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Goedkeuring financiële bijdrage lokale besturen voor de periode 20212025

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Food Act 13 wordt momenteel met projectmiddelen en met een bijdrage van de lokale
besturen gefinancierd. Op 31 december 2020 loopt de financiering vanuit PDPO af.
In mei 2020 werd een eerste goedkeuring gevraagd aan het vast bureau en dit voor een
bijdrage op basis van €0.60 per kilo en de huidige bijdrage en €1 per kilo en de huidige
bijdrage. De bijdrage hing af van de goedkeuring van het dossier sociale maribel.
Op basis van deze principiële goedkeuring van de lokale besturen, keren W13 terug om
de bijdrage op basis van €0.90 per kilo en de huidige bijdrage te laten
goedkeuren. Deze bijdrage is op basis van volgende nieuwe gegevens verfijnd:
-

Er werd een dossier ingediend bij de sociale maribel voor de financiering van de
coördinatorfunctie. Het gevraagde bedrag werd voor de helft goedgekeurd.
Concreet financiert de sociale maribel jaarlijks €21 000.

-

Er werd ook gezocht naar een mogelijke samenwerking met de intercommunales
in de regio (in eerste instantie met IMOG, maar ook met MIROM). Ook deze
inspanningen leverden nog geen concrete financiering op, vermits de focus van de
intercommunales ligt op het tegengaan van voedselverliezen bij de burgers zelf en
Food Act 13 zich vooral richt op de inzameling van voedseloverschotten bij
retailers.

-

Het aantal kilo’s wordt berekend op basis van de tweede jaarhelft 2019 en de
eerste jaarhelft 2020. Dit is een representatievere periode in de werking van Food
Act 13 in plaats van het werkingsjaar 2019.

Vanuit de raad van bestuur van W13 en het team W13 blijven we verder inzetten op de
zoektocht naar verdere financieringsmogelijkheden. Vanuit het dagelijks bestuur werd
per brief de vraag gesteld aan de kabinetten van minister Demir, Beke en Crevits om
vanuit Vlaanderen de werking van Food Act 13 te financieren, aansluitend op de ambities
geformuleerd in hun respectievelijke beleidsbrieven. Tot op heden is er geen concreet
voorstel vanuit Vlaanderen om een deel van de werking te financieren. Er is wel nog een
gesprek gepland met het kabinet Crevits op 24 september.

Bijdrage lokale besturen 2021-2025
a) Pijler 1: Kortrijk financiert structureel 1,5 VTE coach en de transportkosten
De stad Kortrijk vindt Food Act 13 een zeer laagdrempelige en belangrijke werkvloer in
de regio en engageert zich om blijvend te investeren. De stad Kortrijk draagt bij in de
structurele financiering van de loonkost van 1,5 VTE coach (indexering lonen inbegrepen)
en
een
deel
van
de
transportkosten
van
twee
bestelwagens.
2021

2022

2023

2024

2025

bijdrage Kortrijk: 1 VTE coach

57 236,99

59 481,17

60 633,04

62 860,24

64 092,93

bijdrage Kortrijk: 0,5 VTE coach
Arnout

33 333,28

34 190,32

35 044,25

36 262,30

37 157,63

bijdrage Kortrijk: transportkosten

9 057,03

9 367,15

9 567,73

9 912,25

10 125,06

Totaal

99 627,29

103 038,64

105 245,02

109 034,79

111 375,61

b) Pijler 2: de lokale besturen dragen bij op basis van het aantal afgenomen kilo’s
De berekening van de bijdrage is gebaseerd op het aantal geleverde kilo’s tweede semester 2019 en het eerste
semester 2020 + de huidige bijdrage:
aantal kg's op basis
eerste jaarhelft 2020tweede jaarhelft 2019

€0,90 per kilo

jaarlijkse bijdrage

totale bijdrage

Anzegem

5 610,92

5 049,83

1 645,00

6 694,83

Avelgem

17 157,66

15 441,89

1 122,00

16 563,89

Deerlijk

6 007,40

5 406,66

1 323,00

6 729,66

Harelbeke

11 649,20

10 484,28

3 104,00

13 588,28

Kuurne

10 293,93

9 264,54

1 481,00

10 745,54

8 105,80

7 295,22

648,00

7 943,22

15 107,58

13 596,82

3 706,00

17 302,82

9 795,60

8 816,04

240,00

9 056,04

Lendelede
Menen
Spiere-helkijn
Waregem

762,70

686,43

4 239,00

4 925,43

19 763,32

17 786,99

3 528,00

21 314,99

Wevelgem

4 922,42

4 430,18

1 079,00

5 509,18

Wielsbeke

3 080,20

2 772,18

2 089,00

4 861,18

Wervik

Zwevegem
Totaal

17 490,46

15 741,41

2 746,00

18 487,41

142 477,23

116 772,47

26 950,00

143 722,47

c) Deze bijdragen zijn voor de periode 2021-2025, maar kunnen flexibel zijn bij:
-

-

een daling bij het vinden van het extra financiering. Vanuit W13 wordt blijvend
ingezet op de zoektocht naar extra financiering zowel op het niveau van
projectmiddelen, private financiering (samenwerking ondernemingen en het
Streekfonds), middelen Vlaamse overheid,…
een stijging indien er een grote toename is in het afgenomen aantal kilo’s door
bijvoorbeeld de oprichting van een extra voedselverdeelpunt en dit op vraag van
en in samenspraak met het lokaal bestuur.

d) Engagement Food Act 13:
Food Act 13 engageert zich gedurende deze periode om:
- zesmaandelijks een stand van zaken te geven op de raad van bestuur van W13;
transparant te communiceren over het aantal geleverde kilo’s en de organisaties en
tweemaandelijks een stand van zaken door te geven aan de betrokkenen
(Eventueel) Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
Beslissing vast bureau zitting van 26 mei 2020
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;

BESLUIT:
Artikel 1:
Het Vast Bureau gaat akkoord met het verderzetten van de de werking Food Act 13 met
volgende modaliteiten;
-

de goedkeuring van de bijdragen van de lokale besturen; voor Harelbeke betekent
dit een bedrag van 13 588,28 euro : 10 484,28 ( 11 649,20 kilo maal 0,90
euroct + 3 104,00 (jaarlijkse bijdrage)

-

de goedkeuring dient bevestigd te worden op de raad van bestuur van 25
september. In functie van de voorbereiding van het gesprek met het kabinet
Crevits zal er vanuit W13 contact opgenomen worden.

-

De bijdragen kunnen dalen op basis van andere financieringsbronnen of stijgen op
basis van uitbreiding verdeelpunten, in overleg met lokaal bestuur.

-

Foodact13 zorgt voor een zesmaandelijkse terugkoppeling en transparante
communicatie naar RvB W13 en naar de lokale besturen
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Projectoproep in het kader van de vierde pijler van inburgering.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 14 juli lanceerde Minister van Samenleven Bart Somers de projectoproep ‘Proeftuinen
voor sociale netwerking en participatie voor inburgeraars’.
De projectoproep is een belangrijke zet in het kader van de vierde pijler van inburgering.
Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt inburgeraars naar lessen Nederlands,
een cursus maatschappelijke oriëntatie en maakt de brug met de VDAB of een
welbepaalde studierichting. De Vlaamse regering besliste om daar een vierde spoor aan
toe te voegen: sociale netwerking en participatie.
Vanaf 2022 zou de regie over de vierde pijler een decretale opdracht worden van lokale
besturen. Dankzij deze projectoproep is er een mogelijkheid om ons voor te bereiden op
die nieuwe opdracht door middel van een proeftuin.
Een proeftuin kan er als volgt uitzien:
•
Een nieuw of bestaand buddyproject opzetten of uitbreiden naar de doelgroep van
inburgeraars.
•
Een toeleidingstraject voor inburgeraars creëren naar vrijwilligerswerk.
•
Kennismakingsstages organiseren binnen je eigen lokaal bestuur, organisaties,
bedrijven, …
•
Een zelf bedacht concept dat een duidelijke meerwaarde biedt voor sociale
netwerking en participatie, zoals een taalstage of een kennismakingstraject in een
cultuur-, jeugd- of sportvereniging.
Het verhoogd inzetten op het toeleiden van mensen van vreemde origine naar
vrijwilligerswerk maakt deel uit van het strategisch meerjarenplan 2020 – 2025.
(Integratiebeleid - D03/AP03
- Geïntegreerd vrijetijdsbeleid - D03/AP03/02

Er wordt een stadsbreed vrijwilligersbeleid uitgewerkt, met oog voor toeleiding vanuit
verschillende doelgroepen). Om deze reden lijkt het opportuun om mee in te stappen in
de projectoproep met een project waarbij inburgeraars worden toegeleid naar
vrijwilligerswerk.
De aanstelling van de nieuwe vrijwilligerscoördinator voor stad Harelbeke maakt dat het
aanbieden van vrijwilligerswerk ook gestructureerder kan verlopen.
De ervaring die onze organisatie heeft met wijkwerken en begeleiden naar werk is daar
ook een sterkte.
En het project biedt kansen om een brug te slaan tussen onze socio-culturele
organisaties en vrijwilligerswerk door mensen van vreemde origine.
Intergemeentelijke samenwerking wordt aanbevolen binnen de projectoproep en uit
verkennend overleg is gebleken dat de gemeenten Wevelgem, Wervik, Menen en
Harelbeke interesse hebben om een 4epijler proeftuin op te starten met een focus op
vrijwilligerswerk en stages.
In datzelfde overleg sloten het Agentschap voor integratie en inburgering, Huis van het
Leren en Refu Interim aan.
De rol die het Agentschap zou opnemen is inburgeraars bevragen naar hun bereidheid
vrijwilligerswerk of een stage uit te voeren. En naar hun interesses pijlen.
Die informatie zou vervolgens worden doorgespeeld aan Refu Interim als het over
vrijwilligerswerk gaat. Of naar het Huis van het Leren als het eerder over een stage zou
gaan.
Beide organisaties engageren zich als brug tussen de inburgeraar en de organisatie waar
het vrijwilligerswerk of de stage zou worden uitgevoerd.
Refu Interim vzw is geen interimbureau, maar een vzw die de brug maakt tussen
nieuwkomers en organisaties door het verzamelen en aanbieden van vrijwilligerswerk. Zij
zijn reeds actief in de regio Zuid-West-Vlaanderen, met een lokale werking in de stad
Kortrijk en een tijdelijke projectwerking vanuit het Rode Kruis Opvangcentrum te Menen
(met projectsubsidies van Fedasil). Van bij het begin van de opstart van Refu Interim in
Kortrijk zijn mensen in de lokale stadswerking ingeschreven die in de brede regio rond de
stad wonen. Op heden gaat dit over 6 vrijwilligers uit Harelbeke, 6 uit Wevelgem, 1 uit
Wervik en 55 uit Menen. Het aantal in Menen ligt zo hoog door het tijdelijke project
vanuit het Rode Kruis Opvangcentrum te Menen, enkel voor begunstigden van de
opvang.
Refu Interim heeft de expertise in huis om van dit verhaal een succes te maken.
Zij zouden dan ook een O,6 VTE toewijzen aan dit project.
De proeftuinen lopen van 1 januari 2021 tot en met eind juni 2022.
De maximale subsidie bedraagt € 40 000 waarbij 50% cofinanciering wordt gevraagd.
De instroom inburgeraars, zowel de verplichte(=niet EU) als rechthebbenden ziet er als
volgt uit:
Menen 263 (waarvan 38 verplichte)
Harelbeke 190 (waarvan 39 verplichte)
Wervik 128 (waarvan 13 verplichte)
Wevelgem 99 (waarvan 19 verplichte)

Als we ons op het aantal inburgeraars baseren voor de verdeelsleutel, krijgen we
volgende procentuele berekening:
Menen: € 15.470
Harelbeke: € 11.176
Wervik: € 7530
Wevelgem: € 5822
Als deze verdeling wordt aangehouden, dan betekent dit een maximale cofinanciering
van € 5588 voor Harelbeke. In te schrijven in het budget van 2021 (€ 3725) en 2022 (€
1862).
Alle overlegpartners vinden het een jammere zaak dergelijk project te beperken tot enkel
inburgeraars en hebben de wens geuit het project te verbreden tot alle mensen van
vreemde origine op ons lokale grondgebieden. Binnen dien verstande dat nietinburgeraars uiteraard niet kunnen worden meegenomen binnen de scope en de
rapportage van de subsidie.
Mocht het dossier niet voor subsidiering weerhouden worden, wordt aan de
respectievelijke besturen toestemming gevraagd het project alsnog uit te werken binnen
de middelen die daarvoor voorhanden kunnen zijn.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau stemt in met het uitwerken en indienen van een project in kader van de
subsidieoproep ‘4e pijler van inburgering’ zoals hierboven beschreven.
Artikel 2:
Het vast bureau stemt in met het verbreden van het project naar alle mensen van
vreemde origine als alle partners daar bereid toe zijn en mits de middelen voorhanden
zijn binnen onze lokale situatie.
Artikel 3:
Het vast bureau stemt in met het uitwerken en uitvoeren van het hierboven beschreven
project indien de subsidie niet wordt verworven, mits de middelen voorhanden zijn
binnen onze lokale situatie.
DEPARTEMENT FINANCIËN
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.
Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.
Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is
voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;

BESLUIT :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 21 september 2020
digitaal werd overgemaakt, goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 15/09/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Wnd. voorzitter
Francis Pattyn

