Uittreksel uit de notulen van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Dit document is digitaal ondertekend door
Algemeen Directeur
Els Persyn

Voorzitter van de Raad
Chris Delneste

Voor eensluidend afschrift
Ondertekend door Els Persyn (Signature)
Datum: 2020.10.02 14:31:09 CEST
Functie: Algemeen directeur
Locatie: KUURNE

Ondertekend door Francis Benoit (Signature)
Datum: 2020.10.02 13:44:11 CEST
Functie: Burgemeester
Locatie: KUURNE

Zitting van 24 september 2020.

Aanwezig:

Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Voorzitter van het Vast Bureau
Ann Messelier, Johan Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez,
Leden Vast Bureau
Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Rik Bouckaert, Annelies Vandenbussche, Geert Veldeman, JeanPaul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann Dendauw Van
Ooteghem, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe,
Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Isabelle Vereecke, Els Verhagen,
Bernard Marchau, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Fanny Decock, raadslid

Voorwerp
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Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Artikel 77 en 78 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
De resolutie van 20 mei 2020 over een gerichte versterking van kwetsbare huishoudens
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
Koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020
houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Het besluit van de Gemeenteraad van 18 juni 2020 houdende "aanleggen noodfonds
COVID-19".
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 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.
Verwijzingen
Werkgroep coronafonds 'Armoede en Welzijn' van 15 juli 2020 en 3 september 2020.
Sociale commissie van 3 september 2020.
Financiële impact
De budgettaire impact is moeilijk in te schatten. Voor 2020 zijn de nodige budgetten
voorzien via de diverse subsidies. Worst-case worden deze op 60.000€ begroot. Specifiek
voor 2021 wensen we een budget van 20.000 € in te schrijven.
Publieke stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De OCMW-Raad keurt het reglement voor de COVID-toelage in bijlage goed met
onmiddellijke ingang.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
De Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

De Voorzitter van de Raad,
(get.) Chris Delneste
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