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OPENBARE ZITTING

1 2019_RMW_00073 Zorgpunt Waasland - meerjarenplanaanpassing 2019 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten overgedragen vanuit het OCMW 
Beveren naar het Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. De 
vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland 
opgericht, met als hoofddoelstelling, het in de toekomst kunnen blijven verzekeren van een aanbod vanuit 
de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg.

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 20 november 2019 de meerjarenplanaanpassing 
2019 goedgekeurd.

In de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn van de gemeenten beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werd opgenomen dat het 
meerjarenplan en diens aanpassing ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn.

Binnen de budgetwijziging 2019 van het OCMW Beveren werden voor het Zorgpunt Waasland volgende 
toelagen voorzien:

De in de meerjarenplanaanpassing 2019 Zorgpunt Waasland opgenomen bedragen voor Beveren zijn 
conform de gemaakte afspraken tussen Zorgpunt Waasland en OCMW Beveren.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de meerjarenaanpassing 2019 Zorgpunt Waasland goed te keuren.

2 2019_RMW_00070 Arbeidsmatige activiteiten (AMA): registratie en opstart - 
Goedkeuring
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Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het OCMW heeft als opdracht leefloongerechtigden toe te leiden naar het Normaal Economisch Circuit (NEC).

Idealiter verloopt dit via een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE). 

Er is echter een groep leefloongerechtigden die moeilijk of niet in aanmerking komen voor een TWE traject 
om verschillende redenen: te zwak, taalkennis, ouderen, ...

In theorie bestaan er alternatieven voor deze doelgroepen, maar in de praktijk zijn er niet genoeg plaatsen 
beschikbaar (vb. Sociale economie, beschutte werkplaatsen, … ). Bovendien zijn een aantal alternatieven 
wel beschikbaar, maar niet afgestemd op zwakkere doelgroepen door een gebrek aan begeleiding (vb. 
vrijwilligerswerk, wijk-werken, …).

Vlaanderen riep voor deze doelgroep de arbeidsmatige activiteiten in het leven.

Wat zijn arbeidsmatige activiteiten (AMA)?

Dit aanbod bestaat uit vrijwillige, onbezoldigde bezigheid voor personen die door een meervoudige 
problematiek niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

De deelnemer arbeidsmatige activiteiten verricht onbezoldigd arbeidsmatige activiteiten bij een werkpost. 
De arbeidsmatige activiteiten worden verricht onder begeleiding van een erkende begeleider arbeidsmatige 
activiteiten. Het doel van het aanbod van arbeidsmatige activiteiten is: het bieden van een zinvolle 
bezigheid, zorgen voor structuur, het aanreiken van sociale contacten en de mogelijkheid tot 
zelfontplooiing."

Team trajectbegeleiding van het Sociaal Huis is voorstander om AMA begeleidingen op te starten om 
volgende redenen:

Voordeel:

 Dagbesteding voor steeds zwakker wordende doelgroep waarbij art.60 (nog) geen piste is.
 Kan opgenomen worden in het wettelijk verplichte Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke 

Integratie (GPMI)
 Uitbreiding netwerk werkplaatsen.
 Uitbreiding ‘vrijwilligerswerk’.
 Geen kostprijs, wel subsidiëring van 70 EUR/maand/AMA begeleiding
 Weinig administratieve opvolging

Aandachtspunten:

 Meer aanklampende begeleidingen. Dit vraagt tijd, zowel van de begeleider als van de werkpost.
 Instroom mogelijk van VDAB/ZIV. Het team vroeg dit na bij Sint-Niklaas (AMA geregistreerd sinds 

2018) en daar geeft men aan dat dit zeer beperkt blijft.
 Sint-Niklaas heeft reeds een wachtlijst van meer dan 30 personen en geeft daarom voorrang aan 

inwoners Sint Niklaas.
 De cliënt krijgt  geen vergoeding  voor zijn activiteiten. Sint Niklaas geeft hen een 

aanmoedigingspremie van 1,25 EUR/uur.

In Beveren zijn momenteel 82 organisaties AMA geregistreerd, merendeels zorgvoorzieningen en 
kinderopvanginitiatieven. https://publiek.departementwvg.be/cobrha/
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Afdeling maatschappelijke dienstverlening vraagt toestemming om:

 de gemeente Beveren als AMA gemeente te  registratreren.
 de AMA begeleidingen op te starten in het Sociaal Huis vanaf 1/1/2020.
 een aanmoedigingspremie van 1,25 EUR per uur toe te kennen aan deelnemer AMA.
 de AMA begeleidingen te beperken tot inwoners uit Beveren.

Het BCSD d.d. 19 november 2019 gaf positief advies.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de gemeente Beveren als AMA gemeente te registreren.

Artikel 2
de AMA begeleidingen op te starten in het Sociaal Huis vanaf 1 januari 2020.

Artikel 3
een aanmoedigingspremie van 1,25 EUR per uur toe te kennen aan deelnemer AMA.

Artikel 4
de AMA begeleidingen te beperken tot inwoners uit Beveren.

3 2020_RMW_00004 Wijziging arbeidsreglement: toevoegen reglement telewerken 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
We willen vanaf januari 2020 onze medewerkers de mogelijkheid bieden om van thuis te werken. 
Telewerken is niet enkel voor de medewerker interessant, maar voor onze organisatie heeft dit ook vele 
voordelen. Zo komen wij als werkgever aantrekkelijker over bij potentieël nieuwe medewerkers, kan dit de 
concentratie en prestaties van onze medewerkers verhogen, verhogen we de motivatie en welzijn van onze 
medewerkers, wordt het ziekteverzuim tegengegaan, dragen we bij aan het milieu door het woon-
werkverkeer te beperken, etc.

Het is uiteraard belangrijk dat er een duidelijk kader is voor telewerk zodat we steeds een efficiënte en 
klantgerichte dienstverlening kunnen garanderen. In bijlage is het reglement 'telewerken' terug te vinden 
dat als bijlage zal worden toegevoegd aan het arbeidsreglement.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om het reglement 'telewerken' toe te voegen aan het arbeidsreglement.



4/4


