OCMW MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Proces-Verbaal
Vergadering van 21 februari 2022
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Maxine Willemsen, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina
Rabau Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De
Francesco, schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Karel Geys,
Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Katleen Den Roover, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf,
Freya Perdaens, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles
Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den
Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Melikan Kucam, gemeenteraadslid

Als gevolg van de coronacrisis vindt de gemeenteraad plaats via Microsoft Teams.
De vergadering wordt geopend om 21.37u.
De notulen van de vergadering van 24 januari 2022 zijn opgeladen in het cobra@homesysteem. Indien er voor het einde van de vergadering geen opmerkingen worden gemaakt,
worden ze beschouwd als zijnde goedgekeurd.
De heer Klaas Delrue wordt bij lottrekking aangeduid om bij hoofdelijke stemming als eerste
zijn stem uit te brengen.

Openbare zitting
1.

FINANCIËN. Aktename besluit van de gouverneur van 19 januari 2022,
houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020
van het OCMW.

Het ontwerpbesluit van het vast bureau werd aan de raadsleden bezorgd.

Motivering
Voorgeschiedenis




De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2021 stelt de jaarrekening 2020 vast.
20 januari 2022: het goedkeuringsbesluit van de gouverneur over de jaarrekening 2020
wordt ontvangen.
Vast Bureau 31 januari 2022 – agendapunt 1: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie



De jaarrekening 2020 wordt door de gouverneur goedgekeurd.
Het besluit moet ter kennisname gebracht worden op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn.
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Naast het goedkeuringsbesluit bezorgt de gouverneur ons ook een overzicht met
technische bemerkingen en aanbevelingen. Met deze opmerkingen zal rekening worden
gehouden bij de opmaak van de volgende beleidsrapporten.

Juridische grond




Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen
260 tot en met 262 en artikel 332, §1, derde lid.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het
bijzonder de artikelen 2 tot en met 4.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het besluit van de gouverneur van 19
januari 2022, houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020
van het OCMW.

FINANCIËN. Oplijsting werkwijze verwerking van technische bemerkingen bij de
opmaak van de jaarrekening 2021.

Motivering
Voorgeschiedenis


Raad voor maatschappelijk welzijn 21 februari 2022 – punt 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het besluit van de gouverneur van 19 januari 2022,
houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het
OCMW.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het engagement van lid Vast Bureau
K. Anciaux om op te lijsten op welke manier rekening gehouden wordt met de technische
bemerkingen bij de opmaak van de jaarrekening 2021.

2.

SOCIALE ECONOMIE. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen
OCMW Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching voor het
project ‘samen zoeken naar werk’, voor de periode van 1 januari 2022 tot en
met 31 december 2025.

Het ontwerpbesluit van het vast bureau werd aan de raadsleden bezorgd.
De beslissing wordt genomen met 35 stemmen voor (Maxine Willemsen, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Björn Siffer, Vicky Vanmarcke, Rina Rabau
Nkandu, Abdrahman Labsir, Koen Anciaux, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc
Hendrickx, Stefaan Deleus, Marina De Bie, Fabienne Blavier, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb
El Boussaadani, Jan Verbergt, Katleen Den Roover, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Zohra Hadnan,
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Shanna Jacops) en 7 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François, Karel Geys, Farid
Bennasser, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis









Gemeenteraadsbeslissing 29 maart 2021 – agendapunt 16: De gemeenteraad keurt de
samenwerkingsovereenkomst goed met Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching
voor de uitvoering van een pilootproject ‘samen zoeken naar werk binnen het OCMW
Mechelen’.
Gemeenteraadsbeslissing van 6 september 2021 – agendapunt 16: De gemeenteraad keurt
het addendum goed bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Youth
For Work Innovation vzw – Co-Searching in kader van het pilootproject ‘samen zoeken naar
werk binnen het OCMW Mechelen’, met het oog op een verlenging tot en met 31 december
2021.
Vast bureau van 13 september 2021 – agendapunt 5: Goedkeuring actieplan verhoging
activeringsgraad.
25 november 2021: Bespreking offerte Co-Searching voor verderzetting samenwerking
2022-2025.
11 januari 2022: Evaluatie samenwerking Co-Searching 2021 en finale bespreking
samenwerking 2022-2025.
Vast Bureau 31 januari 2022 – agendapunt 3: verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie











In 2021 heeft Youth For Work Innovation vzw - Co-Searching 30 workshops ‘samen zoeken
naar werk’ georganiseerd exclusief voor cliënten van Sociaal Huis Mechelen. Aan deze
workshops namen in totaal 81 werkzoekenden deel, waarvan 32 unieke deelnemers,
waarvan er intussen 15 zijn doorgestroomd (naar werk of opleiding). Bij de verlenging van
de overeenkomst met Co-Searching in september 2021 werden de volgende parameters
afgesproken voor evaluatie: een bereik van minimaal 30 (unieke) deelnemers en een
(doorstroom)resultaat van 50%. Deze vooropgestelde resultaten werden behaald.
2021 was een pilootproject waarin deze dienstverlening uitgeprobeerd werd met onze
cliënten. Voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft werk
vinden een uitdaging. In het actieplan verhoging activeringsgraad werden in die context
een aantal samenwerkingen voorgesteld om onze cliënten extra te ondersteunen en
versterken. Gezien de positieve evaluatie van het pilootproject wordt de
samenwerkingsovereenkomst met Co-Searching verlengd.
Vanaf 2022 zal Co-Searching jaarlijks als inspanningsverbintenis 40 workshops organiseren
voor een jaarlijkse toelage van 32.500 euro. De samenwerkingsoverkomst loopt van 2022
tot en met 2025 en is jaarlijks opzegbaar door beide partijen (artikel 24). Met deze
samenwerking wordt gestreefd naar minimaal 50 unieke deelnemers op jaarbasis aan de
workshops met 50% doorstroom. De samenwerkingsovereenkomst voorziet een jaarlijkse
evaluatie.
De lat voor de doorstroom ligt hoog, het is immers geen individuele jobcoaching. Indien
Co-Searching de verwachte resultaten niet behaalt, dan wordt de overeenkomst stopgezet.
Met de jaarlijkse opzegclausule kan dit op een eenvoudige en correcte manier.
De afdeling Sociale Zaken staat in voor de bekendmaking bij potentiële deelnemers; de
workshops zijn aanvullend bovenop de individuele begeleiding vanuit de afdeling Sociale
Zaken. Tijdens de pilootfase van het project vonden de workshops plaats in het
Predikheren; deze locatie bleek zeer geschikt voor de formule, vandaar opnieuw de keuze
voor het Predikheren bij het vervolg van de samenwerking. De afdeling Sociale Zaken zorgt
voor de locatie (reservatie en financiering).
Door de samenwerking met Co-Searching wordt er gekozen laagdrempelige coaching,
eerder dan voor klassieke arbeidsmarktbemiddeling.

Advies


Staf Financiën, stafmedewerker Christophe Van den Wyngaert : Gunstig.

Visum financieel directeur
Visum verleend
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Financiële gevolgen
Naar aanleiding van het actieplan verhoging activeringsgraad werd 145.000 euro per jaar
voorzien voor samenwerking met externen in functie van doorstroom naar de arbeidsmarkt.
De jaarlijkse toelage voor Co-Searching bedraagt 32.500 euro. Voor de huur van de locatie en
eventuele biijhorende werkingskosten wordt 3.500 euro per jaar voorzien.
De samenwerkingsovereenkomst voorziet jaarlijkse uitbetaling bij aanvang van de opdracht.
Budgetopgave
Toelichting opgave

Jaar

2022

Omschrijving van de opdracht

ARK

6134020

MJP

MJP008421

Omschrijving MJP
Samenwerking met
externen in functie van
doorstroom naar de
arbeidsmarkt: Duo for a
job, Jobroad en Cosearching

Huidig
transactiekrediet

145.000,00

Huidig
beschikbaar
krediet vóór
deze opdracht

145.000,00

Aangevraagd
krediet

36.000,00

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen
OCMW Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching voor het project ‘samen
zoeken naar werk’, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.
(bijlage 2)

SOCIALE ECONOMIE. Bespreking voortgang samenwerkingsovereenkomst tussen
OCMW Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching voor het project
‘samen zoeken naar werk’ in de raadscommissie Stadsontwikkeling en Economie.

Motivering
Voorgeschiedenis


Raad voor maatschappelijk welzijn 21 februari 2022 – punt 2: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW
Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching voor het project ‘samen
zoeken naar werk’, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het engagement van lid Vast Bureau
G. Geypen om in de raadscommissie Stadsontwikkeling en Economie te rapporteren over de
voortgang aan de hand van de vastgelegde indicatoren.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.52u.
Notulen goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 28 maart 2022.
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NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Maxine Willemsen
voorzitter

