NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 17 SEPTEMBER 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, Ursula Bervoets, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons: raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: wnd. algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Annelies Ooms, Christini Gounakis: raadsleden

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 22.44 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 25.06.2020;
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, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Simone Simons
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 25.06.2020 worden goedgekeurd.

2. Reglement inzake de toekenning en het gebruik van elektronische waardebonnen ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale
economie.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, inzonderheid artikel 78, tweede lid 3°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10.07.2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten en OCMW’s ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen (BS 01.09.2020);
Overwegende dat aan het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem (stad of OCMW) hiervoor een
specifieke subsidie van 33.081,95 euro wordt toegekend;
Overwegende dat de dubbele doelstelling van deze subsidie is om enerzijds de koopkracht te
versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden of die al
met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie
bevinden en anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk
zijn getroffen, te steunen;

Overwegende dat deze eenmalige subsidie in de praktijk dient ter tijdelijke financiële ondersteuning
van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem waarmee aan kwetsbare doelgroepen een
extra consumptiebudget wordt aangeboden en waarmee ook de lokale economie versterkt wordt;
Overwegende dat de stad geen bestaand lokaal waardebonnensysteem heeft waardoor een dergelijk
nieuw systeem wordt opgezet;
Overwegende dat het lokaal bestuur zelf de afbakening doet van de kwetsbare doelgroepen en de
lokale handelszaken en zelf de modaliteiten van het waardebonnensysteem bepaalt nl. waarde van de
bonnen, geldigheidsduur, wijze van toekenning en het gebruik en validering van de bonnen;
Overwegende dat deze afbakeningen en bepalingen gebeuren in het hierna volgende reglement;
Overwegende dat de bonnen moeten ingewisseld worden bij het lokaal bestuur tussen 01.06.2020 en
31.12.2021 en het systeem zo moet opgezet worden dat de kwetsbare personen de bonnen kunnen
gebruiken op een niet stigmatiserende manier;
Overwegende dat het OCMW de subsidie zal aanvragen aangezien het OCMW de afbakening van de
kwetsbare doelgroepen zal bepalen en aldus vertrouwd is met de doelgroepen;
Overwegende dat de subsidie ten laatste tegen 30.09.2020 via een aanvraagformulier en een
raadsbesluit moet aangevraagd worden aan het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 27.07.2020 waarbij (principieel) werd beslist om het
lokaal waardebonnensysteem ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen vanuit het OCMW uit te werken door een systeem van elektronische sociale
voedingscheques die de kwetsbare personen kunnen gebruiken in (lokale) voedingswinkels en
horecazaken;
Overwegende dat voeding een prioritaire basisbehoefte is om iedereen in de mogelijkheid te stellen
een menswaardig leven te leiden, zodat de kwetsbare doelgroepen tijdelijk het extra
consumptiebudget hiervoor kunnen gebruiken;
Overwegende dat er niet gekozen wordt voor een papieren waardebonnensysteem gezien de
administratieve belasting voor zowel lokaal bestuur, handelaar als cliënt en gezien dit een sterk
stigmatiserend effect heeft van de cliënt omdat dit een nieuw waardebonnensysteem is in de stad;
Overwegende dat een elektronische voedingscheque een waardebon is om voeding mee aan te
kopen;
Overwegende dat een systeem van elektronische voedingscheques een gelijkaardige werking heeft
als het reeds gekende systeem van elektronische maaltijdcheques voor werknemers en er ook visueel
geen verschil is, zodat er geen stigmatiserend effect is van de cliënt in vergelijking met de
burgers/werknemers in de stad die maaltijdcheques gebruiken bij de lokale handelaars;
Overwegende dat bij de drie gekende distributiebedrijven van elektronische cheques (Edenred,
Sodexo en Monizze) informeel de modaliteiten, voorwaarden en kostprijs werden bevraagd van hun
systeem van elektronische sociale cheques;
Overwegende dat Edenred en Sodexo reeds beschikken over een systeem van elektronische
voedingscheques;
Overwegende dat er een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt
gevoerd met deze drie distributiebedrijven van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap
Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag;
Overwegende dat de uitgaven zoals vermeld in de toelichting worden geraamd op 33.250 euro voor
de waarde van de elektronische voedingscheques zelf en op maximaal 2.000 euro voor de
administratiekosten (uitgifte- en werkingskosten) bij een distributiebedrijf;
Overwegende dat deze uitgaven zullen worden ingeschreven in een aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap Binnenlands
Bestuur over de subsidieaanvraag;
Overwegende dat het OCMW het wenselijk acht een reglement inzake de toekenning en het gebruik
van elektronische waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie goed te keuren;
Gelet op het modelreglement zoals ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Gelet op de bijkomende motiveringen bij dit raadbesluit zoals vermeld in de toelichtende nota die
integraal deel uitmaakt van dit raadsbesluit en die eveneens overgemaakt wordt bij de
subsidieaanvraag aan het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Gelet op het ontwerp van aanvraagformulier voor de subsidieaanvraag;
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, Ursula Bervoets,

Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen,
Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bijgevoegde reglement inzake de toekenning
en het gebruik van elektronische waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie goed.
Art. 2.
Het OCMW dient voor 30.09.2020 de subsidieaanvraag van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via het aanvraagformulier
en de documenten van het raadsdossier.
Art. 3.
Het reglement treedt in voege van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap
Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen.
Art. 4.
Het vast bureau is belast met de verdere uitwerking van deze beslissing en van het
elektronische waardebonnensysteem.

--Reglement inzake de toekenning en het gebruik van elektronische waardebonnen ter ondersteuning
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Het OCMW zet een nieuw lokaal waardebonnensysteem op ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen door de uitgifte van elektronische
voedingscheques die de kwetsbare personen kunnen gebruiken in lokale voedingswinkels
en horecazaken tot en met 31.12.2021. De lokale waardebonnen worden dus uitgegeven
onder de vorm van elektronische voedingscheques.
De kwetsbare doelgroepen zijn de hieronder vermelde doelgroepen in de periode vanaf de
beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag tot en met
31.12.2021. Deze personen zijn financieel zeer kwetsbaar en kampen bovendien vaak met
ernstige problemen op diverse levensdomeinen. Aangezien de elektronische cheques op
naam worden toegekend, moeten zij gekend zijn bij het OCMW of zich aanmelden bij het
OCMW. Zij worden als volgt afgebakend :
- personen met leefloon, equivalent leefloon en personen tewerkgesteld via art. 60§7
OCMW-wet
- personen met lage inkomsten die in aanmerking komen voor periodieke of eenmalige
aanvullende financiële steun conform het steunbarema van het OCMW of mits gemotiveerde
afwijking door het bijzonder comité voor de sociale dienst of door de voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst : o.m. aanvullende steun op de inkomsten, gerichte
tussenkomsten in medische en farmaceutische kosten, energiekosten enz.
- personen in budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling bij het OCMW
- personen met een budgetmeter elektriciteit en/of aardgas
- personen met lage inkomsten onder de Europese armoededrempel die doorverwezen zijn
voor een voedselpakket naar de lokale voedselbank Sint-Vincentius OLV ScherpenheuvelZichem
- personen aan wie in toepassing van art. 114 decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 een
dringende steun/hulpverlening wordt toegekend door de voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst van het OCMW.
Aangezien de elektronische voedingscheques enkel kunnen gebruikt worden voor voeding
en drank worden de lokale handelszaken afgebakend tot de lokale voedingswinkels en
horecazaken. Onder handelszaken wordt begrepen de handelszaken, ondernemingen of
organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen in de periode
vanaf de beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag tot
en met 31.12.2021.
De elektronische waardebon heeft een waarde van 70 euro of 35 euro. Binnen de
afgebakende doelgroepen wordt binnen de vermelde periode vanaf de beslissing van het
Agentschap Binnenlands Bestuur over de subsidieaanvraag tot en met 31.12.2021 aan elke
volwassene en aan elk kind vanaf 12 jaar een eenmalig bedrag van 70 euro toegekend en
aan elk kind onder de 12 jaar een eenmalig bedrag van 35 euro. Begunstigden die binnen de

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

afgebakende doelgroepen tegelijkertijd behoren tot verschillende doelgroepen (bv. leefloon
en budgetbeheer) komen enkel in aanmerking voor het eenmalig bedrag van 70 euro of 35
euro, deze bedragen kunnen zodoende niet gecumuleerd worden
De elektronische waardebon heeft een geldigheidsduur tot uiterlijk 31.12.2021 en kan
toegekend worden van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap Binnenlands
Bestuur over de subsidieaanvraag. De bon wordt gebruikt voor de aankoop van
voedingswaren en is niet inwisselbaar voor contanten. De handelszaken mogen geen
contanten teruggeven indien de waarde van de aangekochte producten lager is dan de
waarde van de bon. De waardebon kan gebruikt worden voor verschillende (niet
opeenvolgende) aankopen bij verschillende handelszaken. De waardebon wordt niet
vervangen ingeval van verlies, diefstal of beschadiging.
Het OCMW kent de elektronische waardebonnen automatisch toe aan alle begunstigden
binnen de vermelde doelgroepen aangezien de doelgroepen gekend zijn bij het OCMW of
zich voor 31.12.2021 aangemeld hebben bij het OCMW.
De elektronische waardebon wordt op naam van een meerderjarige persoon gezet die
behoort tot de doelgroep. Deze bonnen worden persoonlijk overhandigd aan de individuele
meerderjarige begunstigden of de meerderjarige begunstigden die de minderjarige personen
vertegenwoordigen binnen de vermelde doelgroepen. Bijkomend kan het OCMW
samenwerken met het buurthuis Onderons en de voedselbank Sint-Vincentius OLV
Scherpenheuvel-Zichem. De bonnen mogen niet verkocht worden aan derden.
Het OCMW draagt alle kosten voor de uitgifte van de elektronische waardebonnen. Er zijn
geen kosten voor de doelgroepen noch voor de lokale handelszaken.
Door de uitgifte van de elektronische waardebon in de vorm van de overhandiging aan de
vermelde doelgroepen wordt de waardebon ook gevalideerd door het OCMW.
Er wordt een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd
met de drie gekende distributiebedrijven van elektronische cheques (Edenred, Sodexo en
Monizze) van zodra er een positieve beslissing is van het Agentschap Binnenlands Bestuur
over de subsidieaanvraag.

3. Wijziging richtlijn voor het toekennen van financiële dienstverlening.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het KB 13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie Covid-19 voor de doelgroep van
de OCMW’s (BS 20.05.2020);
Gelet op de omzendbrief van 27.05.2020 betreffende het KB 13.05.2020 houdende het invoeren van
een subsidie Covid-19 voor de doelgroep van de OCMW’s;
Gelet op het KB 03.07.2020 tot wijziging van het KB 13.05.2020 houdende het invoeren van een
subsidie Covid-19 voor de doelgroep van de OCMW’s (BS 09.07.2020);
Gelet op de omzendbrief van 14.07.2020 betreffende het KB 03.07.2020 tot wijziging van het KB
13.05.2020 houdende het invoeren van een subsidie Covid-19 voor de doelgroep van de OCMW’s;
Overwegende dat door het KB 13.05.2020 oorspronkelijk aan het OCMW een subsidie voor
individuele financiële steunverlening aan gebruikers van het OCMW werd toegekend van 8.888 euro
voor de periode van 01.04.2020 tot 31.12.2020;
Overwegende dat door het KB 03.07.2020 dit bedrag verhoogd werd naar 68.155 euro en een
bijkomend bedrag van 5.927 euro werd toegekend voor personeelskosten;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13.08.2007 tot bepaling van de
richtlijn voor het toekennen van financiële dienstverlening (steunbarema voor aanvullende financiële
steun);
Overwegende dat het oorspronkelijk bedrag van 8.888 euro werd ingezet in de reguliere werking op
het vlak van steunverlening aan gebruikers van het OCMW, met bijzondere aandacht voor kwetsbare
doelgroepen die getroffen worden door de coronacrisis;
Overwegende dat wordt voorgesteld om voor de significant verhoogde subsidie van 68.155 euro
bijkomend bij het huidige steunbarema een regeling te voorzien voor kwetsbare (éénouder)gezinnen
met kinderen en kwetsbare alleenstaande studenten om de kosten voor kinderopvang en de
school/studiekosten tenlaste te nemen;
Overwegende dat voor deze doelgroep wordt voorgesteld om een maximale inkomstengrens van 2x
het leefloon te voorzien en 90% van deze kosten tenlaste te nemen met een maximum van 500 euro
per kind;

Overwegende dat deze wijziging met terugwerkende kracht zal ingaan vanaf 01.04.2020, zodat de
vermelde kosten die betrekking hebben op de periode vanaf 01.04.2020 kunnen tenlaste genomen
worden;
Gelet op het gunstig advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 10.08.2020 tot
voorstel van wijziging van het reglement steunbarema vanaf 01.04.2020;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 10.08.2020 tot voorstel van wijziging van het reglement
steunbarema vanaf 01.04.2020;
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, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen,
Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De richtlijn voor het toekennen van financiële dienstverlening aan cliënten zoals bepaald bij
besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13.08.2007 wordt vanaf 01.04.2020
vervangen als volgt :

--Richtlijn voor het toekennen van financiële dienstverlening
1. Barema
De barema’s voor de toekenning van financiële dienstverlening worden vastgesteld op 90% van de
bedragen van het leefloon volgens de categorie waartoe de cliënt behoort.
Volgende categorieën worden in aanmerking genomen:
- Categorie 1 : samenwonende persoon
- Categorie 2 : alleenstaande persoon
- Categorie 3 : persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste.
De aldus bekomen barema’s worden verhoogd met 100 euro per kind per maand. Kinderen met een
invaliditeit van minimum 66% worden dubbel gerekend.
2. Inkomsten en de wijze van in aanmerking nemen bij het berekenen van de financiële
dienstverlening
2.1. Principe
Alle geldelijke inkomsten en in geld waardeerbare voordelen worden in aanmerking genomen. Indien
een andere persoon met eigen inkomsten deel uitmaakt van het gezin, worden deze inkomsten in
de
aanmerking genomen voor 1/3 .
2.2. Vrijstellingen
- onkostenvergoedingen ontvangen in het kader van vrijwilligerswerk : vrijstelling tot de wettelijke
barema’s
- de vergoedingen ontvangen als pleegouder: volledige vrijstelling.
- het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in het kader van de Vlaamse sociale bescherming
(vroeger de mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering)
- de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap en de tegemoetkoming hulp aan
bejaarden.
2.3. Uitkeringen met dagbedrag (ZIV-uitkeringen, werkloosheid)
Dagbedrag x 26 (= 312 dagen per jaar / 12), ongeacht de effectief ontvangen uitkering.
2.4. Diverse inkomsten

Vakantiegeld, eindejaarspremie, terugbetaling van de belastingen en andere premies of vergoedingen
: in aanmerking nemen bij de maand van ontvangst.
2.5. Afhoudingen : afbetaling aan ander OCMW, ten onrechte ontvangen uitkering
Geen rekening houden met afhoudingen.
2.6. Collectieve schuldenregeling
Inkomen in aanmerking nemen dat de schuldbemiddelaar ontvangt (vooraleer de inhoudingen voor
schuldeisers en erelonen gebeuren).
2.7. Onroerende goederen : gronden en andere bebouwde eigendommen
- niet-verhuurde onroerende goederen : berekening conform leefloon
- verhuurde onroerende goederen : huur van de verhuurde eigendom x 8/10
Een hypotheek kan op de eigendommen worden genomen.
2.8. Roerende gelden : spaargelden, beleggingen, aandelen/obligaties, pensioensparen,
levensverzekering enz.
De wijze van in aanmerking nemen van deze gelden wordt in elke situatie individueel behandeld,
afhankelijk van de (specifieke) omstandigheden van de situatie.
3. In mindering te brengen uitgaven van de inkomsten
3.1. Huur - Hypothecaire lening van de eigen gezinswoning met een max. niet-geïndexeerd KI van
1000 euro per jaar : de effectief betaalde huur/lening beperkt tot
- voor een alleenstaande : max. 375 euro per maand
- voor een gezin : max. 450 euro per maand.
Onder een gezin wordt verstaan de personen die onder hetzelfde dak wonen en een hoofdzakelijk
gemeenschappelijke huishouding voeren.
3.2. Volle eigendom of vruchtgebruik
Volle eigendom of vruchtgebruik van een woning die men zelf bewoont, die niet hypothecair belast is
en met een max. niet-geïndexeerd KI van 1.000 euro per jaar : aftrek van 100 euro per maand van het
inkomen.
3.3. Medische kosten
Enkel de remgelden (= wettelijk honorarium – tussenkomst ziekenfonds) worden in mindering
gebracht, een RIZIV-code is dus noodzakelijk (ook bij alternatieve geneeswijzen zoals ostheopathie
en chiropraxie).
Supplementen worden niet in aanmerking genomen.
3.4. Farmaceutische kosten – Hospitalisatie- en ambulante kosten
Voorschrift van een geneesheer is noodzakelijk, ongeacht of er een RIZIV-code is.
Met ristorno’s (korting) op de medicatie wordt geen rekening gehouden.
Verpleegmateriaal zoals verbanden, spuiten, suikerstrips, glucose en materiaal inherent aan de
verzorging/verpleging komen wel in aanmerking voor de aftrek.
Bij cliënten met permanente hoge medische/farmaceutische kosten dient steeds de maximumfactuur
(MAF) bij het ziekenfonds onderzocht te worden.
3.5. Uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijke kosten kunnen steeds voorgelegd worden aan het bijzonder comité voor de sociale
dienst.
4. Berekeningswijze
1. Inkomsten
2. Aftrek (–) huur/hypothecaire lening
Resultaat : * onder steunbarema = algemene financiële steun tot aan het barema +
medische/farmaceutische kosten volledig in aanmerking

* boven steunbarema = weigering algemene financiële steun.
3. Aftrek (–) medische/farmaceutische kosten
Resultaat : * onder steunbarema = tussenkomst in deze kosten tot aan het barema
* boven steunbarema = weigering tussenkomst in deze kosten.
Bij een situatie met zowel medische als farmaceutische kosten worden de grootste kosten eerst in
mindering gebracht.
5. Ingeval van overlijden
Er bestaan geen vervallen termijnen.
6. Verhaal op onderhoudsplichtigen
De mogelijkheid tot verhaal op de onderhoudsplichtigen wordt door de sociale dienst onderzocht,
indien wettelijk voorzien.
7. Kosten kinderopvang en school- en studiekosten
In afwijking van hierboven vermeld met uitzondering van punt 2. worden de kosten van kinderopvang
en de school- en studiekosten voor 90% tenlaste genomen met een maximum van 500 euro per kind
voor beide soorten kosten afzonderlijk.
De barema’s voor de toekenning van financiële dienstverlening voor deze kosten worden vastgesteld
op tweemaal de bedragen van het leefloon volgens de categorie waartoe de cliënt behoort.
Volgende categorieën worden in aanmerking genomen:
- Categorie 1 : samenwonende persoon
- Categorie 2 : alleenstaande persoon
- Categorie 3 : persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste.
De aldus bekomen barema’s worden verhoogd met 100 euro per kind per maand. Kinderen met een
invaliditeit van minimum 66% worden dubbel gerekend.

4. Opvolgingsrapportering 2020 van meerjarenplan 2020-2025.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 in het bijzonder artikel 263 dat bepaalt
dat dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste
semester van het boekjaar wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn en aan de
gemeenteraad;
Gelet op het artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen dat bepaalt dat de opvolgingsrapportering
minstens de volgende elementen bevat:
1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende
jaar
3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het
meerjarenplan of de aanpassing ervan
4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.
Overwegende dat volgens artikel 5 van het Ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen het overzicht van de geraamde
en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de opvolgingsrapportering
minstens al de volgende elementen bevat:
1° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens schema J1
2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard volgens schema T2;
Gelet op de opvolgingsrapportering, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
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, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen,
Simone Simons

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het
eerste semester van het boekjaar 2020, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
5. Goedkeuring van de wijziging aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie
Vlaams-Brabant en OCMW Scherpenheuvel-Zichem in het kader van het project
'subsidieretentie'.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 01.07.2019 betreffende de
goedkeuring van de deelname aan de open oproep voor projecten ‘subsidieretentie’ van de provincie
Vlaams-Brabant;
Gelet op de beslissing van de deputatie Vlaams-Brabant van 29.08.2019 waarin de provincie VlaamsBrabant principieel de aangevraagde subsidie in het kader van subsidieretentie toe te kennen aan
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de goedkeuring in houdt dat Scherpenheuvel-Zichem 300.000 euro zal toegekend
krijgen ter prefinanciering van noodzakelijke investeringen aan de woningen van ouderen en
noodkopers die zelf niet over de financiële middelen beschikken om deze te financieren maar die wel
nodig zijn voor een betere woonkwaliteit en het betaalbaar maken van de energiefacturen;
Overwegende dat met het budget van 300.000 euro 10 woningen gerenoveerd worden, elk voor een
budget van 30.000 euro en onder begeleiding van een renovatiebegeleider die door de provincie
Vlaams-Brabant ter beschikking wordt gesteld;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant, de stad en
het OCMW goedgekeurd werd door de raad van maatschappelijk welzijn op 24.10.2019;
Overwegende dat de provincie door uitvoering van dit project in andere gemeenten vaststelt dat
inkomensgrenzen in de samenwerkingsovereenkomst, dewelke gelijk gesteld zijn aan deze van de
provinciale lening, te ruim zijn;
Gelet op het feit dat de provincie Vlaams-Brabant op heden vast stelt dat er hierdoor ook inwoners in
aanmerking komen dewelke niet tot de beoogde doelgroep behoren;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant in haar schrijven van 16.07.2020 verzoekt om de
inkomengrenzen te wijzigen;
Overwegende dat het voorstel van de provincie een verstrenging van de inkomensgrenzen in houdt
door deze gelijk te trekken met de inkomensgrenzen van de Vlaamse energielening;
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, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen,
Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijziging aan de
samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant met referentie ‘2019 SWOK
Scherpenheuvel-Zichem_correcte’ betreffende een verstrenging en gelijktrekking van de
inkomensgrenzen met deze van de Vlaamse energielening goed.

Mondelinge vragen
Er zijn geen mondelinge vragen.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 22.58 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de wnd. algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Liesbeth Verdeyen

Marleen Van Meeuwen

