NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 25 JUNI 2020
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen: raadsleden;
Jurgen Janssens: wnd. algemeen directeur

Verontschuldigd:

Lieve Renders: lid van het vast bureau verontschuldigd voor agendapunt 7;
Ursula Bervoets: raadslid;
Annelies Ooms: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 3, 4;
Liesbeth Verdeyen: wnd. algemeen directeur

Afwezig:
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 20.00 uur.

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 28.05.2020;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Suzy Wouters, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Annelies Ooms
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 28.05.2020 worden goedgekeurd.

2. Rapportering organisatiebeheersing juni 2020.
Gelet op artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dat bepaalt dat het
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het
managementteam;
Gelet op artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dat bepaalt dat de
algemeen directeur hierover jaarlijks dient te rapporteren aan de OCMW-raad;
Gelet op het overleg van het managementteam van 08.06.2020;
Gelet op het besluit van de algemeen directeur van 10.06.2020;
Overwegende dat de rapportering juni 2020 (van 01.11.2019 tot en met 31.05.2020) over het
organisatiebeheersingssysteem is vastgelegd in het document met referentie 08062020Rapportering
OBSbis;

Overwegende dat de rapportering juni 2020 (van 01.11.2019 tot en met 31.05.2020) ter kennisgeving
dient worden voorgelegd aan de OCMW-raad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Nico Bergmans
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering van het organisatiebeheersingssysteem
juni 2020 zoals opgenomen in het document met referentie 08062020Rapportering OBSbis.

3. Goedkeuring van het jaarverslag 2019 van de dienst maatschappelijk welzijn.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de jaarverslagen van de ganse werking van het OCMW die tot 01.01.2019 werden
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat er geen jaarverslag van de ganse werking van het OCMW meer wordt voorgelegd
maar enkel van de kernprocessen van het OCMW nl. de dienst maatschappelijk welzijn bestaande uit
de sociale dienst, de thuiszorgdiensten en het lokaal sociaal beleid;
Gelet op het ontwerp van jaarverslag 2019 van de dienst maatschappelijk welzijn van het OCMW;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Suzy Wouters, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het jaarverslag 2019 van de dienst maatschappelijk welzijn van het OCMW wordt
goedgekeurd.
4. Goedkeuring van een nieuwe modelovereenkomst met de pedicures in het kader van
voetverzorging aan cliënten.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.12.2013 tot goedkeuring van een
nieuw reglement voor premies voetverzorging, opheffing van het raadsbesluit van 12.09.2005 tot
vaststelling van het reglement voor premies voor voetverzorging en goedkeuring van een nieuwe
modelovereenkomst met de pedicures;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21.02.2019 tot wijziging van het
reglement voor de premies voor voetverzorging;
Overwegende dat er door de wijziging van het reglement een nieuwe modelovereenkomst met de
pedicures die willen aansluiten moet goedgekeurd worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Suzy Wouters, Anne-

Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De nieuwe modelovereenkomst met de pedicures die samenwerken met het OCMW in het
kader van voetverzorging aan cliënten, toegevoegd als bijlage met referentie 2020.06.25
nieuwe modelovereenkomst pedicure, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze overeenkomst wordt ter ondertekening aangeboden aan de pedicures die een nieuwe
samenwerking met het OCMW aanvragen vanaf de datum van dit besluit.
5. Vaststelling jaarrekening 2019.
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en de artikelen 171 tot en met 175;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder de artikelen 41 en 260;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 30 tot en met 47 (Hoofdstuk 4 – De
jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn zich in de loop van het eerste semester van
het financiële boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft,
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De jaarrekening 2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld.
6. Rapporteringen van de financieel directeur.
Gelet op artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de financieel
directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole
van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het
debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het
verlenen van kwijting en daarover in volle onafhankelijkheid rapporteert aan het vast bureau en aan de
raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de financieel directeur volgens artikel 177 bijkomend in volle onafhankelijkheid
rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de
budgetten en de financiële risico's;
Gelet op de rapporteringen als bijlage;
Gelet op de bespreking;
Besluit:

Art.1.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rapporteringen van de financieel
directeur volgens de bepalingen van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.

7. Principiële beslissing tot verkoop van percelen weiland en hooiland naar aanleiding van het
verzoek door de Vlaamse Landmaatschappij van de Vlaamse overheid tot verkoop van deze
percelen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikelen 1582 tot en met 1701;
Gelet op de principiële beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17.06.2019 om de
de
onroerend goederen, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 2 afd. Zichem, secties D-589, A-70a, A71a en A-74a onderhands te verkopen aan het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
tegen de prijs van 57.426 euro;
Gelet op de brief van 23.01.2020 waarin de Vlaamse Landmaatschappij van de Vlaamse overheid
bericht dat zij het aankoopdossier overgenomen heeft van het Agentschap voor Natuur en Bos omdat
zij overeenkomstig het flankerend beleid voor het SIGMA plan de percelen in landbouwgebruik dient
te verwerven;
Gelet op het feit dat de Vlaamse Landmaatschappij in deze brief meedeelt dat de prijs die het
Agentschap Natuur en Bos voorheen aan het OCMW heeft geboden, nl. 57.426 euro voor verpachte
grond, foutief was aangezien in deze schatting van de Dienst Vastgoedtransacties foutief de
eindepachtvergoeding dubbel geteld was en de provisie voor de aktekosten ingerekend was;
Overwegende dat de prijs die de Vlaamse Landmaatschappij overeenkomstig de schatting kan bieden
voor de bovenstaande percelen in verpachte toestand, werd bepaald op 38.973,60 euro, inclusief een
eigenaarstoeslag van 20% van de venale waarde;
Overwegende dat het nuttig was een bijkomende rechtvaardiging van de geboden prijs te bekomen
alvorens een principiële beslissing te nemen omtrent het verzoek tot verkoop en het feit dat de
Vlaamse Landmaatschappij deze aan het OCMW per e-mail bezorgde op 28.05.2020 en 29.05.2020;
Overwegende dat een verkoop van de vermelde percelen aan de Vlaamse Landmaatschappij van de
Vlaamse overheid kan via een onderhandse procedure om redenen van algemeen belang, aangezien
het doel van het SIGMA-plan er in bestaat om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen
van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de waardevolle natuur een boost te geven. Het
Sigmaplan gaat over veiligheid, natuur, recreatie en economie.
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De principiële beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17.06.2019 om de
de
onroerende goederen, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 2 afd. Zichem, secties D-589,
A-70a, A-71a en A-74a onderhands te verkopen aan het Agentschap Natuur en Bos van de
Vlaamse overheid tegen de prijs van 57.426 euro wordt ingetrokken.
Art. 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een principiële beslissing om de onroerende
goederen, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 2de afd. Zichem, secties D-589, A-70a,
A-71a en A-74a onderhands te verkopen aan de Vlaamse Landmaatschappij van de
Vlaamse overheid tegen de prijs van 38.973,60 euro.
Art. 3.
Ter uitvoering van dat besluit dient het vast bureau het dossier verder samen te stellen en af
te handelen.

Mondelinge vragen

M1. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters betreffende de subsidie voor
armoedebestrijding.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters betreffende de kennisgeving van de beslissing van de
Vlaamse regering betreffende het bedrag dat gaat naar de lokale besturen in functie van lokale
armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid- 19- pandemie.
Op de agenda van de gemeenteraad punt nr.5 gaat het over de kennisgeving van de beslissing van
de Vlaamse regering betreffende het bedrag dat gaat naar de lokale besturen voor de ondersteuning
van de lokale sport-, cultuur- en jeugdwerk- sector om de corona impact op de werking te verzachten.
Ook gaat de Vlaamse Overheid een financiële versterking aan de lokale besturen geven in functie van
lokale armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19-pandemie.
1) Armoedebestrijding via OCMW met samenwerking met andere lokale partners /ondersteuning
van kwetsbare gezinnen.
2) Extra consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen via een vouchersysteem. De vouchers
moeten worden gebruikt in de lokale economie zodat ook zij de nodige zuurstof krijgen.
Het doel van deze maatregelen is vermijden dat huishoudens in armoede terechtkomen en om wie in
armoede leeft bijkomend te ondersteunen.
Dit werd reeds bekend gemaakt op 8 juni.
Mijn vragen:
Waarom werd deze kennisgeving niet aan de agenda toegevoegd?
Is het bedrag dat onze stad hiervoor zal ontvangen al bekend gemaakt?
Gaat er ook advies gevraagd worden aan het Bijzonder Comité over de verdeling van deze financiële
steun?
Kan er een lijst gemaakt worden van de noden?
Antwoord van Marie Jeanne Hendrickx namens het vast bureau:
We hadden deze kennisgeving inderdaad ook aan de agenda kunnen plaatsen maar op het moment
van het afsluiten van de agenda waren de modaliteiten nog niet gekend om deze beslissing ten
uitvoering te brengen.
Het Vlaams Parlement heeft op 17/06, met publicatie op 22/06 een decreet aangenomen over de
eerste armoedemiddelen nl. de algemene werkingssubsidie Voor Scherpenheuvel-Zichem bedraagt
dit 31.340 euro. Hieruit blijkt dat de lokale besturen die armoedemiddelen in de eerste plaats moeten
inzetten voor initiatieven in het kader van hun lokaal sociaal beleid ter ondersteuning van kwetsbare
huishoudens, maar ze beslissen zelf op welke manier ze dat doen. Zo kan er een toevoeging bij de
algemene middelen gebeuren om zo het financiële aspect van de noden op te vangen die in de
voorbije maanden naar voren kwamen en die ik in de vorige zitting heb aangehaald. Ik heb hierbij ook
verwezen naar samenwerkingsverbanden die wij hebben. Er is geen specifieke verantwoording
vereist. Maar er is wel gesteld dat het een eenmalige subsidie is dus structurele oplossingen moet het
OCMW zelf in de toekomst bekostigen. Dus is duidelijk bedoeld voor de gevolgen van COVID-19.
Er is nog geen decreet dat de besteding van het tweede budget, zijnde het verhogen van het
consumptiebudget van de kwetsbare gezinnen vb. via vouchers. Voor onze gemeente gaat dit om
33.081,95 euro. Vlaanderen vermeldt op haar site ‘Vlaanderen helpt’ dat met VVSG zal overlegd
worden om dit uit te werken.
Ik ben wel voorzichtig met het idee om vouchers uit te reiken voor kwetsbare gezinnen. Dit werkt
stigmatiserend (vouchers zijn herkenbaar in de winkel). In het verleden werkten wij met S-cheques:
vergelijkbaar met maaltijdcheques, via Edenred. Oorspronkelijk vroegen zij 3 % administratiekosten

maar bij de verplichte invoering van de elektronische cheques nog eens 4 EUR per kaart. Wat erg veel
is om dat de cheques vooral gebruikt werden voor eenmalige en tijdelijke steun, dus niet structureel.
We werken nog wel met pre-paid bankkaarten van Belfius die een beperkte administratie kost hebben.
Het BCSD kan steeds een advies uitbrengen als zij dit nodig vindt.
Vorige zitting heb ik al verwezen naar de doelgroepen en hun noden in tijden van corona. Op grond
hiervan is er wel al overleg geweest op het OCMW. Het is echter moeilijk om een oplijsting te maken
van de noden omdat die zeer divers en individueel verschillend zijn en bovendien omdat de
modaliteiten voor het consumptiebudget nog niet gekend zijn.
Ik kan u echter verzekeren dat dit opgevolgd wordt vanuit het beleid en vanuit de sociale dienst.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 20.56 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de wnd. algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Jurgen Janssens

Marleen Van Meeuwen

