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4. Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie (RCWSE)
a. Interlokale vereniging – oprichting
DE RAAD,
in openbare zitting vergaderd
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 april 2007 houdende de onderschrijving van de
strategische doelstellingen van het Streekpact 2007–2012 voor Zuid-West-Vlaanderen,
opgemaakt door RESOC Zuid-West-Vlaanderen;
Overwegende dat de strategische doelstelling 13 van het in vorige alinea genoemd
Streekpact het versterken van de sociale economie en de sociale tewerkstelling beoogt;
Overwegende dat de realisatie van een kennispool sociale economie één van de prioritaire
acties van het Streekpact is met het oog op de verdere versterking van de sociale economie
in de regio;
Overwegende dat een concept voor een Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie
(RCWSE) werd uitgewerkt waarbij de participatie van de gemeentebesturen en de OCMW’s
als basispartners wordt vooropgesteld, gezien de belangrijke rol die de lokale besturen te
vervullen hebben op het vlak van sociale economie en sociale tewerkstelling;
Overwegende dat voorgesteld wordt om het Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie
(RCWSE) in de eerste fase op te starten via de oprichting van een interlokale vereniging,
zijnde een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid;
Overwegende
dat
ter
oprichting
van
een
interlokale
vereniging
samenwerkingsovereenkomst tussen de stichtende leden dient afgesloten te worden;

een

Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2008
en 14 januari 2009 respectievelijk houdende het principieel akkoord om toe te treden tot het
Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie (RCWSE) en het voorstel tot het afsluiten
van een samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van de interlokale vereniging Regionaal
Centrum Werk en Sociale Economie (RCWSE);

Overwegende dat de OCMW-raad in zitting van 12 januari 2009 eveneens besliste tot het
afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van de interlokale vereniging
Regionaal Centraam Werk en Sociale Economie (RCWSE);
Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van de interlokale
vereniging Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie (RCWSE);
Overwegende dat in het budget 2009 onder artikel 851/435-01 krediet is voorzien ter
financiering van de geldelijke inbreng van de gemeente in de interlokale vereniging RCWSE,
zijnde 0,10 EUR per inwoner per jaar;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, meer
bepaald de artikelen 6 tot 9;
Gelet op artikel 43, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stipuleert dat het tot de
exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om te beslissen tot de oprichting van,
deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
BESLUIT:
met 19 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL en sp.a-spirit) en
2 onthoudingen (VLAAMS BELANG)
Art.1.- Onderhavige samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van de interlokale
vereniging Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie (RCWSE) af te sluiten:
INTERLOKALE VERENIGING “Regionaal Centrum Werk en Sociale Economie”
(RCWSE)
1. Deelnemers, naam en zetel
Tussen de ondergetekende stichtende leden
De gemeente Anzegem vertegenwoordigd door
het OCMW Anzegem vertegenwoordigd door
De gemeente Avelgem vertegenwoordigd door
Het OCMW Avelgem vertegenwoordigd door
De gemeente Deerlijk vertegenwoordigd door
Het OCMW Deerlijk vertegenwoordigd door
De stad Harelbeke vertegenwoordigd door
Het OCMW Harelbeke vertegenwoordigd door
De stad Kortrijk vertegenwoordigd door
Het OCMW Kortrijk vertegenwoordigd door
De gemeente Kuurne vertegenwoordigd door
Het OCMW Kuurne vertegenwoordigd door
De gemeente Lendelede vertegenwoordigd door
Het OCMW Lendelede vertegenwoordigd door
De stad Menen vertegenwoordigd door
Het OCMW Menen vertegenwoordigd door

De gemeente Spiere-Helkijn vertegenwoordigd door
Het OCMW Spiere-Helkijn vertegenwoordigd door
De stad Waregem vertegenwoordigd door
Het OCMW Waregem vertegenwoordigd door
De stad Wervik vertegenwoordigd door
Het OCMW Wervik vertegenwoordigd door
De gemeente Wevelgem vertegenwoordigd door
Het OCMW Wevelgem vertegenwoordigd door
De gemeente Zwevegem vertegenwoordigd door
Het OCMW Zwevegem vertegenwoordigd door
De Intercommunale Leiedal Dienstverlenende Vereniging vertegenwoordigd door
De Kanaal 127 cvba vertegenwoordigd door
Mentor vzw vertegenwoordigd door
Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw vertegenwoordigd door
RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen, via vzw ERSV West-Vlaanderen,
vertegenwoordigd door:
Handelend in uitvoering van de beslissingen van de respectievelijke gemeente- en
OCMW-raden, of respectievelijke raden van bestuur,
Hierna genoemd “de deelnemende partijen”,
Wordt overeen gekomen hetgeen volgt:
2. Benaming - zetel
Artikel 1
De voornoemde deelnemende partijen richten een Interlokale Vereniging op voor de
vorming van een regionaal samenwerkingsverband voor Sociale Economie.
Zij sluiten hiertoe een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst in toepassing van
artikelen 6 tot en met 9 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 6 juli 2001 (Belgisch Staatsblad 31 oktober 2001), hierna DIS genoemd.
De Interlokale Vereniging zal worden aangeduid met de naam ”[NAAM]”.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Kennedypark 10, 8500
Kortrijk.
De operationele zetel is gevestigd te Stasegemsesteenweg 110, 8500 Kortrijk.

3. Doel, activiteiten en duur
Artikel 2

Het doel van de vereniging bestaat erin om het sociaal economie beleid in van de regio
beter te ondersteunen, te ontwikkelen en af te stemmen door:
Het bundelen en versterken van de ontwikkelde expertise in de regio en door het
samenbrengen van de bestaande opgebouwde expertise van de ondersteunende
dienstverleners in de sociale economie;
Het creëren van één aanspreek- en ondersteuningspunt in de regio ten behoeve van
de lokale besturen (gemeenten en OCMW’s), bedrijven en de diverse actoren in de
sociale economie.
Het verhogen van de tewerkstellingskansen van kansengroepen in de sociale en in de
reguliere economie.
Artikel 3
De activiteiten van de vereniging zullen erin bestaan:
Een eerstelijns dienstverlening aan te bieden voor iedereen die met kansengroepen
aan de slag wil;
Te voorzien in een tweedelijns dienstverlening via doorverwijzing naar de erkende
adviesbureau’s sociale economie;
Het opbouwen van collectieve ondersteuning en regionale synergie;
Het MVO-beleid ( maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van lokale besturen
faciliteren en ondersteunen.
Artikel 4
De vereniging wordt opgericht voor een duur van 2 jaar, met ingang van de datum van
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Na twee jaar wordt deze
experimentele samenwerking geëvalueerd en wordt bekeken of een verlenging van de
duurtijd, een ontbinding en een oprichting van een structuur met rechtspersoonlijkheid dan
wel een stopzetting is aangewezen.
Tijdens de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst onderzoeken de deelnemende
partijen welke juridische structuur aangewezen is voor het (RCWSE).
Tegelijkertijd loopt er in de streek, op initiatief van Leiedal, een denkoefening rond de
toekomstige structurering van het streekoverleg. Leiedal engageert zich om de ervaringen
vanuit het RCWSE-experiment te integreren in deze bredere denkoefening.
4. Beheerscomité - samenstelling en bevoegdheden
Artikel 5
Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan een beheerscomité, dat is
samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke partner. Als voorwaarde geldt dat de
afvaardiging van de lokale besturen steeds een meerderheid dient te vormen.
De vertegenwoordigers bestaan uit de volgende personen:
voor de gemeenten: een gemeenteraadslid;
voor het OCMW: een OCMW-raadslid;
voor de andere deelnemende partijen: een lid van de raad van bestuur.
De deelnemende partijen duiden hun effectieve vertegenwoordiger en de plaatsvervanger
aan.
Artikel 6
Het Beheerscomité:

1. Is exclusief bevoegd voor het nemen van elke substantiële beslissing, die nodig is
voor de goede uitvoering van deze overeenkomst;
2. Legt het actieplan voor het komende jaar vast en evalueert het actieplan van het
voorbije jaar;
3. Informeert de deelnemende partijen minstens 3 maal per jaar over de werking van
[NAAM: RWSE];
4. Maakt de jaarrekening op en legt de begroting vast en legt deze binnen een termijn
van 40 kalenderdagen na vaststelling ter goedkeuring voor aan de raden van de
deelnemers, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent;
5. Beslist over de toetreding van nieuwe leden en bepaalt de modaliteiten voor die
toetreding.
Artikel 7
Het beheerscomité legt de organisatie van zijn werkzaamheden vast in een huishoudelijk
reglement.
Artikel 8
Het beheerscomité duidt een voorzitter aan.
Artikel 9
Het beheerscomité vergadert minstens drie maal per jaar en in elk geval telkens wanneer
de voorzitter van het beheerscomité of vijf van haar deelnemende partijen hierom
schriftelijk verzoeken.
Artikel 10
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid én bij meerderheid van de
vertegenwoordigers van de gemeenten en OCMW’s.

5. De stuurgroep
Artikel 11
Er wordt een stuurgroep opgericht met volgende samenstelling:
1 vertegenwoordiger van de stad Kortrijk
1 vertegenwoordiger van het OCMW Kortrijk
1 vertegenwoordiger van elk van de andere deelnemende gemeenten (namens het gemeentebestuur en het OCMW samen)
1 vertegenwoordiger van Kanaal 127 cvba
1 vertegenwoordiger van Mentor vzw
1 vertegenwoordiger van Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw
1 vertegenwoordiger van de Intercommunale Leiedal Dienstverlenende Vereniging
1 vertegenwoordiger van RESOC/SERR Zuid-West-Vlaanderen
1 vertegenwoordiger van het Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum (LED)
voor de sociale economie.
De leden van de stuurgroep worden aangesteld door het beheerscomité, op voordracht
van hun organisatie.
De stuurgroep kan externe experten uitnodigen in functie van specifieke thema’s.
De stuurgroep vergadert naar noodwendigheid. Van de vergaderingen van de stuurgroep
worden verslagen gemaakt die worden bezorgd aan de leden van het beheerscomité.
Het secretariaat van de stuurgroep wordt waargenomen door de aangeworven
projectontwikkelaar.
Artikel 12

De stuurgroep bereidt de vergaderingen van het beheerscomité voor, formuleert adviezen
en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité.
De stuurgroep zal een voorstel voor de coördinatie en opvolging van de dagelijkse
werking voorleggen aan het beheerscomité.
6. Informatieverstrekking en evaluatie
Artikel 13
De beraadslaging van het beheerscomité wordt vastgelegd in notulen en ondertekend
door de voorzitter van het beheerscomité.
Afschrift van de notulen van elke vergadering van het beheerscomité worden binnen de
10 werkdagen na de bijeenkomst bezorgd aan de deelnemende partijen (college van
burgemeester en schepenen, voorzitter van het OCMW en respectievelijk voorzitters van
de raden van bestuur). Iedere partner van de vereniging wordt jaarlijks op de hoogte
gesteld van de activiteiten van de vereniging.
Artikel 14
De werking van de Interlokale Vereniging en de naleving van de samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd door de verschillende deelnemende gemeenteen OCMW-raden en door de andere deelnemende partijen.
Art.2.- Afschrift van huidige beslissing over te maken aan de heer gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen conform artikel 253, §1, 10° van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005.
--b. Vertegenwoordiging - aanduiding
DE RAAD,
in openbare zitting vergaderd
Gelet op de beslissing van heden houdende het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van de interlokale vereniging Regionaal Centrum Werk en
Sociale Economie (RCWSE);
Overwegende dat conform artikel 5 van deze samenwerkingsovereenkomst elke aan de
interlokale vereniging RCWSE deelnemende partij een vertegenwoordiger heeft in het
beheerscomité;
Overwegende dat, conform artikel 9 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, de vertegenwoordiger van de gemeente in het
beheerscomité van een interlokale vereniging een lid van de gemeenteraad dient te zijn;
Overwegende dat het opportuun is om naast een effectieve vertegenwoordiger ook een
plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden in het beheerscomité die eveneens lid
van de gemeenteraad dient te zijn;
Gelet op artikel 35, § 2, 2° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin gestipuleerd
wordt dat er geheim gestemd wordt bij het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in
de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

Gelet op artikel 43, 5° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat stipuleert dat het tot de
exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om te beslissen tot de oprichting van,
deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
BESLUIT
bij geheime stemming

Art.1.- Er wordt overgegaan tot de verkiezing van een effectief vertegenwoordiger in het
beheerscomité van de interlokale vereniging RCWSE.
De geheime stemming geeft volgende uitslag:
- de heer Eddy Benoit bekomt 18 stemmen
- de heer Marc Byttebier bekomt 1 stem
- er zijn 2 onthoudingen.
Gezien de heer Eddy Benoit, schepen, wonende Vichtestraat 9 te 8540 Deerlijk, de
volstrekte meerderheid van de eenentwintig geldig uitgebrachte stemmen bekomt, wordt hij
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité van de
interlokale vereniging RCWSE.

Art.2.- Er wordt overgegaan tot de verkiezing van een plaatsvervangend vertegenwoordiger
in het beheerscomité van de interlokale vereniging RCWSE.
De geheime stemming geeft volgende uitslag:
- mevrouw Ingrid Deroubaix bekomt 18 stemmen
- de heer Frans Deruytere bekomt 1 stem
- er zijn 2 onthoudingen.
Gezien mevrouw Ingrid Deroubaix, gemeenteraadslid, wonende Rodenbachstraat 10 te 8540
Deerlijk, de volstrekte meerderheid van de eenentwintig geldig uitgebrachte stemmen
bekomt, wordt zij aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in
het beheerscomité van de interlokale vereniging RCWSE.
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