
 

1039417344 

  

directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking 
dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg  

Provincieraadsbesluit 

betreft Intersectorale samenwerking in functie van personen 
met een handicap 
Toekenning van 65 000 EUR aan Centrum Obra vzw voor 
de beperking van de instroom van personen met een 
verstandelijke beperking en criminogene factoren in de 
gevangenis of het justitiële kader en gratis gebruik van 
auditorium De Schelde en de Tentoonstellingsruimte op 
dinsdagnamiddag 7/10/2014. 

verslaggever Eddy Couckuyt 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Art 42§1 en 2 van het Provinciedecreet. 
 

Art 3 en 7, 1ste lid van de wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op het toekennen en aanwenden van sommige subsidies. 
 

Reglement van 12 oktober 2005 met betrekking tot de controle op de 
toekenning en op de aanwending van toelagen en reservevorming met 
provinciale subsidies. 

2.   Motivering 
 
Op budgetcode 2014/649001/08/0911 van de provinciale budgetten 

2014; Subsidies en prijzen / Diensten en voorzieningen voor personen met een 
handicap; actienummer 2014000910 en ramingscode: 2014003409; 
Forensische outreach voor jongeren met een handicap voor een betere 
toegang tot de zorg, en om detentie te voorkomen bij meerderjarigheid; is er 
een initieel budget voorzien van 65 000 EUR, het resterend saldo bedraagt 
65 000 EUR. 

 
Uit de analyse van het profiel en de achtergrond van gedetineerden met 

een verstandelijke beperking blijkt dat heel wat factoren voorafgaand aan de 
detentie een voorspellende waarde hebben voor latere incidenten. Op vandaag 
worden deze criminogene factoren onvoldoende (h)erkend. Bijgevolg wordt er 
ook niet naar gehandeld en laten we heel wat kansen liggen op het vlak van 
preventie. Om de instroom van personen met een verstandelijke beperking en 
criminogene factoren in de gevangenis / het justitiële kader te beperken wordt 
via dit project ingezet op de grijze zones tussen VAPH-jongerenwelzijn, VAPH-
onderwijs, minder en meerderjarigheid… 

dossiernummer: 
1401170 
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De ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording van het budget 2013 
werd nagekeken en geeft geen aanleiding tot opmerkingen en verduidelijkt 
grondig de manier van werken en de expertise van Centrum Obra op het 
terrein. (bijlagen) 
Centrum Obra vzw wil in het najaar van 2014 graag een studienamiddag 
organiseren om haar werking inzake forensische outreach voor te stellen aan 
een breed publiek en zou hiervoor graag gratis gebruik maken van Auditorium 
De Schelde en de Tentoonstellingsruimte. 

De dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg stelt voor om deze vraag positief te 
beantwoorden. In afwachting van een definitieve beslissing werden deze 
ruimtes reeds voorlopig gereserveerd op dinsdagnamiddag, 7 oktober 2014. 

3.   Besluit 

Met 66 ja-stemmen 

Artikel 1 :  Een bedrag van vijfenzestigduizend euro (65 000 EUR) 
wordt verleend aan Centrum Obra vzw, Langerbrugsestraat 258, 9940 
Evergem, als provinciale subsidie voor hun inzet zoals omschreven in artikel 2. 
Rekeningnummer: BE06 0682 1143 0422. 
Ondernemingsnr: 0415.468.717 
Bestelbonnummer: 141010871 

 
Artikel 2: De inzet van Centrum Obra vzw is volledig gericht op het 

realiseren van volgende doelstelling: 

"Beperken van instroom van personen met een verstandelijke beperking en 
criminogene factoren in de gevangenis / het justitiële kader." 

Dit proces omvat volgende onderdelen: 
 

1. Proactieve risicotaxatie  
2. Forensische outreach voor jongeren 
3. Sensibilisering omtrent de doelgroep bij procureurs en 

onderzoeksrechters 

Intersectoraal samenwerken vormt de rode draad doorheen het hele verhaal. 
 
In 2014 kan gefocust worden op: 

 uitbreiding van de effectieve outreach; dit zowel ten aanzien van 
professionelen als ten aanzien van jongeren (sensibilisering en 
vorming, finaliseren indicatieve signaallijst, ingaan op 
aanmeldingsvragen,…) 

 implementeren van de intersectorale samenwerking in concrete 
casussen. 

 verdere uitwerking en beschrijving methodieken outreach (o.m. systeem 
clientregistratie, uitschrijven procedure van aanmelding tot einde 
begeleiding ,…) 

 uitbreiden, activeren en motiveren netwerking 
 verderzetting samenwerking Universiteit Gent (o.m. deelname 

academische werkplaats, wetenschappelijke publicatie,….) 
 analyse van relevante data uit de eerste fase 
 de overheid informeren en motiveren tot verankering van onze 

methodiek in de zorg. 
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Daarbij wordt gevraagd om de nodige aandacht te besteden aan uitgebreide 
afstemming met relevante partners en projecten in het werkveld. 
 
 Artikel 3 : De middelen 2014 kunnen uitbetaald worden aangezien een 
volledige verantwoording van het budget 2013 ingediend en goedgekeurd werd 
(bijlage financiële verantwoording - bedrag op budget 2013 was 15 000 EUR 
met verantwoordingsperiode 1 september 2013 tem 30 november 2013). 
 
 Artikel 4 : Tegen 1 juni 2014 moet aan het provinciebestuur een 
tussentijdse verantwoording bezorgd worden. 
 

Artikel 5 : Tegen 31 januari 2015 moet aan het provinciebestuur een 
integrale inhoudelijke en financiële eindverantwoording van 65 000 EUR 
bezorgd worden. 
 

Artikel 6 : De middelen 2014 kunnen verantwoord worden van 1 januari 
2014 tot en met 31 december 2014. 

Artikel 7 : De begunstigde vermeldt in zijn publicaties en publieke 
contacten de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Gent, 26 maart 2014 

namens de Provincieraad: 

de provinciegriffier, de voorzitter, 
Albert De Smet Marc De Buck 
 


