Besluitenlijst van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 26 november 2020
OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Besluit
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 22 oktober 2020 worden
goedgekeurd.
2. Covid 19: subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget
voor kwetsbare doelgroepen, in het kader van coronamaatregelen:
goedkeuren reglement
Besluit
De OCMW-raad bepaalt de doelgroep die wordt beoogd in Kuurne als volgt:
Cliënten van het Sociaal Huis en andere burgers van Kuurne waarvan blijkt dat hun
inkomen, na een financieel onderzoek, beperkt is tot een leefgeld van 75€ + 35€ per
bijkomend gezinslid per week.
Leefgeld wordt bepaald als totaal inkomen - vaste kosten en eventuele afbetalingen.
Dit leefgeld ligt in lijn met de leefgelden die REMI als minimum voorziet.
Artikel 2
De OCMW-raad gaat akkoord met het gebruik van het bestaande
waardebonnensysteem "KuKadobonnen" waarbij volgende bedragen worden
toegekend op basis van de specifieke gezinssituatie:
Gezinsgrootte#
€
totaal €
1
55
120 6.600,00
2
30
150 4.500,00
3
16
200 3.200,00
4
25
240 6.000,00
5
23
260 5.980,00
6
7
300 2.100,00
7
2
340
680
8
2
340
680

160

29.740,00

De OCMW_raad gaat akkoord met volgende principes:
- Deze bedragen worden in 2x uitgedeeld. De helft voor de kerstvakantie, de andere
helft begin april.
- Gezinnen die bij de eerste uitbetalingsperiode (kerstvakantie 2020) niet gekend zijn
en waarvan blijkt dat ze voor april 2021 aan de voorwaarden voldoen, krijgen de
bedragen wel in 1x uitbetaald.
- Aanvragen die na 01.04.2021 binnenkomen, worden als onontvankelijk beschouwd.
- De geldigheidsduur van de KuKadobon is beperkt tot 30.06.2021.
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Dit reglement treedt in werking op datum van de bekendmaking.
3. Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”) goedkeuring
Besluit
Het O.C.M.W. verleent zijn goedkeuring aan de toetreding tot de dienstverlenende
vereniging Cipal, voor de duur van haar bestaan.
Het O.C.M.W. keurt de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal goed.
4. Dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”) - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen
Besluit
De heer Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het O.C.M.W. Kuurne om deel te nemen
aan de algemene vergaderingen van de Dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”).
De heer Francis Benoit, burgemeester, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van het O.C.M.W. Kuurne om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van de Dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”).
Het bovenvermeld verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de
O.C.M.W.-raad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
O.C.M.W.-raadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de
nieuwe O.C.M.W.-raad, volgend op de vernieuwing van de O.C.M.W.-raad.
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