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GEZINSZORG. 
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Voorgeschiedenis 

 

• 6 mei 2021: bestuurscomité gezinszorg van de Welzijnskoepel West-Brabant 

De aangesloten leden-OCMW’s bij de dienst Gezinszorg vroegen om de 

beslissingsbevoegdheid over de toekenning van een verminderde 

gebruikersbijdrage aan de cliënten gezinszorg bij het betreffende OCMW te 

leggen. Er werd door de Welzijnskoepel West-Brabant een voorstel van reglement 

voorbereid, opgenomen als bijlage. Dit voorstel werd door de aangesloten 

OCMW's op 6 mei 2021 besproken. Het voorgestelde reglement dient ter 

goedkeuring voorgelegd te worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

• 9 augustus 2021: vast bureau: positief advies met betrekking tot voorgestelde 

reglement  

 

Feiten en context 

 

Intakes, begeleiding van cliënten die om gezinszorg vragen, facturering van 

gebruikersbijdrage voor de gepresteerde uren gezinszorg en inplanning van de 

verzorgenden: dit alles wordt opgenomen door personeelsleden van de Welzijnskoepel. 

 

Er kan, op basis van het sociaal onderzoek, een verlaging (of verhoging) op de 

gebruikers- bijdrage toegestaan worden; dit werd heden toegestaan door de coördinator 

van de dienst gezinszorg van de Welzijnskoepel. 

 

De bij de Welzijnskoepel aangesloten leden-OCMW’s voor aanbod gezinszorg hebben 

gevraagd om de beslissingsbevoegdheid over de toekenning van een verminderde 

gebruikersbijdrage aan de cliënten gezinszorg bij het betreffende OCMW te leggen.  

Reden: de 16 aangesloten OCMW's dragen de kosten van de dienst gezinszorg die niet 

gedekt worden door de subsidies en inkomsten uit de gebruikersbijdragen. en verlaging 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met code 8207-1984-4161-6848.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/8207198441616848


 

 

van de gebruikersbijdrage leidt tot minder inkomsten; de impact ervan wordt gedragen 

door het OCMW op wiens grondgebied de cliënt woont die de verlaging heeft gekregen. 

 

Daarom werd door het bestuurscomité, met vertegenwoordigers uit alle aangesloten 

OCMW's, een reglement voorbereid om vanaf heden de beslissingsbevoegdheid in 

verband met een eventuele verlaging of verhoging op het tarief van de 

gebruikersbijdrage, bij het OCMW op wiens grondgebied de aanvrager woont, te leggen. 

 

Het reglement is opgenomen als bijlage en dient goedgekeurd te worden door de raad 

voor maatschappelijk welzijn.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikels 78 en 113. 

 

Advies 

 

Het voorgestelde reglement is het resultaat van denkwerk en samenwerking tussen 

diverse OCMW's en Welzijnskoepel. Het reglement is nagekeken en bewerkt vanuit het 

bestuurscomité en heeft aldus een breed draagvlak. 

 

Argumentatie 

 

Het voorgelegde reglement legt de beslissingsbevoegdheid bij het bijzonder comité voor 

de sociale dienst. Hierdoor wordt verantwoordelijkheid voor de impact van toegekende 

verlagingen op de gebruikersbijdrage bij het OCMW gelegd. Dit verhoogt transparantie en 

controle vanuit het OCMW.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

Er is mogelijks indirect een beheersbaar financieel gevolg : dit situeert zich op vlak van 

organisatiebeheersing. Door goedkeuring van het reglement is er via beslissing van het 

bijzonder comité meer zicht en dus controle op vermindering van gebruikersbijdragen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het voorstel tot reglement verlaging of 

verhoging van het tarief gebruikersbijdrage voor gezinszorg goed. 
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