Vergadering welzijnsraad 9 april 2013
1. Lokaal sociaal beleid (LSB) en Beleids- en Beheerscyclus (BBC)
Het besluit over de beleids- en beheerscyclus bevat een reeks regels voor het
meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en
provincies. Het besluit is ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s en
provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren.
Het besluit bevat niet alleen regels voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar
evenzeer voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties,…), de
uitvoering en de evaluatie. Het is dus ruimer dan een nieuwe boekhouding of een nieuw
financieel instrumentarium.
De gemeente en het OCMW van Kalmthout starten met de werking van de BBC op 1 januari
2014.
In de loop van 2013 wordt een nieuw lokaal sociaal beleidsplan (LSB-plan) voor de periode
2014 – 2019 opgemaakt.
Het huidige LSB-plan wordt geëvalueerd en per cluster (thema’s zorg & gezondheid, wonen,
individuele dienstverlening, enz.) zullen nieuwe doelstellingen worden bepaald voor de
huidige beleidsperiode.
De beleidsdoelstellingen die in het lokaal sociaal beleidsplan worden opgenomen kunnen
gekoppeld worden aan het meerjarenplan van de gemeente.
Het is noodzakelijk dat de welzijnsraad het beleid mee kan ondersteunen. U wordt als lid
van de WZR uitgenodigd op bepaalde clustervergaderingen. Wij hopen dan ook op een
talrijke opkomst.
Meer praktische informatie volgt later.

Vergadering welzijnsraad 26 september 2013
1. Informatie clusters lokaal sociaal beleid
In de maand juni 2013 vonden verscheidene clustervergaderingen lokaal sociaal beleid
plaats:
- Wonen
- Werken
- Culturele en maatschappelijke ontplooiing
- Zorg en gezondheid
o Algemene zorg en gezondheid
o Kinderopvang en kinder- en jeugdzorg
- Individuele dienstverlening
- Sociaal huis
De verslagen van de verschillende vergaderingen worden gekoppeld aan de punten van de
BBC. Alle genodigden ontvangen na de besprekingen door het bestuur het algemeen
verslag. Een detailverslag kan worden opgevraagd.

