Notulen van de vergadering van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 26 november 2020
Aanwezig:

Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Voorzitter van het Vast Bureau
Ann Messelier, Johan Bossuyt, Annelies Vandenbussche, Jan Deprez,
Leden Vast Bureau
Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Rik Bouckaert, Francis Watteeuw, Geert Veldeman, Jean-Paul 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

De vergadering begint om 21:12 uur

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
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
Bevoegdheid en juridische grond
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.
Het Decreet lokaal bestuur (DLB), inzonderheid en zonder zich daartoe te willen
beperken art. 77 eerste lid, 286, 288 en 330.
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Feiten, context en argumentatie
De Vlaamse Regering besliste op 10 juli 2020 om aan de gemeenten of OCMW's en
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen
euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:
- De koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig
inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden;
- de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een
krachtige lokale impuls te versterken.
Bedrag van de subsidie voor Kuurne: 30.384,32 euro.
Doelgroep en modaliteiten dienen te worden bepaald.
De OCMW-raad is daartoe bevoegd op grond van art. 77 eerste lid van het decreet
lokaal bestuur (DLB).
1. Doelgroep
De Vlaamse gemeenten of OCMW's definiëren en motiveren de afbakening van de
kwetsbare doelgroepen op basis van hun plaatselijke noden. Zij kunnen die immers
het beste inschatten.
De gemeenten of OCMW's nemen hun definitie en motivatie op in een raadsbesluit.
De doelgroep zijn naar schatting 680.000 Vlamingen met een inkomen onder de
Europese armoedegrens. Naast een aantal uitkeringsgerechtigde categorieën zoals
personen met een leefloon of gelijkgestelde steun, personen met een handicap
(IVT) of met een inkomensgarantie voor ouderen, kunnen ook mensen met een
laag inkomen of een laag pensioen of personen die nu al aanvullende steun krijgen,
in aanmerking komen voor het consumptiebudget.
Doelgroep in Kuurne:
Bij aanvang werd een denkpiste uitgewerkt om te focussen op mensen die door
Corona een serieuze verlaging in koopkracht hebben. Als OCMW krijgen we een
aantal gegevens door via de KSZ, maar deze gegevens zijn onvoldoende verfijnd
om mee aan de slag te gaan. Zo kregen in Kuurne 2.306 mensen een tijdelijke
werkloosheid, maar het is onduidelijk hoeveel van hen dit ook meer dan een paar
dagen kreeg. Als we allen benaderen, zou dit neerkomen op een tussenkomst van
ongeveer 15€ per persoon, wat weinig effect heeft.
Om deze reden wordt voorgesteld om de potentiële doelgroep ruim te houden (dus
mensen met alle vormen van inkomen), maar op basis van reëel koopkracht te
selecteren tot de meest kwetsbare doelgroep voor wie de koopkracht zeer klein is
en die de hogere voedingsprijzen sterk voelen. Hiervoor zouden we naar leefgeld (=
wekelijks budget beschikbaar voor voeding en dagelijkse aankopen) kijken.
Bij bestaande cliënten kennen we het leefgeld. Wanneer zij volgens onze barema's
in aanspraak komen voor de voedselbank, dan openen ze recht op de
consumptiebonnen. Deze barema's liggen op 75€ weekgeld voor een alleenstaande
+ 35€ per bijkomend gezinslid. Deze bedragen liggen in lijn, maar zijn
vereenvoudigd, met de leefgelden die REMI (= Referentiebudgetten voor
Menswaardig Inkomen) vooropstelt.
Andere burgers (tijdelijk werklozen,....), mensen die de schoolpremie aanvragen,...
worden door een stagiair gecontacteerd. Telefonisch zal een inschatting gemaakt
worden of hun leefgeld zeer beperkt is en of deze in aanmerking komen voor de
consumptiebonnen. Deze zullen onderworpen worden aan een financieel onderzoek.
Sociaal en financieel onderzoek:
Alle mensen die momenteel een voedselpakket krijgen komen automatisch in
aanmerking. Dit zijn 131 gezinnen.
Mensen die geen cliënt zijn zullen rekeninguittreksels van 1 recente maand moeten
binnenbrengen. Op basis van de rekeninguittreksels en REMI berekenen we het
leefgeld. We schatten dat dit aantal beperkt zal zijn.
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2. Modaliteiten
De aanwending van de subsidie gebeurt via consumptiebonnen voor kwetsbare
doelgroepen. Deze subsidie is bedoeld als een financiële ondersteuning van de
kwetsbare doelgroepen via een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem
om; zij die verkeren in financiële armoede of die ten gevolge van COVID-19 in
financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra consumptiebudget
aan te bieden. De financiële ondersteuning is een financiële incentive voor de
waarde van de bonnen. Indirecte kosten en overheadkosten, verbonden aan de
uitgifte van de bonnen, zoals drukkosten, personeelskosten, enz. komen niet in
aanmerking voor subsidiëring. Het consumptiebudget kan besteed worden in lokale
handelszaken, zoals kledingwinkels, voedingwinkels, de horeca, winkels voor
educatief schoolmateriaal, en bij organisaties voor bijvoorbeeld culturele
evenementen, vrijetijdsbesteding, enz. Het waardebonnensysteem kan een
samenwerking zijn tussen gemeenten en OCMW’s, al dan niet in een specifiek
samenwerkingsverband, zoals intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
welzijnsverenigingen, autonome gemeentebedrijven, enz. Bestaande systemen van
waardebonnen of voordeelpassen zoals de Uitpassen Paspartoe (VGC) komen ook in
aanmerking. Het bepalen van de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de
wijze van toekenning, het gebruik en de validering van de bonnen behoren tot de
lokale autonomie. De Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie bepalen dit autonoom. De bonnen moeten wel worden
ingewisseld bij het lokale bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.
Aanwending in Kuurne
In Kuurne wordt gekozen voor het bestaand waardebonnensysteem: "Kukadobon".
Deze bon is geldig in 74 lokale winkels, zowel voeding en dranken, horeca, kledij,
...
De begunstigden van de kukadobonnen kunnen zelf kiezen waar ze die besteden.
Wij schatten dat in Kuurne max. 160 gezinnen aanspraak kunnen maken op de
waardebonnen.
Handelaars hebben 6 maand de tijd om de bonnen in te wisselen bij het
gemeentebestuur. De bonnen moeten - in functie van de subsidievoorwaarden voor 31.12.2021 ingewisseld worden bij het gemeentebestuur. Dit wil zeggen dat
de bonnen uiterlijk 30.06.2021 moeten uitgedeeld zijn aan de gezinnen, en
besteed.
We stellen voor om de bonnen op 2 verschillende momenten uit te geven. Eenmaal
aan de start van de kerstvakantie 2020 en eenmaal begin april 2021 (start van de
paasvakantie).
We zouden de tarieven differentiëren per gezinscategorie en stellen volgende
totaalbedragen voor (in 2x uit te betalen)
Gezinsgrootte

#

€

1

55

120

6.600,00

totaal €

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
Een alleenstaande zou dus 2x een bon van 60€ krijgen, in totaal 120€.
De schattingen zijn op basis van de 131 gezinnen die we momenteel screenden en
lijkt ons dus zeer waarheidsgetrouw + er is marge tot 30.384 € om budgetneutraal
te blijven.
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Uitbetaling subsidie
Een eerste schijf van 90% wordt op uiterlijk 31.12.2020 uitbetaald.
Een tweede schijf (het saldo) van 10% wordt ten laatste op 31.12.2022 uitbetaald,
na de goedkeuring van een financiële en functionele verantwoording.
Rapportering
Rapportering gebeurt via de digitale rapportering over de BBC-jaarrekening - acties
met code ABB-BON-COR.
In de commentaar bij de actie wordt als functionele verantwoording een overzicht
van het aantal toegekende waardebonnen per kwetsbare doelgroep opgenomen.
Verwijzigingen
CBS van 8 september 2020, 'Verhogen koopkracht van kansengroepen via aankoop
kukadobonnen - goedkeuring', ter kennis genomen op de GR van 24 september
2020
Financiële impact
Een eerste schijf van 90% wordt op uiterlijk 31.12.2020 uitbetaald.
Een tweede schijf (het saldo) van 10% wordt ten laatste op 31.12.2022 uitbetaald,
na de goedkeuring van een financiële en functionele verantwoording.
We ramen de inkomsten op max. 30.384,32 euro.
We ramen de uitgaven op 29.740€, met marge tot 30.384 €.
Deze bedragen worden opgenomen in AMJP/1.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
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
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Artikel 3
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.
Artikel 4
Dit reglement treedt in werking op datum van de bekendmaking.
3.

Toetreding tot de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”) goedkeuring
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikels 77 en 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur (DLB) van 22 december
2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking.
Gecoördineerde statuten van Cipal van 31 januari 2019.
Feiten, context en argumentatie
Na onderzoek overeenkomstig art. 420 DLB blijkt dat een toetreding tot Cipal
aangewezen is.
Cipal heeft tot doel "de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en
communicatietechnologie ten behoeve van haar deelnemers".
Er zijn rechten verbonden aan het lidmaatschap van Cipal, o.m. op het vlak van
medezeggenschap en inspraak in het door Cipal gevoerde beleid en op het vlak van
het mede-eigenaarschap van de activa van Cipal.
Door de toetreding tot Cipal kan het O.C.M.W. Kuurne mee genieten van de
schaalvoordelen die gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak en op
vlak van informatieveiligheid, maar eveneens op vlak van samenaankopen tussen
talrijke lokale besturen.
Het O.C.M.W. Kuurne zal door toetreding o.m. kunnen genieten van de gunstigere
(kostendelende) tarieven voor deelnemers inzake de dienstverlening van Cipal op
het vlak van informatieveiligheid.
Een intergemeentelijk samenwerkingsverband als publiek rechtspersoon biedt een
betere garantie op het vlak van het verzekeren van de continuïteit van de
aangeboden diensten.
De toetreding tot Cipal schept voor het O.C.M.W. Kuurne mogelijkheden om de
werking van de gemeente efficiënter, rationeler en sneller te laten verlopen.
Daar het gemeentebestuur Kuurne ook toetreedt zal aan het gemeentebestuur
Kuurne bij de voorgenomen toetreding overeenkomstig artikel 13 van de statuten
van Cipal een kapitaalplaatsing worden gevraagd van 3.500,00 EUR, na
aanvaarding door de algemene vergadering van Cipal van het lidmaatschap.
Deze kapitaalplaatsing komt overeen met het aantal inwoners, zoals opgenomen in
de meest recente publicatie van het Belgisch Staatsblad, zijnde 13.674
vermenigvuldigd met 0,25 en afgerond naar een hoger honderdvijfentwintigtal.
Door deze kapitaalplaatsing zal het gemeentebestuur Kuurne 28 aandelen
verwerven.
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Verwijzigingen
Gecoördineerde statuten van Cipal.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het O.C.M.W. verleent zijn goedkeuring aan de toetreding tot de dienstverlenende
vereniging Cipal, voor de duur van haar bestaan.
Artikel 2
Het O.C.M.W. keurt de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal goed.
Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit toetredingsbesluit zal aan de
dienstverlenende vereniging Cipal worden overgemaakt.
Artikel 4
Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
4.

Dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”) - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen
Bevoegdheid en juridische grond
Decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de
intergemeentelijke samenwerking.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Gecoördineerde statuten dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal"), in het
bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de algemene vergadering.
Feiten, context en argumentatie
Het O.C.M.W. neemt deel aan de Dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”).
Een afgevaardigde van het O.C.M.W. moet worden aangesteld om het O.C.M.W.
geldig te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van
de Dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”) en namens het O.C.M.W. alle akten
en bescheiden in dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in
verband met verhindering te vermijden.
Verwijzigingen
Gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal").
Stemming
De OCMW-raad gaat over tot de geheime stemming waaraan 22 raadsleden
deelnemen.
De stemming geeft volgende uitslag:
Vertegenwoordiger
De heer Bram Deloof bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
Plaatsvervangend vertegenwoordiger
De heer Francis Benoit bekomt 22 ja-stemmen.
Er zijn 0 blanco stembiljetten en 0 neen-stemmen.
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Besluit
Artikel 1
De heer Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,
wonende Bavikhoofsestraat 52 te 8520 Kuurne, 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, wonende Pachthofweg 1 te 8520 Kuurne,
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”).
Artikel 2
Het onder artikel 1 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.
Artikel 3
Het Vast Bureau wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing
en een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de
Dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”), Gasthuisbos 4, 2440 Geel.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

De zitting wordt beëindigd om 21:30 uur.
De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Chris Delneste
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