Memorie van toelichting van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
donderdag 24 september 2020
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 18 juni 2020 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2.

Opvolgingsrapport MJP 2020-2025 KW1 tem KW2 2020 - vaststelling
Feiten, context en argumentatie
Vanaf 2020 moet er een opvolgingsrapport opgemaakt worden voor de
gemeenteraad/OCMW-raad. Met dit opvolgingsrapport kan de vooruitgang van de
beleidsdoelstellingen opgevolgd worden. De verplichte opvolgingsrapportering
versterkt de inhoudelijke controlefunctie van de gemeenteraad/OCMW-raad.
Het opvolgingsrapport MJP 2020-2025 KW1 tem KW2 2020, handelt over de eerste 2
kwartalen van 2020. Het is een geconsolideerd rapport voor gemeente en OCMW.
Het opvolgingsrapport MJP 2020-2025 KW1 tem KW2 2020 werd opgemaakt door de
Financieel Directeur en de Beleidscoördinator in samenspraak met het
managementteam.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Het Opvolgingsrapport MJP 2020-2025 KW1 tem KW2 2020 wordt vastgesteld door de
OCMW-raad.

3.

Samenwerkingsovereenkomst BudgetInZicht periode 2021-2025 - goedkeuring
Feiten, context en argumentatie
Het samenwerkingsakkoord legt de afspraken vast tussen de verschillende partners
binnen het project BudgetInZicht (BIZ).
BIZ zet actief in op preventie van (herval in) budget- en schuldproblemen. Door bij te
dragen aan het versterken van competenties en vaardigheden beoogt BIZ de
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financiële (zelf)redzaamheid te verhogen van zowel de brede samenleving als van
specifieke doelgroepen.
BIZ Zuid-West-Vlaanderen kadert de werking binnen de twee strategische
doelstellingen uitgeschreven door de Vlaamse Overheid:
1) Preventie-initiatieven nemen en aan nazorg doen om (herval in) schuldenlast te
voorkomen.
2) Initiatieven nemen ter ondersteuning van toegankelijke, cliëntgerichte en integrale
schuld-en budgethulpverlening teneinde gezinnen en personen in staat te stellen om
zelf verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzaam budgetmanagement.
Voor de periode 2021-2025 zijn deze door BIZ ZWVL vertaald in volgende operationele
doelstellingen:
1) acties om de weerbaarheid van de burger in zijn consumentenrol te verhogen
2) ondersteunen van het netwerk rond financieel (potentieel) kwetsbare doelgroepen
3) ondersteuning van een kwaliteitsvolle afbouw van, en nazorg na een traject van
budget-en/of schuldhulpverlening
4) inzetten op het versterken van de samenwerking tussen schuldbemiddelaars en
schuldhulpverleners ten voordele van betrokken cliënten in schuldhulpverlening.
CAW Zuid-West-Vlaanderen is de budgethouder van het project. Sinds 2015 is het
samenwerkingsverband BIZ ZWVL ingekanteld in W13.
Op een regionale stuurgroep, waar elke partner vertegenwoordigd is, worden de
inhoudelijke en strategische lijnen van BIZ uitgetekend.
De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. De huidige overeenkomst loopt ten
einde.
Het OCMW is een erkende instelling voor schuldbemiddeling. BIZ draagt bij tot onze
schuldhulpverlening die we aanbieden door nieuwe visies aan te rijken,
maatschappelijk werkers te inspireren en te coachen en door actief in te zetten op
preventie. Dit allemaal is ten voordele van onze doelgroep.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent zijn goedkeuring aan de
samenwerkingsovereenkomst van BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen voor de
periode van 2021 - 2025 zoals in bijlage bij deze beslissing gevoegd.
Artikel 2
Elien Desloover, hoofdmaatschappelijk werker wordt afgevaardigd voor de stuurgroep.
4.

Kuurns aanvullend inkomen: Steunmaatregel voor mensen met
inkomensverlies door COVID-19 - goedkeuren reglement
Feiten, context en argumentatie
Het bestuur heeft een noodfonds COVID-19 in het leven geroepen waardoor
maatregelen die er specifiek op zijn gericht om de gevolgen van de coronacrisis aan te
pakken, kunnen worden goedgekeurd. Er zijn een vijftal werkgroepen in het leven
geroepen waar er thematisch voorstellen opborrelen.
Ook vanuit de Federale en Vlaamse overheid zijn heel wat bovenlokale middelen
vrijgemaakt (zie bijlage ‘Overzicht middelen’). De meeste van die middelen zijn enkel
geldig voor 2020.
De steunmaatregel en het steunreglement werden besproken in de coronawerkgroep
‘armoede en welzijn’ op 15 juli en op de commissie sociale zaken op 3 september
2020.
Concreet wil Lokaal Bestuur Kuurne kwetsbare inwoners die een inkomensverlies
hebben dat te wijten is aan COVID-19 tijdelijk ondersteunen volgens het reglement in
bijlage.
De steunmaatregel focust op huishoudens die voor Corona een laag inkomen uit werk
hadden, maar door Corona een inkomensverlies hebben waarbij dit nieuwe inkomen
lager ligt dan het gewaarborgd minimum-maandinkomen (1.625,27€), verder afgekort
als GMMI. Voor die huishoudens zou het OCMW het inkomen aanvullen tot aan het
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GMMI. Ook zelfstandigen met een activiteit die stilvalt kunnen in aanmerking komen
als hun gezinsinkomen lager ligt dan het GMMI.
De aanvullende steun onder dit reglement zou max. 6 maand lopen.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De OCMW-Raad keurt het reglement voor de COVID-toelage in bijlage goed met
onmiddellijke ingang.
PUNTEN TER KENNISNAME
5.

Kennisname besluit van de gouverneur m.b.t. goedkeuring van de OCMWjaarrekening 2019
Feiten, context en argumentatie
Op 19 augustus 2020 ontving het OCMW een brief van het Agentschap Binnenlands
Bestuur mbt de OCMW-jaarrekening 2019 die door de gouverneur goedgekeurd werd
op 17 augustus 2020.
Dit besluit van de gouverneur van 17 augustus 2020 moet samen met de
geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen worden meegedeeld aan de OCMWraad.
Voorstel van besluit
Enig artikel
De Raad neemt kennis van de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2019 door de
Gouverneur op 17 augustus 2020.
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