBO cursus of verkeersscursus). 

Voor de Vesting is deze dienst zeer welkom, zeker voor rolstoelvervoer. 

Op het overleg in 2015 waren enkel Oudenaarde en Kluisbergen aanwezig, Zingem liet zich 

verontschuldigen. 

Er wordt regelmatig doorverwezen naar MAV, zeker wanneer het om minderjarigen met 

vervoersproblemen gaat. 
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10. UITLENEN VAN PERSONENALARMSYSTEMEN EN 

ORGANISEREN  PERSONENALARMCENTRALE 
 

Het dienstencentrum beschikt over 25 personenalarmtoestellen. Vanaf 2014 zijn 8 toestellen 

buiten gebruik en kunnen dus 17 toestellen ontleend worden. 

 

Het personenalarmtoestel wordt thuis aan het telefoontoestel verbonden en biedt de 

gebruiker de mogelijkheid om vanuit zijn woning een noodoproep uit te zenden.  

Deze noodoproep komt terecht bij een hulpcentrale die telefonisch contact zoekt met een 

aantal mogelijke hulpverleners (familie, buren, huisarts). 

 

Het personenalarmtoestel is bestemd voor zelfstandig wonende bejaarden, maar kan ook 

dienen voor gehandicapten, chronisch zieken of als tijdelijk hulpmiddel gedurende een 

nazorgperiode als gevolg van een geneeskundige behandeling. 

 

Er wordt een vergoeding gevraagd in verhouding met het inkomen. 

 

Schaal vanaf 01/09/2015 

 

Maandelijks inkomen Huurprijs per maand 

≤ 840,00 EUR 5,00 EUR 

840,01 – 1.070,00 EUR 12,50 EUR 

1.070,01 en meer 20,00 EUR 

 

 

 

Overzicht verhuur 

Jaar Toestellen 

2009 18 

2010 20 

2011 13 

2012 17 

2013 25 

2014 21 

2015 16 

2016 13 

 

Het OCMW van Oudenaarde sloot in 1989 een samenwerkingsovereenkomst af met 

Securofoon, vandaag vzw Tele-Hulp.  

Zij garanderen een 24 uur op 24 uur alarmcentrale die in telefonisch contact staat met de 

gebruikers en met hun familieleden, buren of andere hulpverleners. 

De personenalarmtoestellen worden voor een steeds korter wordende periode verhuurd. 

Verschillende toestellen zijn aan vervanging toe. Momenteel zijn alle beschikbare toestellen in 
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gebruik. Zolang er geen wachtlijst is, worden deze toestellen niet vervangen.  
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B. OMKADERING 
 

1. PERSONEEL 
 

Er is een centrumleider, Johanna Vande Populiere, aangesteld, die ondersteund wordt door 

een groep van 123 vrijwilligers (116 in 2015). In 2016 startten 24 nieuwe vrijwilligers. 

Zo wordt de bar in de ontmoetingsruimte 100% bemand door vrijwilligers en krijgt het 

restaurant dagelijks ondersteuning, in totaal zijn dat 36 vrijwilligers. 

Alle recreatieve en de meeste vormende activiteiten worden begeleid door 36 vrijwilligers. 

In de Kaba worden 35 vrijwilligers ingeschakeld in de ontmoetingsruimte of in het Zero Food 

Waste Programma van Delhaize. 

De administratie van de Vesting wordt door 10 vrijwilligers ondersteund en voor festiviteiten 

hebben we 12 vrijwilligers ter beschikking. 

In totaal presteren zij 11.840 uren per jaar wat overeenkomt met 6 FTE (6 FTE in 2015, 11.698 

uren).  

 

De centrumleider staat rechtstreeks onder de bevoegdheid van het diensthoofd Sociale 

Dienst van het OCMW, de heer Guido Spanhove. 

In 2010 werd een voltijds administratieve medewerker aangesteld.  

Sinds half 2013 wordt de Vesting ondersteund door 1 of 2 administratieve medewerkers, 

sociale tewerkstelling. 

Omdat dit om sociale tewerkstelling gaat zijn er periodes waarop er geen ondersteuning is 

omdat de dienst tewerkstelling geen kandidaten heeft die aan het profiel voldoen. 

In 2016 was Anastasia Soroka in dienst tot 30/11/2016, Jessica Fauconnier van 25/01/2016 

t.e.m. 02/12/2016 en Abiké Sagna starttte op 25/11/2016. 
 

Alle personeelsleden worden geëvalueerd door de heer Spanhove. De sociaal 

tewerkgestelden door de centrumleider. 

 

 

2. VORMING 
 

De centrumleider volgde in 2016 opleiding: 9u30. 

 Regionaal ondersteuningspunt Oost-Vlaanderen: op 10/03/2016: 6u  

 Lokaal besturen in netwerken: op 27/10/2016: 3u30 
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C. WERKING 
 

1. OPENINGSUREN 
 

“Het Lokaal Dienstencentrum staat minstens 32 uren per week open als opvang- en 

ontmoetingscentrum voor de gebruikers en dit met een passende spreiding over alle 

werkdagen.”  

 

De Vesting beschikt over een restaurant en een grote ontmoetingsruimte. Iedere dag is de 

ontmoetingsruimte open van 11u30 tot 18u00, op zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00. 

Sinds 01/12/2015 wordt de ontmoetingsruimte gesloten op zon- en feestdagen door te weinig 

bezoekers. 

 

In deze ontmoetingsruimte kunnen de bezoekers kaarten, gezelschapsspellen gebruiken of 

een praatje slaan. Er liggen dagelijks 2 kranten, verschillende week- en maandbladen en er is 

een ruim aanbod boeken. 

 

Het onthaal is alle werkdagen verzekerd van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.  

 

 

2. CENTRUMRAAD 
 

“Het Lokaal Dienstencentrum richt een centrumraad op met als opdracht op eigen initiatief 

of op verzoek van de centrumleider advies uit te brengen over de algemene werking van 

het Lokaal Dienstencentrum, met name over alle vormen van dienstverlening die ingericht of 

verstrekt worden over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag.” 

 

De centrumraad van de Vesting werd in 2009 opgericht en goedgekeurd in de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van 16/07/2009.  

 

In 2016 kwam de centrumraad 4 maal samen: 23 februari, 31 mei, 13 september en 6 

december. 

 

De 19 leden van de centrumraad zijn: 

 

De heer Stefaan Vercamer Voorzitter OCMW Oudenaarde 

Mevrouw Johanna Vande Populiere Centrumleider de Vesting 

Mevrouw Ellen Vermassen CM 

De heer Marc Vanderbeken Gebruiker 

Mevrouw Katrien Nelissen Directeur WZC H. Hart & Kloosterhof Pamele 

Mevrouw Nadine Blommaert Vrijwilliger / gebruiker 

De heer Adie Bral Gebruiker 

Mevrouw Chantal De Groote Gebruiker 
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De heer Jozef Dhuygelaere Gebruiker 

De heer 

Mevrouw 

Yvan De Groote 

Hilde Van Mele 
CGG De Spiegel 

Mevrouw Rita Van Simaeys Vrijwilliger / gebruiker / verslaggever 

De heer Erik Willems Vertegenwoordiger seniorenraad 

De heer Jean-Pierre Van Der Meiren  Vrijwilliger 

De Heer Paul Van Bockryck Vertegenwoordiger seniorenraad 

De Heer Luk De Vos Vertegenwoordiger seniorenraad 

Mevrouw Rita Browaeys Vrijwilliger / gebruiker 

Mevrouw Carine Moerman Vrijwilliger 
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EVALUATIE KWALITEITSPLANNING 
 

A. VERBETERPROJECT 1: PROCES VAN 

ZELFEVALUATIE VERBETEREN 
 

Verantwoording: Het Lokaal Dienstencentrum de Vesting werd erkend in 2009 en dient aan 

verschillende wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Alle lokale dienstencentra moeten:  

 een kwaliteitsbeleid voeren;  

 een kwaliteitshandboek opstellen en gebruiken;  

 zichzelf periodiek evalueren (zelfevaluatie);  

 jaarlijks een kwaliteitsplanning opstellen;  

 jaarlijks ook een jaarverslag maken, waarin ze onder meer het kwaliteitsbeleid 

beschrijven dat ze het voorbije jaar gevoerd hebben.  

In 2014 kreeg de Vesting inspectiebezoek.  

Volgend aandachtspunt werd geformuleerd: “Het is aangewezen om de werkwijze van de 

zelfevaluatie in het kwaliteitshandboek duidelijker en  

gedetailleerder te omschrijven: hoe worden kwaliteitsdoelstellingen bepaald/gekozen, 

uitgewerkt, geëvalueerd en bijgestuurd.  

 

Doelstelling: Aandachtspunt van de inspectie wegwerken 

 

Doelgroep: / 

 

Verantwoordelijkheden: De centrumleider is verantwoordelijk. 

 

Traject: 2015: eerste aanzet – uitwerking 2016 

 

Evaluatie en opvolging:  

 

Wettelijk wordt de opdracht tot zelfevaluatie als volgt omschreven. 

 

De lokale dienstencentra moeten een zelfevaluatie uitvoeren. Daarbij moet u als 

dienstencentrum minimaal de volgende elementen periodiek evalueren: 

 de werking van het lokaal dienstencentrum;  

 de doelstellingen.  

 

Een zelfevaluatie is een systematische evaluatie van de processen, structuren en resultaten 

van het dienstencentrum. U moet die evaluatie zelf uitvoeren. U toont aan de hand van de 

zelfevaluatie aan hoe het dienstencentrum zijn processen, structuren en resultaten bewaakt, 

beheerst en voortdurend verbetert. 

 

Bij elke evaluatie moet u de volgende 5 stappen doorlopen, telkens gedurende een periode 

van 2 jaar:  

 

 systematisch gegevens verzamelen en registreren over de kwaliteit van de zorg;  

 kwaliteitsdoelstellingen formuleren op basis van die gegevens over de kwaliteit van 

de zorg;  

 een stappenplan met tijdspad opstellen om die kwaliteitsdoelstellingen te bereiken;  
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 regelmatig evalueren of de doelstellingen bereikt worden;  

 de nodige stappen ondernemen wanneer een doelstelling niet bereikt wordt. 

 

De Vesting nodigde in de loop van 2015 een medewerker van VVSG uit die enkele 

technieken aanleerde om een ‘foto’ van de organisatie te nemen. In 2016 wordt dit 

verbeterproject verder uitgewerkt. 

 

De uitwerking van een zelfevaluatie aan de hand van de 5 stappen, blijft een werkpunt.  

Het is noodzakelijk een aantrekkelijk gamma van activiteiten aan te bieden aan de 

gebruikers en steeds op zoek te gaan naar een hedendaags programma zodat het 

gebruikersaantal niet vermindert.  

De uitgebreide vrijwilligerswerking vraagt de nodige opvolging en aandacht. De dagelijkse 

werking van een dienstencentrum in verbouwing vraagt heel veel creativiteit en flexibiliteit bij 

problemen.  

De komst van een sociale kruidenier en de organisatie van het Zero Food Waste Programma 

zorgden voor een extra takenpakket voor de centrumleider.  

De opmaak van een zelfevaluatie durft dan wel eens naar de zijkant van het bureau te 

verschuiven. Er wordt in 2017-2018 een planning opgemaakt om de volledige dienstverlening, 

conform de wetgeving te evalueren, zodat we blijven voldoen aan de 

erkenningsvoorwaarden. 
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B. VERBETERPROJECT 2: LDC DE VESTING IN 

HET SOCIAAL HUIS 
 

 

Verantwoording: In 2015 ontwikkelde het Sociaal Huis, o.l.v. de centrumleider een eigen logo. 

Het logo werd ontworpen door een grafisch bureau. Het logo van de Vesting werd in 

dezelfde lijn uitgewerkt (als partner van het Sociaal Huis).  

De eerste stappen in de verbouwing van het oude woonzorgcentrum tot Sociaal Huis 

werden ook gezet. De plannen werden getekend en de eerste ruimtes (het restaurant en de 

ontmoetingsruimte) werden aangepakt. 

 

Doelstelling: Het LDC wordt deel van een sociaal huis en zal de werking daaraan moeten 

aanpassen  

 

Doelgroep: inwoners van Oudenaarde 

 

Verantwoordelijkheden: De centrumraad 

 

Traject: 2016 

 

Evaluatie en opvolging:  

 

De centrumraad zal in de loop van 2016 brainstormen over de toekomst en eventueel op 

prospectie gaan zodat de werking van 2017/2018 kan voorbereid worden. De centrumleider 

waakt erover dat er tijdens de verbouwingswerken zo weinig mogelijk hinder is voor de 

gebruikers. 

 

Een aantal leden van de centrumraad brachten met de centrumleider een werkbezoek aan 

het dienstencentrum De Wilg in Sint-Niklaas en aan het dienstencentrum ’t Rijckbosch in 

Herzele. 

 

Bij de beide werkbezoeken werden we hartelijk verwelkomd door de centrumleiders. Ze 

waren ook heel leerrijk. 

 

In Sint-Niklaas deden we inspiratie op voor het onthaal waar de medewerkers van de balie 

allround bedienden zijn, die zowel het onthaal voor het dienstencentrum, het 

thuiszorgcentrum ’t Punt  en een Postpunt verzorgen. Zij moeten dus over een heel brede 

algemene kennis beschikken om iedereen naar de juiste persoon of informatie te loodsen. 

 

Voorbeelden van dienstencentrum die werken met open ateliers in plaats van afgesloten 

leslokalen voor hun activiteiten vonden we niet.  
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KWALITEITSPLANNING 2017 
 

A. VERBETERPROJECT 1: UITWERKEN VAN EEN 

DRAAIBOEK VOOR DE SOCIALE KRUIDENIER 

DE KABA 
 

 

Verantwoording:  

Het OCMW sloot op 17/10/2013 voor de uitbating een samenwerkingsovereenkomst met de 

vzw Grijkoort.  

Op 01/09/2016 wordt het beheer in onderling akkoord overgedragen aan het OCMW 

Oudenaarde. 

De vraag om stopzetting van de overeenkomst ging uit van de vzw Grijkoort om reden dat 

de voorziene toelage onvoldoende is gebleken om de sociale kruidenier te beheren en om 

reden dat er een verschil is in de visie omtrent de werking en de verdere ontwikkeling van de 

sociale kruidenier. Daardoor kwam een goed beheer in het gedrang, nl. onvoldoende 

toezicht en begeleiding van de sociaal tewerkgestelden in de winkel wegens de beperkte 

aanwezigheid van de coördinator waardoor er problemen ontstaan bij de uitvoering van de 

werktaken. 

Karen Sleurs, werkzaam als maatschappelijk werkster in de sociale dienst en in het Rap Op 

Stapkantoor, krijgt de opdracht om de werking van de sociale kruidenier te coördineren, 

onder toezicht van de centrumleider van het lokaal dienstencentrum, het diensthoofd van 

de sociale dienst en het toezicht van de financiële dienst voor wat het financiële luik betreft.  

 

 

Doelstelling: Uitwerken van een draaiboek/ procedure voor de werking van de sociale 

kruidenier  

 

Doelgroep: klanten van de Kaba 

 

Verantwoordelijkheden: De centrumleider is verantwoordelijk. 

 

Traject: 2017 

 

Evaluatie en opvolging:  

 

In de loop van 2017 zal in samenwerking met de kwaliteitscoördinator een procedure 

geschreven worden die het mogelijk moet maken om de dienstverlening van de Kaba 

overzichtelijk te maken. 

Aan de hand van stroomdiagrammen wordt de volledige werking in kaart gebracht. 
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B. VERBETERPROJECT 2: LDC DE VESTING IN 

HET SOCIAAL HUIS 
 

 

Verantwoording: In 2015 ontwikkelde het Sociaal Huis, o.l.v. de centrumleider een eigen logo. 

Het logo werd ontworpen door een grafisch bureau. Het logo van de Vesting werd in 

dezelfde lijn uitgewerkt (als partner van het Sociaal Huis).  

De eerste stappen in de verbouwing van het oude woonzorgcentrum tot Sociaal Huis 

werden ook gezet. De plannen werden getekend en de eerste ruimtes (het restaurant en de 

ontmoetingsruimte) werden aangepakt. 

Omdat in 2017 de integratie een feit is, wordt dit verbeterpunt opnieuw opgenomen. 

 

Doelstelling: Het LDC wordt deel van een sociaal huis en zal de werking daaraan moeten 

aanpassen en de medewerkers van de nieuwe onthaalbalie moeten informeren 

 

Doelgroep: bezoekers van het Sociaal Huis Oudenaarde 

 

Verantwoordelijkheden: De centrumleider met de coördinator Sociaal Huis 

 

Traject: 2017 

 

Evaluatie en opvolging:  

 

De centrumraad zal in de loop van 2016 brainstormen over de toekomst en eventueel op 

prospectie gaan zodat de werking van 2017/2018 kan voorbereid worden. De centrumleider 

waakt erover dat er tijdens de verbouwingswerken zo weinig mogelijk hinder is voor de 

gebruikers. 

 

Een aantal leden van de centrumraad brachten met de centrumleider een werkbezoek aan 

het dienstencentrum De Wilg in Sint Niklaas en aan het dienstencentrum ’t Rijckbosch in 

Herzele. 

 

Bij de beide werkbezoeken werden we hartelijk verwelkomd door de centrumleiders. Ze 

waren ookheel leerrijk. 

 

In Sint-Niklaas deden we inspiratie op voor het onthaal waar de medewerkers van de balie 

allround bedienden zijn, die zowel het onthaal voor het dienstencentrum, het 

thuiszorgcentrum ’t Punt  en een Postpunt verzorgen. Zij moeten dus over een heel brede 

algemene kennis beschikken om iedereen naar de juiste persoon of informatie te loodsen. 

 

Het lokaal Dienstencentrum de Vesting wordt in 2017 partner van het Sociaal Huis. Dat 

betekent dat het onthaal opgenomen wordt in het onthaal van het Sociaal Huis en niet 

langer in dat van het Woonzorgcentrum. 

Het onthaal van het Sociaal Huis is de ‘front-office’, het eerste aanspreekpunt, het gezicht en 

uithangbord voor alle bezoekers van het Sociaal Huis Oudenaarde. Het Sociaal Huis wil een 

aantrekkelijke, toegankelijke en capabele ontvangstbalie organiseren die alle bezoekers 

onmiddellijk kan helpen (informatiefolder aanreiken, inschrijven voor activiteiten, …) of 

begeleid kan doorverwijzen.  

De onthaalmedewerkers moeten de dienstverlening van alle partners goed kennen. Voor het 

Lokaal Dienstencentrum de Vesting betekent dit zowel het aanbod van activiteiten als de 

dagelijkse werking, maar ook leren omgaan met onbezoldigde vrijwilligers.  
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De centrumleider zal afstemmen met de nieuwe coördinator van het Sociaal Huis om deze 

integratie vlot te laten verlopen, zowel voor de medewerkers als voor de gebruikers. Mocht 

dit nodig zijn, zal een opleiding voorzien worden. 
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OUDERENBELEID 
 

 

A. GAW LEUPEHEEM 
 

 

1. HET GEBOUW 
 

GAW Leupeheem richten zich tot valide en semi-valide ouderen (profiel O of A) en wil 

bijdragen tot de mogelijkheid om senioren zolang mogelijk zelfstandig te laten 

functioneren, dit in een aangepaste woonomgeving, waar zorg op maat en sociale 

netwerkvorming mogelijk is. 

 

GAW Leupeheem, gelegen in de Ronseweg 32 in Oudenaarde, wordt beheerd door 

het OCMW Oudenaarde. Het is gelegen op een boogscheut van het historische 

centrum Oudenaarde. 

 

Het gebouw telt 25 flats over 2 verdiepingen, als volgt verdeeld: 

 21 flats met 1 slaapkamer 

 4 flats met 2 slaapkamers 

 

De groep van assistentiewoningen valt onder het woonzorgdecreet van 13 maart 

2009 en waren erkend als serviceflats door het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap onder het nummer CE2742 en dit van 15 september 2011 tem 31 

augustus 2014. 

Met ingang van 1 september 2014 werd een voorlopige erkenning voor 1 jaar 

toegekend als Groep van Assistentiewoningen (GAW). Met ingang van 1 september 

2015 is deze erkenning verlengd voor onbepaalde duur. 

 

2. DE INFRASTRUCTUUR VAN DE FLATS 
 

De 25 flats hebben de volgende indeling : 

 Inkomhal 

 Berging 

 Leefruimte 

 Ingerichte keuken met ingebouwde koelkast, elektrisch kookvuur, afzuigkap 

en ingemaakte kasten 

 Slaapkamer 

 Ingerichte badkamer met toilet, inloopdouche en lavabo 

 Buitenterras 

 Noodoproepsysteem, waardoor elke bewoner op elk ogenblik vanuit zijn flat 

een noodoproep kan doen 
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Een flat met 2 slaapkamers heeft een extra slaapkamer en een bezoekerstoilet. 

Op het gelijkvloers is er een polyvalente zaal en op de eerste verdieping bevindt zich 

een wassalon. De bewoners hebben ten alle tijden toegang tot deze ruimtes. 

Vooraan het gebouw zijn er 15 parkeerplaatsen voorzien en achteraan het gebouw is 

er een afgesloten fietsenstalling en afvalberging. 

 

3. BEZETTING 
 

3.1. Globaal 

Jaartal Verhuurd Leegstand 

2011 7 18 

2012 13 12 

2013 19 6 

2014 23 2 

2015 25 0 

2016 25 0 

 

3.2. Aantal bewoners volgens leeftijd en geslacht : toestand op 31/12/2016 

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal 

40-45  1 1 

66-70 2 2 4 

71-75  1 1 

76-80 1 2 3 

81-85 7 4 11 

86-90 1 3 4 

91-95  3 3 

96-100 1  1 

Totaal 12 16 28 

 

3 flats werden in 2016 door koppels bewoond, de rest door alleenstaanden. 

 

3.3. Wijzigingen in de bezetting 

In het jaar 2016 werden er 2 flats in gebruik genomen. 

Eén bewoner is opgenomen in het Woonzorgcentrum Meerspoort/Scheldekant.   

Twee bewoners zijn overleden.   

Er waren op 31 december 2016 geen leegstaande flats. 
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4. BEROEP OP INTERNE EN EXTERNE DIENSTEN 
 

De bewoners kunnen, indien ze daar nood aan hebben, beroep doen op de diensten 

van het OCMW Oudenaarde en/of externe diensten. 

De bewoners kunnen een warme maaltijd aanvragen thuis of nuttigen in het sociaal 

restaurant de Pelikaan en deelnemen aan de vele activiteiten. Op werkdagen is er 

vervoer voorzien naar het Woonzorgcentrum Meerspoort – Lokaal dienstencentrum 

de Vesting. 

 11u30 – 12u45 

 13u00 – 16u00 

Hieronder een overzicht van het aantal bewoners die een beroep doen of interne 

en/of externe diensten. 

 

Interne diensten: 

 Pelikaan:   10 bewoners 

 MMC:    7 bewoners 

 Lokaal Dienstencentrum: 1 bewoners 

 Netwerk:   6 bewoners 

 

Externe diensten: 

 Gezinszorg:   9 bewoners 

 Verpleging:   10 bewoners 

 Poetsdienst:   10 bewoners 

 Traiteur:   7 bewoners 

 Dagopvang:   1 bewoner 

Wekelijks is er een groenten- en fruitkar en melkboer die langs komt in de flats en er is 

een bakker die 3 maal/week levert. 

 

5. OPROEPEN BEANTWOORD DOOR HET WGK 
 

 

Jaartal Noodoproepen Interventie WGK 

2011 1 0 

2012 7 6 

2013 10 6 

2014 23 20 

2015 10 10 
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2016 22 21 

 

In het jaar 2016 werden er 22 noodoproepen geregistreerd bij het Wit Gele Kruis. 

Daarvan waren er 15 oproepen van gevallen bewoners, 5 oproepen van bewoners 

die zich onwel voelden, 1 oproep voor het verversen van incontinentiemateriaal en 1 

onterechte oproep. In totaal werden er 21 interventies door een verpleegkundige 

van het Wit Gele Kruis uitgevoerd. 

 

6. PERSONEEL 
 

Woonassistent (19u/week) 

Onderhoudsmedewerker (16u/week) 

 

Voor technische interventies in het gebouw wordt een beroep gedaan op de 

technische dienst van het OCMW.  De directeur ouderenzorg is tevens bevoegd voor 

de GAW. 

 

 

7. ACTIVITEITEN 
 

In 2015 werden onderstaande activiteiten voor de bewoners georganiseerd: 

 Nieuwjaarsreceptie (08/01/2016) 

 Stoofvlees met frietjes (20/01/2016) 

 Bingo (10/02/2016) 

 Pannenkoekenbak (09/03/2016)  

 Opendeurdag (20/03/2016) 

 Paasontbi/jt (29/03/2016) 

 Uitstap naar de frituur (20/04/2016) 

 Infomiddag : wat te doen bij brand (11/05/2016) 

 Bezoek aan de nieuwe woonzorgcentra (15/06/2016) 

 Bierfeesten Mantovani (27/06/2016) 

 Bingo-en ijsjesnamiddag (13/07/2016) 

 Uitstap naar domein de Ghellinck (24/08/2016) 

 BBQ voor 5-jarig bestaan (15/09/2016) 

 Bingo (12/10/2016) 

 Wafelenbak (16/11/2016) 

 Kerstontbijt (20/12/2016) 

 Cafetaria op maandag – en woensdagnamiddag 

 Maandelijks workshop wenskaarten 
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Er worden op maandelijkse basis activiteiten georganiseerd. Tijdens die activiteiten 

zijn de bewoners altijd talrijk aanwezig. Voor de activiteiten betaalt men een kleine 

bijdrage. 

 

De cafetaria is open op maandag- en woensdagnamiddag met een 5-tal vrijwilligers, 

samen met de workshop wenskaarten. 

 

Verder kunnen de bewoners steeds terecht in het Lokaal Dienstencentrum de Vesting, 

welke is gelegen op de site van het Woonzorgcentrum Meerspoort. 

 

 

 

8. GEBRUIKERSRAAD 
 

Er wordt 4 keer per jaar een gebruikersraad georganiseerd. 

De vergaderingen in 2016 gingen door op onderstaande data: 

 24/02/2016 

 25/05/2016 

 28/09/2016 

 30/11/2016 

 

Tijdens de vergaderingen kunnen allerhande vragen aan bod komen en worden ook 

mededelingen gedaan die van belang zijn voor de bewoners. Er wordt telkens een 

verslag opgemaakt van de vergadering en iedere bewoner ontvangt hiervan een 

exemplaar. 

 

9. FINANCIËLE REGELING 
 

De dagprijs op 31 december 2016  in de flats bedraagt 33,31 euro voor een flat met 

één slaapkamer en 36,43 euro voor een flat met 2 slaapkamers. 

In deze dagprijs is volgende inbegrepen : 

 de kosten voor huisvesting 

 waterverbruik en belasting op de oppervlaktewateren 

 alarmpermanentie 

 brandverzekering gebouw 

 brandverzekering inboedel voor een forfaitair bedrag van 10 000 euro in 

eerste risico voor de persoonlijke inhoud van de bewoner 

 familiale verzekering 

 activiteiten van de woonassistent 

 

Bewoners met beperkte financiële middelen kunnen beroep doen op een sociale correctie 

van het OCMW.   In december 2016 waren er 6 bewoners die hiervan gebruik maken. 
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B. WLZ DE MEERSPOORT 
 

 

1. CAPACITEIT 
 

Het woonzorgcentrum heeft tot en met 21 april een erkenning voor 163 woongelegenheden. 

 

Deze wooncapaciteit is opgesplitst in: 

 

            -           ROB-bedden:          77  

            -           RVT-bedden:           86 

 

Met ingang van 22 april 2016 is er een erkenning voor 169 woongelegenheden 

     

Deze wooncapaciteit is opgesplitst in: 

 

            -           ROB-bedden:          83  

            -           RVT-bedden:           86 

 

 

De indeling over de afdelingen is als volgt 

Meerspoort 

 

 

 

Scheldekant 

1ste 

verdieping 

18 eenpersoonskamers 

2 koppelkamers 

 Arras (Frankrijk) 

  

2de 

verdieping 

18 eenpersoonskamers 

2 koppelkamers 

 Bergen op Zoom 

(Nederland) 

3de 

verdieping 

18 eenpersoonskamers 

2 koppelkamers 
 Castel Madama (Italie) 

                                                                                                                       

 

 

2. BEZETTING 
 

2.1. Globaal 

Voor wat betreft RVT bestaat een permanente 100% bezetting. Telkens een RVT-bed vrij komt 

(t.g.v. overlijden, hospitalisatie,…) wordt het bed onmiddellijk administratief ingevuld met een 

bewoner die voldoet aan de RVT-criteria. 

 

Gelijkvloers 52 eenpersoonskamers 

3 appartementen 

Buzau (Roemenie) 

1ste verdieping 55 eenpersoonskamers Coburg (Duitsland) 
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Deze permanente 100% bezetting van RVT-bedden is gemakkelijk te realiseren aangezien het 

aantal bewoners dat voldoet aan de RVT-criteria hoger ligt dan het aantal erkende bedden.  

 

Het aantal gefactureerde ligdagen bedraagt voor 2016:       60 746      

  

Waarvan:  ROB : 29 256 

   RVT :  31 490 

 

 

2.2. Bezetting volgens RIZIV-zorgcategerieën 

 

Bewoners in een woonzorgcentrum worden volgens hun zorgbehoeften ingedeeld in 

categorieën.   De categorie D is een nieuwe categorie sinds 1 januari 2013 voor bewoners 

met een O of A profiel en een medisch bilan die dementie bevestigd. 

 

Deze categorieën zijn: 

- voor ROB: O, A, B, C en/of Cdementen, D 

- voor RVT: B, C en/of Cdementen 

 

Situatie op 31/12/16: 

 

ROB RVT 

O 38   

A 18   

B 1 B 42 

C 5 C 14 

Cdem 17 Cdem 30 

D 3   

Totaal 82  86 

 

              dem = dementen 

 

 

 

2.3. Wijzigingen in de bezetting 

Aantal overlijdens:  27 

Nieuwe opnames:  30 

Ontslag door bewoner :   2 
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2.4. Overzicht aantal zelfbetalenden en bewoners ten laste van het OCMW 

 

Aantal zelfbetalenden op 31/12/2016 152  

Aantal bewoners ten laste van het OCMW 16  

OCMW Oudenaarde  16 

TOTAAL 168  

 

 

Bewoners ten laste van het OCMW 

 

Bij deze bewoners worden door de respectievelijke OCMW’s de inkomsten van de bewoner 

(pensioenen, inkomsten van huur, tegemoetkomingen, buitenlandse pensioenen) 

ingevorderd als gedeeltelijke tussenkomst in de verblijfskosten. Het gedeelte tussen de 

verblijfskosten en de inkomsten wordt gedragen door het OCMW. Naast die tussenkomst kent 

het OCMW aan de bewoners maandelijks een persoonlijk zakgeld toe. 

 

Voor wat betreft de lasten naast de verblijfskosten wordt een stuk gedragen door de 

bewoner (zoals telefoon en TV en haarverzorging, ze worden betaald met het zakgeld. 

Andere kosten zoals dokter, medicatie, labo,pedicure,ziekenvervoer worden door het 

OCMW ten laste genomen. 

 

Het zakgeld in OCMW Oudenaarde bedraagt december 2016:  93,26 EUR.  

 

2.5. Aantal bewoners voor leeftijd en geslacht : toestand op 31/12/2016 

 

 

Leeftijd Man Vrouw  

51 - 59 1 0  

60 - 69 6 4  

70 - 79 12 26  

80 - 89 20 59  

90 - 99 7 33  

100-109 0 0 
 

 

Totaal 46 122 168 
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3. FINANCIEEL 
 

 

3.1. Verblijfsdagprijs. 

De verblijfsdagprijs bedraagt 55 euro 

 

In de dagprijs zijn de minimale kostprijselementen, zoals bepaald in de bijlage van het 

ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen 

en de voorschotten ten gunste van derden aangerekend in de woonzorgcentra van 9 

december 2009, aangevuld met: 

- het gebruik van (bad)handdoeken en washandjes 

- huur van flatscreen-tv en tv-abonnement 

- internetaansluiting en –toegang 

- huur van koelkast 

- huur van telefoontoestel 

  

Volgende zaken zijn niet in de verblijfsdagprijs begrepen: 

- was en stomerij van het persoonlijk linnen 

- de oplegkosten voor dokter en geneesmiddelen 

- de mutualiteitbijdragen 

- de kosten voor de kapper 

- de kosten ten gunste van derden (labo, uitstappen,…) 

- het gebruik van dranken buiten deze voorzien bij de maaltijden, met uitzondering van 

drinkbaar water 

- de kosten van externe paramedici, met uitzondering van de kine-prestaties voor erkende 

RVT-bewoners. 

  

Voor het gebruik van volgende voorzieningen worden supplementen aangerekend: 

1. Telefoon op de kamer: abonnementsgeld van € 8,50 per maand, de gesprekken worden 

doorgerekend aan het tarief dat het OCMW aan haar telecomprovider dient te betalen. 

2. Was van persoonlijk linnen door de externe wasserij: € 2,00/verblijfsdag. 

3. Voor het gebruik van de TV afstandsbediening wordt er een waarborg van € 20,00 

aangerekend 

4. Borg voor elektronische sleutel: € 10,00/sleutel 

  

Bij een afwezigheid van minstens 24 uur wordt er een korting van 30%/dag toegekend. De 

korting is een vermindering voor niet gebruikte leveringen en diensten. 

De dag van opname wordt aan een nieuwe bewoner een korting 50% van de dagprijs voor 

die dag toegekend. 

  

Bij overlijden van de bewoner beschikken de familie/erfgenamen over 5 dagen om de kamer 

te ontruimen. Gedurende deze periode wordt de dagprijs met een korting van 50%/dag 

toegekend. 

  

Voor een echtpaar/wettelijk samenwonenden in het wzc geldt een korting van 

2,5%/bewoner/dag. 

 

Overgangsmaatregel 

Voor de bewoners die vanuit het oude gebouw naar de nieuwbouw zijn verhuisd, is er een 
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gefaseerde invoer van de verhoging van de ligdagprijs voorzien volgens onderstaande 

tabel. Met ingang van 1 december 2016 betalen alle bewoners de dagprijs van 55 euro. 

 

 

Dagprijs oude bouw Nieuwe dagprijs op 

1 december 2015 

Nieuwe dagprijs op 

1 juni 2016 

Nieuwe dagprijs op 

1 december 2016 

47,84 52,84 55,00  

46,51 51,51 55,00  

41,59 46,59 51,59 55,00 

 

 

3.2. Forfaitaire tegemoetkomingen RIZIV 

01/01/2016 – 21/04/2016:   € 49,33 

22/04/2016 – 31/05/2016:   € 48,88 (nav uitbreiding met 6 bedden) 

01/06/2016 – 30/06/2016:   € 49,85 (index) 

01/07/2016 – 31/12/2016 : € 49,85 (zonder animatiesubsidie), € 50,96 (met animatiesubsidie) 

 

 

4. COÖRDINEREND ARTS 
 

In 2016 is dokter Jolien Verzelen aangesteld als coördinerend arts. 

 

 

5. REFERENTENWERKING 
 

Palliatieve zorg 

 

Er wordt verder aandacht besteed aan het thema vroegtijdige zorgplanning. 

 

De totaalzorg voor de palliatieve bewoner en zijn familie blijft centraal staan en wordt verder 

door een multidisciplinair team ondersteund. 

 

De kennis van het personeel wordt up to date gehouden door vormingen en interne 

bijscholing. 

 

De hoofdverpleegkundigen nemen de functie als coördinator van het palliatief beleid op. 

 

 


