Memorie van toelichting van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
donderdag 24 oktober 2019
VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Voorstel van besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 26 september 2019 worden
goedgekeurd.
Wegens een technisch euvel is het zittingsverslag van de OCMW-raad van 26
september 2019 niet beschikbaar.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2.

Stopzetten dienst maaltijden aan huis - goedkeuring
Feiten, context en argumentatie
In 2008 richtte het OCMW een dienst maaltijden aan huis op omdat deze
dienstverlening de thuissituatie van ouderen kon verbeteren.
Op 31/12/2019 gaat onze maaltijdbedeelster op pensioen.
Onze overheidsopdracht loopt op 31/12/2019 ten einde.
De laatste jaren merken we, net als veel andere OCMW's, dat ook de private markt
sterk ingezet heeft op het leveren van maaltijden aan huis. De recentste jaren zet
deze trend zich door, ook in dieetvoeding.
De noodzaak om zelf nog als actor te fungeren lijkt weggevallen te zijn omwille van
volgende redenen:
* Aantal geleverde maaltijden daalt sterk (16.000 in 2015, geschat 11.500 in 2019).
De vaste kosten wegen hierdoor zwaarder door.
* Gebruikers nemen minder frequent af. Enerzijds omdat de porties groot zijn en
sommigen hier meerdere dagen van eten. De doelstelling van gezonde en gevariëerde
voeding lijkt dan wat zoek. Anderzijds shoppen klanten meer op basis van menu bij
andere aanbieders.
* Maaltijden aan Huis leveren geen extra toegangspoort in de thuiszorgcoördinatie. De
interactie is hiervoor te kort en bijna alle gebruikers genieten andere
thuiszorgdiensten.
* We beschikken over een uitgebreid vrijwilligersnetwerk om huisbezoeken af te
leggen i.k.v. sociale contacten.
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* De prijzen van het Sociaal Huis zijn marktconform. De private markt hanteert dus
gelijkaardige prijzen.
* De maaltijden in het Lokaal Dienstencentrum blijven behouden. We kunnen
personen ophalen om in het dienstencentrum te eten.
Bijgevolg stelt de dienst voor om de dienst Maaltijden aan Huis stop te zetten.
De dienst zal alle klanten persoonlijk verwittigen en indien gewenst begeleiden naar
een andere leverancier.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De OCMW-raad gaat akkoord met de stopzetting van de dienst maaltijden aan huis per
01/01/2020.
3.

Aanduiden vertegenwoordiger gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang
Feiten, context en argumentatie
Op 1 oktober 2007 besliste de gemeenteraad over de goedkeuring van de oprichting,
statuten en erkenning van het lokaal overleg kinderopvang als adviesraad.
Hoofdstuk III, artikel 4 van de statuten van het lokaal overleg kinderopvang, bepaalt
dat er bij het begin van elke nieuwe bestuursperiode een installatie van een nieuw
lokaal overleg kinderopvang dient te gebeuren.
Binnen de statuten van de adviesraad is een afvaardiging van de OCMW-raad bepaald
als niet-stemgerechtigd lid.

Voorstel van besluit
Artikel 1
..., ..., 8520 Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van OCMW Kuurne om te
zetelen in de gemeentelijke erkende adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing zal worden doorgestuurd naar het Lokaal Overleg
Kinderopvang, Marktplein 9, 8520 Kuurne en naar de toezichthoudende overheid.
PUNTEN TER KENNISNAME
4.

Minimale aardgaslevering via de aardgasbudgetmeter - kennisname
Feiten, context en argumentatie
Sinds de winter van 2010 hebben OCMW's de mogelijkheid om te voorzien in een
Minimale Aardgaslevering voor de budgetmeter. De Vlaamse Regering wou de OCMW's
een middel aanreiken om gezinnen die onvoldoende middelen hebben om hun
budgetmeter op te laden te ondersteunen. Er wordt een minimale hoeveelheid aardgas
voorzien om de wintermaanden te overbruggen van 1 november tot eind maart. Het
OCMW kan de steunbedragen volledig recupereren.
OCMW Kuurne hanteert deze maatregel sinds 2010.
De OCMW-raad nam in 2017 een besluit om jaarlijks en automatisch op deze
maatregel in te stappen.
Gelet op de nieuwe context van het Lokaal Bestuur willen we deze maatregel en onze
lokale werkwijze ter kennis geven. We verwijzen voor de gedetailleerde uitleg hiervan
naar de nota die op de OCMW-raad van 24 oktober 2017 gekomen is. In essentie
geven we deze steun enkel als er een risico is op energiearmoede, gebaseerd op een
sociaal onderzoek.
Voorstel van besluit
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Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van de maatregel en de lokale werking.
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