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Staf Financiën

ONTWERPBESLUIT
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

AGENDAPUNT 1.
Openbare zitting

28 september 2020

FINANCIËN-BUDGET. Aktename opvolgingsrapportering inzake de
uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW tijdens het
eerste semester van 2020.
Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

16.12.2019 De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanning 2020-2025
vast.
Beslissing vast bureau 14 september 2020 – agendapunt 4: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie
De regelgeving voorziet dit jaar voor het eerst een tussentijdse rapportering over de uitvoering
van het meerjarenplan tijdens het eerste semester.
Volgende documenten worden als bijlage bij dit agendapunt voorgelegd:
• Schema J1 doelstellingenrekening: globaal overzicht van de ontvangsten en uitgaven van
de beleidsdoelstellingen.
• Schema T1 ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
• Schema T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard
• Schema ODAA overzicht doelstellingen, actieplannen, en acties
• Beleidsevaluatie: inhoudelijke uitleg bij de uitvoering van het meerjarenplan tijdens het 1ste
semester
• Financiële risico’ s en assumpties en grondslagen van de berekeningen: wijzigingen
Juridische grond
Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de
provinciale] besturen van 30/3/2018 - Titel 3 De opvolgingsrapportering
• Artikel 29: De opvolgingsrapportering, vermeld in artikel 263 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 155 van het Provinciedecreet van 9
december 2005, bevat minstens al de volgende elementen:
- 1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
- 2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor
het lopende jaar;
- 3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
- 4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiele risico's.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de opvolgingsrapportering inzake de
uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW tijdens het eerste semester van
2020.
(bijlagen)
Namens de raad,

-
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Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

ONTWERPBESLUIT
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

Staf Financiën

AGENDAPUNT 2.
Openbare zitting

28 september 2020

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr.
2 - deel OCMW.
Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•

Besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december
2019, waarbij het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld.
Besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020,
waarbij meerjarenplanaanpassing 1 werd vastgesteld.
Beslissing vast bureau 14 september 2020 - agendapunt 3: verwijzing naar de raad voor
maatschappellijk welzijn.

Feiten en argumentatie
Het gecumuleerd budgettair resultaat waar we naar streven is 500.000 euro. In elk jaar van de
meerjarenplanning is dat het globale positieve saldo.
De wijzigingen in deze meerjarenplanaanpassing:
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatiesaldo

1.502.256

-913.061

679.395

2.405.546

-36.757

-313.764

Ontvangsten

2.550.336

681.873

1.202.484

1.703.687

1.186.079

1.324.912

Uitgaven

1.048.081

1.594.934

523.089

-701.858

1.222.836

1.638.676

Wijzigingen in mjpa2

Investeringssaldo

696.994

-3.474.744

-1.457.142

-211.277

6.210.135

2.010.000

1.470.645

446.860

510.490

416.960

5.216.641

2.000.000

773.651

3.921.604

1.967.632

628.237

-993.494

-10.000

Financieringssaldo

-2.199.250

4.387.805

777.748

-2.194.269

-6.173.378

-1.696.236

Ontvangsten

-3.027.552

3.450.301

844.504

-2.085.406

-938.378

194.851

-828.302

-937.503

66.756

108.863

5.234.999

1.891.087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.344.833

-2.137.437

-3.147.381

-523.319

1.680

1.445.165

Ontvangsten
Uitgaven

Uitgaven
Budgettair resultaat
van het boekjaar
Gecumuleerd budgettair
resultaat vorig boekjaar
Gecumuleerd budgettair
resultaat
Autofinancieringsmarge
AFM na mjpa 1

-
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AFM na mjpa 2

-13.197.678

-2.984.446

-2.597.669

1.709.803

1.648.782

1.359.029

1.147.155

-847.009

549.712

2.233.122

1.647.102

-86.136

Totale schuld na mjpa1

279.912.200

286.952.138

282.351.602

270.074.220

273.093.382

251.419.149

Totale schuld na mjpa2

276.897.593

287.489.551

283.729.664

269.321.559

271.187.277

247.621.946

-3.014.607

537.413

1.378.062

-752.661

-1.906.105

-3.797.203

Wijziging in mjpa 2

Uitstaande Schulden

Wijziging in mjpa 2

In het document ‘motivering van de wijzigingen’ wordt elke wijziging van het meerjarenplan in
detail weergegeven.
Juridische grond
•

Decreet Lokaal Bestuur en Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de
Beleids- en beheerscyclus.

Argumentatie
Alle documenten van de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2 worden als bijlage
voorgelegd.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2, deel
OCMW, vast.
(bijlagen)
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn verwijst de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2,
deel OCMW, voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

Namens de raad,

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

-
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Duurzame Ontwikkeling
en Energie

ONTWERPBESLUIT
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

AGENDAPUNT 3.
Openbare zitting

28 september 2020

DUURZAME ONTWIKKELING. Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van
een concessie tussen de stad/OCMW Mechelen en Ecopower CV voor het
plaatsen van een PV-installatie op het dak van Den Abeel, onder
voorbehoud van goedkeuring van de stroomafnameovereenkomst door het
zorgbedrijf Rivierenland.
Motivering
Voorgeschiedenis
•

•
•
•

Besluit gemeenteraad 24 oktober 2017: Duurzame Ontwikkeling.
- 1) Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams
EnergieBedrijf NV, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2017,
inzake het plaatsen van zonnepanelen op openbare en private gebouwen.
- 2) Aktename plaatsen opdracht ‘Zonneklaar’ door de opdrachtencentrale Vlaams
Energiebedrijf.
Besluit college 4 maart 2019: Mechelen Klimaatneutraal. Zonneklaar. Goedkeuring
Algemene voorwaarden.
Besluit college van 2 maart 2020: Mechelen Klimaatneutraal. Mechelen Klimaatneutraal.
Zonneklaar. Stopzetting bestaande raamovereenkomst Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Instap
nieuwe raamovereenkomst.
Beslissing vast bureau 14 september 2020 – agendapunt 2: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie
Project Zonneklaar
Algemeen:
• Het project “Zonneklaar” onderzoekt de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op
openbare en private gebouwen. Dit project werd ondersteund door de provincie Antwerpen.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Het
betreft daken van het patrimonium van de stad Mechelen, AGB SAM, Sociaal Huis,
Woonpunt Mechelen en bedrijven.
• Het college beslist op 2 maart 2019 om te vragen aan Ecopower om via het raamcontract
van het Vlaams Energiebedrijf een haalbaarheidsstudie rond zonnepanelen te vragen voor
volgende gebouwen:
- Sporthal Paardenstraatje
- Gemeenschapscentrum De Schijf
- Gemeenschapscentrum Den Abeel
- Sporthal Appelaar Muizen
- Sporthal Arena Walem
- Sporthal Kouter Leest.
Projecten
• Na onderzoek blijkt een rendabel project mogelijk in volgende gebouwen:
- Sporthal Paardenstraatje
- Gemeenschapscentrum Den Abeel
- Sporthal Appelaar Muizen
- Sporthal Arena Walem
• Het autonoom gemeentebedrijf SAM tekent op 1 september 2020 de
concessieovereenkomsten en stroomafnameovereenkomsten voor de sporthallen

-
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•
•
•

•
•

Het gemeenschapscentrum Den Abeel is deels volle eigendom van de stad Mechelen en
deels volle eigendom van het OCMW. Het gebouw wordt gebruikt door het zorgbedrijf
Rivierenland.
Bij een eventuele overdracht van het gebouw van de stad en het OCMW naar een andere
eigenaar kan beslist worden wat dient te gebeuren met de concessie.
Na overleg met de diensten wordt voorgesteld om voor het gemeenschapscentrum Den
Abeel de concessieovereenkomsten te laten tekenen door de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn. De stroomafnameovereenkomst kan getekend worden door
het zorgbedrijf Rivierenland, daar zij als gebruiker instaan voor de elektriciteitsrekening
van dit gebouw. Deze stroomafnameovereenkomst wordt geagendeerd op de raad van
bestuur van het zorgbedrijf Rivierenland van 8 oktober 2020.
Dit punt wordt parallel voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad.
De concessieovereenkomst wordt nu reeds voorgelegd met het oog op een plaatsing van de
zonnepanelen voor 31 december 2020. Het project draagt dus bij aan de verduurzaming
van het stedelijk patrimonium.

Juridische grond
•

Artikel 84 Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 dat de bevoegdheden van het vast
bureau regelt.

Financiële gevolgen
•

Niet van toepassing.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de overeenkomst goed tot vestiging van een
concessie tussen de stad/OCMW Mechelen en Ecopower CV voor het plaatsen van een PVinstallatie op het dak van Den Abeel, onder voorbehoud van goedkeuring van de
stroomafnameovereenkomst door het zorgbedrijf Rivierenland.
(bijlage)
Namens de raad,

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

-
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Sociale zaken

ONTWERPBESLUIT
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

AGENDAPUNT 4.
Openbare zitting

28 september 2020

SOCIAAL BELEID. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen
OCMW Mechelen en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk BoomMechelen-Lier vzw voor de uitbating van een winternachtopvang 20202021 (periode 1/12/2020 tot en met 28/2/2021).
Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•

Vast Bureau 1 juli 2019: Goedkeuring van winternachtopvang 2019-2020 en beslissing tot
het uitschrijven van overheidsopdracht voor de bewakingsopdracht.
Vast Bureau 16 september 2019: Opdracht “Winternachtopvang 2019-2020” gunnen aan
G4S België.
Gemeenteraad 16 december 2O19: De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020 –
2025 van de Stad Mechelen vast.
College 30 maart 2020: Verlenging winteropvang 2020 binnen de Corona-COVID 19
maatregelen.
Beslissing vast bureau 14 september 2020 – agendapunt 6: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie
•

•
•
•

•

In de winter 2018-2019 werd voor de eerste keer vanuit Stad / Sociaal Huis Mechelen een
extra winternachtopvang georganiseerd. In 2019 besliste het Vast Bureau om deze extra
inspanning rond dak-thuisloosheid te hernemen voor de winter 2019-2020. Het college
verankerde het principe van tijdelijke winternachtopvang in de meerjarenplanning 20202025 als beslist beleid met de nodige jaarbudgetten.
De winternachtopvang dient als vangnet onder de Acute Opvang, die uitgebaat wordt door
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in samenspraak met afdeling sociale
zaken en gefaciliteerd en deels gefinancierd door het lokaal bestuur.
De winternachtopvang is voorzien van begin december tot eind februari. Uiteraard kan er
bij het beleid bepleit worden om de periode te verlengen als het winterweer hierom vraagt.
De winternachtopvang werd in 2019 uitgebaat door de afdeling Care van beveiligingsfirma
G4S. Sinds dit jaar is er een nieuwe realiteit. Vanuit gesprekken met de nieuwe CAWdirecteur en met de CAW-verantwoordelijke voor de acute opvang, blijkt het CAW BoomMechelen-Lier vragende partij om de winternachtopvang 2020-2021 uit te baten.
Dit is geen losstaand gegeven. Het CAW opent ook het hele gesprek naar de hele keten
aanpak thuisloosheid binnen Mechelen.
Afdeling Sociale Zaken gaf dan ook het advies aan het vast Bureau om deze opportuniteit
te grijpen en voor de komende winternachtopvang een samenwerkingsovereenkomst aan
te gaan met het CAW Boom-Mechelen-Lier:
- Het CAW is decretaal door Vlaanderen bevoegd (en ook met de verwachting/ opdracht)
om thematisch te werken rond thuisloosheid. Dit is al een feit vanuit hun deelwerkingen
acute opvang (dit is al binnen een overeenkomst tussen CAW en OCMW Mechelen),
crisisteam en Emmahuis (vluchthuis vrouwen) en Sam huis (mannenwerking).
- Inhoudelijk en methodologisch zit een Mechelse shelter binnen de expertise van het
CAW. De samenwerking met G4S care liep zeker goed maar het is goed en logisch in
deze nieuwe evolutie dat CAW winternachtopvang opneemt en zo laat aansluiten bij
hun gehele opvangwerking- en capaciteit.
- Door de wil van het CAW om de winternachtopvang op te nemen, kan het hele gegeven
van thuisloosheid binnen Mechelen en de ketenaanpak daarbinnen bekeken worden met
het CAW. Om zo tot een meer sluitende aanpak te komen. Deze oefening is al gestart
tussen de afdeling Sociale Zaken en CAW.
-
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•

•

De tijdelijke winternachtopvang 2020-2021 blijft onder dezelfde afspraken al vorige
winterperiodes. Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen en
CAW Boom-Mechelen-Lier wordt voorgelegd. Dit ontwerp heeft het akkoord van de
algemeen directeur van het CAW. Basis blijft:
- Het is enkel de sociale dienst van afdeling Sociale Zaken die mensen verwijst naar de
winternachtopvang, uitgezonderd politie die ’s nachts kan aanmelden. OCMW behoudt
dus de regie;
- Het gaat om een basisshelter, 7d/7 tussen 20u en 8u30;
- Inslapen is gratis voor de gebruiker;
- Start met 5 kamers, potentieel uit te breiden bij nood tot 10 op de hele
ziekenhuisgang;
- Enkel individuen – voor gezinnen wordt een andere oplossing gezocht;
- Overdag worden de dakloze mensen begeleid door hun maatschappelijk werker om te
zoeken naar meer perspectief/ naar een betere woonsituatie/ om andere
levensdomeinen te behandelen dan louter de woonsituatie.
- Het CAW kan in samenspraak meer psycho-sociale aspecten bekijken bij deze mensen –
Dit is een win ten opzichte van vorige winteropvang.
- Het CAW neemt de volledige uitbating van de winternachtopvang op zich binnen het
voorziene budget in meerjarenplan nl. 75.000 EUR. Dus zowel de nachtbegeleiding als
de facilitaire kant (was, lakens, poetsen…). Dit is een voordeel omdat dit alles nu bij
één uitbater zit voor een kostprijs die niet hoger ligt dan de bewakingsopdracht van
vorige winters waarbij poetsen, wassen linnen… een bijkomende exploitatiekost
meebracht.
De winternachtopvang 2020-2021 kan plaatshebben in de oude ziekenhuiscampus
Zwartzustersvest – vleugel A.

Financiële gevolgen:
•

•

Deze kost, geraamd op 75.000 EUR, is voorzien in exploitatiebudget van 2020 en in de
MJP/ exploitatie 2021:
- Voor 2020 is er op budgetcode 2020/6151030/100/0909/06 - raming MJP005855
binnen afdeling sociaal beleid 18.827,72 EUR beschikbaar.
- Voor 2021 is er in MJP voor 2021 75.000 EUR voorzien voor winteropvang onder
MJP005855 - ARK code 6151030. Dit budget wordt voor 2021 overgezet met
ramingsnummer van afdeling sociaal beleid naar afdeling sociale zaken/sociaal huis
(juridsich: OCMW Mechelen).
Er zijn dus voldoende middelen om een toelagebelofte binnen de
samenwerkingsovereenkomst winternachtopvang 1/12/2020 tot en met 28/2/2021 te
honoreren met voorstel van een eerste schijf 2020 van 18.827,72 EUR en een tweede
schijf 2021 van 56.172,28 EUR.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen
OCMW Mechelen en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Boom-Mechelen-Lier vzw voor
de uitbating van een winternachtopvang 2020-2021 (periode 1/12/2020 t/m 28/2/2021).
Namens de raad,

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

-
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CAW Boom Mechelen Lier vzw

Centrum Algemeen Welzijnswerk Boom Mechelen Lier vzw

-
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