
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 17 september 2019 

Notule 
 

Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, 
Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

Verontschuldigd: Kurt Soenens: raadslid 

 
De zitting vangt aan om 21.15 uur. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over het 
Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 
Gelet op het zittingsverslag, een audio-opname van de zitting; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 
van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 3 – Er wordt kennis genomen van het zittingsverslag. 

Kennisname 

ALGEMENE FINANCIERING 

2. Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELZIJK WELZIJN, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 262, §1; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Ingelmunster van 23 april 2019 
houdende vaststelling van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018; 

Gelet op het besluit van 14 augustus 2019 van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 
waarnemend, tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn te Ingelmunster; 

Overwegende dat geen enkel voorbehoud werd gemaakt ten aanzien van de jaarrekening 2018 en dat 
ze een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van het OCMW Ingelmunster; 

Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 

NEEMT KENNIS: 

Van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Ingelmunster door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. 

Beslissingen 

ALGEMEEN BESTUUR 

3. Goedkeuren van een dading 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 78; 
Gelet op het gebouw gelegen in de Sint-Amandsstraat 15, eigendom van het OCMW; 
Gelet op de noodzakelijke veiligheidswerken, destijds uitgevoerd aan het gebouw, teneinde het 

gebouw geschikt te maken voor de uitbating van een kinderdagverblijf; 
Overwegende dat het gaat om een factuur van Callens & Zonen betreffende het plaatsen van 

veiligheidsdeuren voor een bedrag van 8.681,75 euro inclusief BTW en een factuur van Ansul betreffende 
het plaatsen van een noodtrap voor een bedrag van 6.380,14 euro inclusief BTW; 

Overwegende dat het hier duidelijk gaat om eigenaarskosten, in het kader van de 
handelshuurovereenkomst afgesloten met de uitbaters; 

Overwegende dat het totale bedrag, zijnde 15.061,89 euro, destijds (2011-2012) werd betaald door 
de uitbaters van het kinderdagverblijf; 

Gelet op het gegeven dat dit bedrag destijds nooit werd terugbetaald door het OCMW aan de 
uitbaters, niettegenstaande herhaalde vraag door de uitbaters; 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen en correct is alsnog over te gaan tot terugbetaling van 
deze noodzakelijke veiligheidswerken; 

Overwegende dat dit kan door middel van een dading door de raad voor maatschappelijk welzijn, 
zoals bepaald in artikel 78, 15° van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – De raad voor maatschappelijk welzijn stemt in met een dading ten bedrage van 15.061,89 euro 

voor noodzakelijke veiligheidswerken aan de uitbaters van het gebouw gelegen in de Sint-
Amandsstraat 15 te 8770 Ingelmunster. 

SOCIALE ZAKEN 

4.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Budget Inzicht (BIZ) 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn; 
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Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het feit dat het OCMW van Ingelmunster sinds 15 december 2011 samen met andere 

besturen, het CAW-Centraal-West-Vlaanderen en de erkende verenigingen waar armen het woord nemen, lid 
is van het regionaal samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen; 

Overwegende dat de missie van BIZ is om schuldenlast structureel te voorkomen en terug te dringen 
via preventie-initiatieven en via kwalitatieve en integrale budget- en schuldhulpverlening; 

Overwegende dat het CAW Centraal West-Vlaanderen de aangestelde budgethouder is van BIZ en 
hiervoor het nodige personeel en budget voorziet; 

Overwegende de meerwaarde van samenwerking met BIZ en het feit dat er in de voorbije 7 jaar 
positief is samengewerkt is rond preventie van schuldoverlast en kwaliteitsverhoging van de budget- en 
schuldhulpverlening; 

Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Goedkeuring te verlenen tot het verderzetten van de samenwerking met BIZ. 

Artikel 2 – De samenwerkingsovereenkomst met het regionaal samenwerkingsverband BudgetInZIcht 
Centraal-West-Vlaanderen goed te keuren en als bijlage te voegen bij deze beslissing. 

 
De zitting werd afgerond om 21.25 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIZ CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN  

 

Tussen het samenwerkingsverband BudgetInZicht (BIZ) Centraal-West-Vlaanderen, 

vertegenwoordigd door haar budgethouder CAW Centraal-West-Vlaanderen, op haar beurt 

vertegenwoordigd door mevrouw Inge Ramboer, algemeen directeur  

 

en  

 

lokaal bestuur Ingelmunster, lid van het BIZ-samenwerkingsverband, vertegenwoordigd door  Kurt 

Windels, burgemeester en voorzitter vast bureau en ir. Dominik Ronse, algemeen directeur 

 

wordt het volgende overeengekomen: 

 

1. SITUERING VAN DEZE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 

Sinds 15 december 2011 subsidieert de Vlaamse overheid, kabinet Welzijn, Volksgezondheid & Gezin 

11 regionale samenwerkingsverbanden rond schuldpreventie in Vlaanderen en Brussel. Sinds 2014 

worden deze samenwerkingsverbanden ‘BudgetInZicht’ (BIZ) structureel verankerd en gesubsidieerd 

conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 (zie bijlage). 

 

Deze overeenkomst heeft tot doel de inhoudelijke en financiële rol van de 32 lokale besturen te 

formaliseren binnen de realisatie van het samenwerkingsverband BIZ Centraal-West-Vlaanderen.   

 

2. SITUERING VAN BUDGETINZICHT CENTRAAL-WEST-VLAANDEREN  

 

Leden van het samenwerkingsverband 
 

BIZ Centraal-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen CAW Centraal-West-

Vlaanderen, 32 lokale besturen en 3 erkende verenigingen waar armen het woord nemen:  
 
 

Erkende instellingen voor schuldbemiddeling 

1. OCMW Ardooie 18. OCMW Alveringem 

2. OCMW Hooglede 19. OCMW De Panne 

3. OCMW Lichtervelde 20. OCMW Koksijde 

4. OCMW Ledegem 21. OCMW Nieuwpoort 

5. OCMW Moorslede 22. OCMW Veurne 

6. OCMW Roeselare 23. OCMW Heuvelland 

7. OCMW Staden 24. OCMW Ieper 

8. OCMW Ingelmunster 25. OCMW Langemark-Poelkapelle 

9. OCMW Izegem 26. OCMW Lo-Reninge 

10. OCMW Lendelede 27. OCMW Mesen 

11. OCMW Meulebeke 28. OCMW Zonnebeke 

12. OCMW Oostrozebeke 29. OCMW Diksmuide 

13. OCMW Pittem 30. OCMW Houthulst 

14. OCMW Tielt 31. OCMW Poperinge 

15. OCMW Ruiselede 32. OCMW Vleteren 

16. OCMW Wingene  

17. OCMW Kortemark 33. CAW Centraal-West-Vlaanderen  
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Erkende verenigingen waar armen het woord nemen (VWAHWN) 

34. t’Hope Roeselare 35. ’t Kringske Izegem 36. ’t Schoederkloptje Zarren 

 

BIZ werkt ook samen met diverse externe partners om haar opdrachten te realiseren waaronder 

scholen, jongerenorganisaties, welzijnsschakels, ...  

 

Opdrachten van het samenwerkingsverband  
 

De missie van BIZ is om structureel schuldoverlast te voorkomen en terug te dringen via preventie-

initiatieven en via kwaliteitsvolle en integrale budget- en schuldhulpverlening.  
 

Het samenwerkingsverband realiseert in zijn werkgebied de volgende opdrachten (cfr. Besluit Vlaamse 

Regering 31/01/14):  

1. Preventie-initiatieven nemen en aan nazorg doen om schuldenlast of herval in schuldenlast te 

voorkomen; 

2. Initiatieven nemen ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- 

& schuldhulpverlening, om gezinnen en personen in staat te stellen om zelf 

verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzame budgetmanagement.  

 

BIZ Centraal-West-Vlaanderen vertaalt dit naar de realisatie van volgende operationele doelstellingen: 

• Minder mensen komen in financiële problemen terecht; 

• Wie hier toch mee geconfronteerd wordt, vindt vroegtijdig de weg naar gepaste budget- & 

schuldhulpverlening;  

• Wie reeds in begeleiding is, kan de nodige vaardigheden opdoen om op termijn terug 

zelfstandig zijn/haar financieel huishouden te beheren. 

 

Doelgroepen van het samenwerkingsverband 
 

• De brede bevolking   

• Kinderen, jongeren & jongvolwassenen  

• Cliënten in budget- en schuldhulpverlening  

• Leden van verenigingen waar armen het woord nemen en welzijnsschakels  

• Budget- & schuldhulpverleners, juristen en advocaat-schuldbemiddelaars  

 

Aansturing van het samenwerkingsverband  
 

CAW Centraal-West-Vlaanderen stelt als budgethouder 1 VTE personeel in om BIZ in al haar facetten 

uit te rollen. De opgerichte stuurgroep volgt het actieplan inhoudelijk en financieel op en stuurt bij 

waar nodig. 

 

Betrokkenheid van alle leden binnen het samenwerkingsverband  
 

• Jaarlijks trefmoment  

BIZ streeft ernaar om al haar leden min. 1 keer per jaar samen te brengen op een interactieve 

bijeenkomst om hen te informeren over de voorbije en geplande acties en hen te inspireren met 

nieuwe tools en tendensen m.b.t. de budget- & schuldhulpverlening.   
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• Thematische werkgroepen 

Als een bepaalde actie inhoudelijke verdieping, uitwerking en/of herwerking vereist, richt BIZ hierrond 

een regionale werkgroep op met de leden die zich daartoe willen engageren.  

 

• Digitale nieuwsbrief 

Teneinde alle leden van het samenwerkingsverband alsook relevante externe partners op de hoogte 

te houden over het reilen en zeilen binnen BIZ, wordt min. 2 keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd.  

  

Financiering van het samenwerkingsverband  
 

De Vlaamse overheid, kabinet Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, kent jaarlijks een subsidie op basis 

van het inwonersaantal toe aan elk CAW in Vlaanderen en Brussel om in te zetten op de uitrol van 

het BIZ-samenwerkingsverband. Voor regio Centraal-West-Vlaanderen komt dit neer op een te 

besteden budget van € 80.284,57 (anno 2018; wordt aangepast bij indexatie). Als de personeels- en 

overheadkosten in mindering gebracht worden, blijft hiervan jaarlijks 25 à 30 % over om in te zetten 

als werkingsmiddelen.  

 

Aangezien de BIZ-subsidie niet evenredig stijgt met de toenemende personeelskosten, zoekt de 

stuurgroep waar mogelijk en opportuun naar extra (projectmatige) inkomsten voor de uitrol van 

specifieke acties.  

 

Om de financiële balans van BIZ ook op lange termijn gezond te houden en blijvend ruimte te creëren 

voor innovatie, maakt BIZ een onderscheid tussen een gratis kernaanbod en een extra betalend aanbod 

waarop leden van het samenwerkingsverband alsook externe partners (bv. scholen, 

jongerenorganisaties) kunnen intekenen. De stuurgroep maakt jaarlijks een overzicht van het 

beschikbaar extra aanbod op, samen met een bijhorende prijzentabel.   

 

3. UITVOERINGSMODALITEITEN  

 

OPDRACHT 1: PREVENTIE-INITIATIEVEN & NAZORG   

 

3.1. SENSIBILISERING BREDE BEVOLKING ROND SCHULDPREVENTIE   

 

GRATIS KERNAANBOD  

BIZ ontwikkelt folders, filmpjes en andere tools om burgers preventief te informeren en sensibiliseren 

rond de thema’s budgetteren en schulden. Van het ontwikkelde materiaal levert BIZ aan haar leden en 

externe partners gratis de digitale drukklare bestanden aan.  

 

EXTRA BETALEND AANBOD     

Op vraag van haar leden en externe partners zorgt BIZ voor drukwerk.   

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

Het lokaal bestuur staat in voor de verspreiding van het sensibiliseringsmateriaal in de eigen gemeente 

via diverse kanalen en bekostigt het hieraan verbonden drukwerk (indien van toepassing).  
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3.2. FINANCIËLE EDUCATIE KINDEREN  

 

GRATIS KERNAANBOD  

BIZ ondersteunt ouders, leerkrachten en andere intermediairs die werken met kinderen bij hun 

financiële opvoeding via het ontwikkelen, inventariseren en aanreiken van educatief (spel)materiaal. Op 

vraag participeert BIZ aan lokaal scholenoverleg en biedt BIZ methodische ondersteuning aan haar 

leden om kinderen spelenderwijs te laten kennismaken met het aanbod van de desbetreffende dienst.   

 

BETALEND EXTRA AANBOD  

Op vraag van haar leden en externe partners organiseert BIZ vorming aan ouders en intermediairs die 

werken met kinderen rond het thema financiële opvoeding.  

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

Het lokaal bestuur staat mee in voor de bekendmaking van het door BIZ uitgewerkte aanbod naar 

lagere scholen en andere organisaties die werken met kinderen uit de eigen gemeente.  

 

3.3. FINANCIËLE EDUCATIE JONGEREN & JONGVOLWASSENEN  

 

BIZ ontwikkelt educatieve tools om de financiële geletterdheid van jongeren en jongvolwassenen te 

bevorderen en hen wegwijs te maken in de kosten die bij het zelfstandig wonen komen kijken. BIZ 

maakt dit aanbod bekend via scholen (buitengewoon) secundair onderwijs en jongerenorganisaties uit 

de regio. Waar nodig investeert BIZ in een update van het uitgewerkte aanbod.  

 

GRATIS KERNAANBOD  
 

1) Digitaal budgetspel Paystation  

Elke secundaire school en jongerenorganisatie uit de regio kan 2 gratis sessies Paystation aanvragen. 

BIZ coacht en vergoedt de freelance spelbegeleiders die deze sessies op school aanbieden. Voor 

scholen uit het buitengewoon onderwijs zit er geen limiet op het gratis aantal sessies. 

 

2) Interactieve budgetbeurs & - app WAKOSTA?!  

BIZ organiseert min. 1 keer per jaar een gratis train-the-trainer om secundaire scholen, 

jongerenorganisaties en alle leden van het samenwerkingsverband kennis te laten maken met deze 

methodiek. Organisaties die met de budgetbeurs aan de slag willen gaan kunnen deze gratis ontlenen 

bij BIZ mits het betalen van een waarborg.  

 

3) Schoolverlatersbeurzen 

BIZ sensibiliseert jongeren uit het laatste jaar secundair onderwijs rond de thema’s budgetteren en 

schulden via een interactieve infostand op de schoolverlatersbeurzen die doorgaan in de regio.  

 

BETALEND EXTRA AANBOD  
 

1) Digitaal budgetspel Paystation  

Paystation is betalend voor scholen en jongerenorganisaties vanaf de 3de sessie. Daarnaast kunnen 

scholen en jongerenorganisaties een train-the-trainer aanvragen om het spel zelf te leren begeleiden 

(inclusief speldoos).  
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2) Interactieve budgetbeurs & - app WAKOSTA?!  

Leden van BIZ en externe partners die de budgetbeurs structureel willen integreren binnen hun 

werking kunnen de budgetbeurs in zijn geheel aankopen.  

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

Het lokaal bestuur maakt dit educatief aanbod mee bekend naar de scholen en jongerenorganisaties 

uit de eigen gemeente. Het is de keuze van elk lokaal bestuur om al dan niet zelf aan de slag te gaan 

met bovengenoemde methodieken alsook om al dan niet (deels) tussen te komen als scholen en 

jongerenorganisaties uit de eigen gemeente beroep willen doen op het betalend aanbod.   

 

3.4. GROEPSMODULES VOOR FINANCIEEL KWETSBARE PERSONEN  

 

Flankerend aan de individuele budget- & schuldhulpverlening ontwikkelt en organiseert BIZ 

groepsmodules om financieel kwetsbare personen te ondersteunen in hun traject naar financiële 

zelfredzaamheid. 

 

GRATIS KERNAANBOD  

Alle leden van het samenwerkingsverband kunnen 1 keer per jaar deelnemers toeleiden naar een gratis 

groepsmodule. De sessies worden begeleid door freelance vormingswerkers die BIZ aanstuurt. Waar 

nodig investeert BIZ in een update van het uitgewerkte aanbod.  

 

BETALEND EXTRA AANBOD  

Leden van het samenwerkingsverband kunnen op vraag extra groepsmodules bovenop het kernaanbod 

organiseren. Daarnaast kunnen zij een train-the-trainer aanvragen om zelf met de inhoud van de 

groepsmodule aan de slag te leren gaan. Voor externe partners zijn alle groepsmodules betalend (geen 

gratis kernaanbod).  

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de toeleiding van deelnemers naar de groepsmodules en 

staat in voor de nodige accommodatie. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen BIZ en het lokaal 

bestuur waarin alle modaliteiten rond de desbetreffende groepsmodule zijn geregeld.  

 

3.5. BIZONDER VRIJWILLIG 

 

Binnen BIZonder vrijwillig worden vrijwilligers geworven, opgeleid en gecoacht om sociaal-

administratieve ondersteuning aan huis te bieden aan financieel kwetsbare personen. BIZ werkte dit 

project uit i.s.m. 6 lokale besturen via een proeftuin in 2015-2017; sinds 2018 is dit aanbod deels 

betalend voor leden die instappen.  

 

GRATIS KERNAANBOD  

BIZ levert een draaiboek met diverse tools aan en ondersteunt het lokaal bestuur bij het opstarten en 

uitrollen van BIZonder vrijwillig in de gemeente. Waar nodig investeert BIZ in een update van het 

uitgewerkte aanbod.  
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BETALEND EXTRA AANBOD 

Participatie aan de startopleiding, vorming en intervisie die BIZ organiseert is betalend daar deze 

worden begeleid i.s.m. een freelance vormingswerker die BIZ aanstuurt.  

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

Het lokaal bestuur staat in voor de concrete ondersteuning en opvolging van de vrijwilligers. Er wordt 

een overeenkomst afgesloten tussen BIZ en het lokaal bestuur waarin alle modaliteiten rond deze 

samenwerking zijn geregeld. 

 

OPDRACHT 2: INITIATIEVEN TER ONDERSTEUNING VAN TOEGANKELIJKE, 

CLIËNTGERICHTE EN INTEGRALE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING  

 

3.6. LEREND NETWERK VOOR BUDGET- & SCHULDHULPVERLENERS 

 

GRATIS KERNAANBOD  

BIZ brengt budget- & schuldhulpverleners uit de OCMW en het CAW van de regio op regelmatige 

basis samen in een lerend netwerk om expertise te delen rond thema’s, knelpunten, tendensen, ... die 

leven in de praktijk. Het lerend netwerk gaat telkens door bij één van de leden (in beurtrol). BIZ staat 

in voor de praktische organisatie en de inhoudelijke procesbegeleiding van deze sessies (waar nodig 

i.s.m. een externe dienst) en zorgt ervoor dat de gedeelde info toegankelijk is voor alle leden van het 

samenwerkingsverband.  

 

BETALEND EXTRA AANBOD 

Als het lerend netwerk beslist om vorming te organiseren rond een specifiek thema, rekent BIZ de 

reële kostprijs hiervan door naar de deelnemers naast een forfait voor catering en kopies (indien van 

toepassing).  

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

BIZ rekent erop dat elk lid van het samenwerkingsverband waar mogelijk 1 medewerker afvaardigt 

naar het lerend netwerk en dat die persoon de output terugkoppelt naar het eigen team. De organisatie 

waar het lerend netwerk doorgaat staat in voor de accommodatie (o.a. zaal, beamer, water & koffie).   

 

3.7. JAARLIJKS BIZ-TREFMOMENT VOOR LEDEN  

 

GRATIS KERNAANBOD  

BIZ organiseert jaarlijks een gratis interactief trefmoment voor haar leden met volgende ingrediënten: 

terugblik & vooruitblik actieplan, kennismaking met inspirerende tools en ruimte voor netwerking.    

 

BETALEND EXTRA AANBOD 

/ 

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

BIZ rekent erop dat elk lid van het samenwerkingsverband waar mogelijk min. 1 medewerker afvaardigt 

naar het jaarlijks trefmoment. 
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3.8. THEMATISCHE TREFMOMENTEN VOOR LEDEN & EXTERNEN   

 

GRATIS KERNAANBOD 

/ 

 

BETALEND EXTRA AANBOD 

Afhankelijk van de jaarplanning organiseert BIZ thematische trefdagen m.b.t. budget- & 

schuldhulpverlening, hetzij regionaal, hetzij provinciaal i.s.m. BIZ Noord- & Zuid-West-Vlaanderen. 

Thema’s zijn o.a. collectieve schuldenregeling (gericht naar BIZ-leden, advocatuur en magistraten) en 

jongeren voorbereiden op financiële zelfredzaamheid (gericht naar BIZ-leden, onderwijs en 

jongerenhulpverleners uit diverse sectoren). BIZ rekent de reële kostprijs van deze trefmomenten 

door naar de deelnemers naast een forfait voor catering en kopies (indien van toepassing).  

 

ROL VAN HET LOKAAL BESTUUR 

BIZ rekent erop dat elk lid van het samenwerkingsverband waar mogelijk min. 1 medewerker afvaardigt 

naar deze thematische trefmomenten en deze helpt bekend maken bij externen.  

 

4. LOOPTIJD  

 

Deze samenwerkingsovereenkomst loopt voor een periode van 2 jaar met ingang van 01/01/2019 tot 

en met 31/12/2020. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd als de bevoegde minister de BIZ-

samenwerkingsverbanden onder dezelfde voorwaarden continueert na 2020. 

 

5. OPZEGTERMIJNEN  

 

Leden van het BIZ-samenwerkingsverband kunnen deze overeenkomst opzeggen per aangetekend en 

gemotiveerd schrijven gericht aan CAW Centraal-West-Vlaanderen. De stopzetting gaat in per 1 

januari van het daaropvolgende kalenderjaar.  

 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt in 2 exemplaren te Ingelmunster, op 21/8/2019  

 

Voor akkoord met deze overeenkomst, 

 

 

ir. D. Ronse        K. Windels 

Algemeen directeur       Burgemeester 

 

 

BIZ Centraal-West-Vlaanderen                                   
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