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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 28 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Pietejan Keymeulen, Voorzitter 

Johan Van Durme, Burgemeester 

Christ Meuleman, Els De Turck, Elsy De Wilde, Marleen Verdonck, Orville Cottenie, 
Schepenen 

Ann Van Hecke, Carine Schamp, Evelien Roelekens, Filip Vermeiren, Guy De Smet, 
Jean Marie De Groote, Jeroen Logghe, Kristof Van Cauwenberghe, Louise Van Hoorde, 
Maaike Afschrift, Ruben De Gusseme, Simon Van Der Heyden, Raadsleden 

Verontschuldigd:  

Filip Michiels, Kaat Pien, Linda De Vos, Pascal Fermon, Raadsleden 

Afwezig:  

 

 

Voorzitter wnd. Pieterjan Keymeulen opent de zitting om 22.00 uur. 

De zitting werd digitaal gehouden en was openbaar te volgen via een audiovisuele 
livestream.  

In toepassing van art. 32, §2 van het huishoudelijk reglement van de raad vervangt een 
audio-opname het zittingsverslag van de openbare zitting. Deze is beschikbaar op de 
website van de gemeente. De opname is raadpleegbaar per agendapunt.  

Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te 
nemen. Wil een raadslid zijn stemverklaring laten opnemen, dan moet deze verklaard zijn 
tijdens de gemeenteraad en bezorgt het raadslid uiterlijk 8 dagen na de zitting van de 
gemeenteraad digitaal zijn stemverklaring aan de algemeen directeur (art. 32, §2, 2 de lid). 
Stemverklaringen die niet werden overgemaakt aan de algemeen directeur worden niet 
opgenomen in de notulen. Zij zijn evenwel raadpleegbaar via bovenvermelde audio-
opname. 

 

OPENBARE ZITTING 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
9 SEPTEMBER 2021 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 
277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden 

https://soundcloud.com/search?q=gemeentebestuur_oosterzele
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aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. 

 

De voorzitter leidt het punt in. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad 
voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin 
aangepast. 

De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de 
zitting van donderdag 09 september 2021. 

 

Besluit 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 09 
september 2021 worden goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid aan stemmen. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

2. KENNISNEMEN VAN HET JAARVERSLAG 2020 VAN DE MINDER MOBIELEN 
CENTRALE 

 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 
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De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78 

 

Juridisch kader 

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en Taxistop  

 

Motivering 

Dit kadert binnen de rapportering van onze dienstverlening.  

 

Besluit 

Enig artikel : De raad neemt kennis van het jaarverslag 2020 Minder Mobielen Centrale 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. VASTSTELLEN VAN HET NIEUW REGLEMENT VAN DE MINDER MOBIELEN 
CENTRALE 

Taxistop heeft met ingang van 1 januari 2021 de tarieven van het lidmaatschap voor de 
leden van een Minder Mobielen Centrale verhoogd. 

De nieuwe tarieven moeten opgenomen worden in het reglement van de Minder Mobielen 
Centrale van Oosterzele. Het is aangewezen om het volledige reglement van de Minder 
Mobielen Centrale bij te werken en in overeenstemming te brengen met de huidige 
werking. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78.  

 

Juridisch kader 

Organieke wet van 8 juli 1976 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2§1 
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De beslissing van de OCMW-raad van 27 januari 1998 houdende goedkeuring 
samenwerkingsovereenkomst met Taxistop (toen Centrum voor Positieve Aanwending 
vzw). 

De beslissing van de OCMW-raad van 11 juni 2018 houdende de goedkeuring van de 
overeenkomst met de firma Special Ad betreffende bruikleen van een aangepast 
voertuig/minibus voor vervoer van rolstoelgebruikers.  

 

Motivering 

Taxistop heeft met ingang van 1 januari 2021 de tarieven van het lidmaatschap voor de 
leden van een Minder Mobielen Centrale verhoogd. 

Het jaarlijks lidmaatschap bedraagt: 

- voor 1 persoon: 12 euro per jaar of 6 euro bij inschrijving na 30 juni;  

- voor een koppel/samenwonenden: 18 euro per jaar of 9 euro bij inschrijving na 30 juni.  

De nieuwe tarieven moeten opgenomen worden in het reglement van de Minder Mobielen 
Centrale van Oosterzele. Het is aangewezen om het volledige reglement van de Minder 
Mobielen Centrale bij te werken en in overeenstemming te brengen met de huidige 
werking. 

 

Besluit 

Artikel 1 : Het initiële reglement Minder Mobielen Centrale van 31 maart 1998 en alle 
latere wijzigingen op te heffen. 

Artikel 2 : Het nieuwe reglement Minder Mobielen Centrale vast te stellen.  

Artikel 3 : Het reglement treedt in werking op 29 oktober 2021. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid aan stemmen. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

4. VASTSTELLEN REGLEMENT  INZAKE DE TOEKENNING EN HET GEBRUIK VAN 
WAARDEBONNEN TER ONDERSTEUNING VAN HET CONSUMPTIEBUDGET VOOR 
KWETSBARE DOELGROEPEN EN VAN DE LOKALE ECONOMIE – WIJZIGEN 
BESLUITEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 
2020 EN 25 MAART 2021 

De afbakening van de huidige doelgroepen, die vermeld zijn in het reglement dat is 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 15 oktober 2020 en 
gewijzigd in zitting van 25 maart 2021, dient uitgebreid te worden. 

Er zijn nog heel wat consumptiebonnen over, ook nadat de huidige doelgroepen actief 
werden aangeschreven. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid  

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°  

 

Juridisch kader 

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

Het 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 besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2020 betreffende 
het reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning 
van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2021 betreffende het 
reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van 
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie – wijzigen 
besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2020 

 

Motivering 

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van 
de verspreiding van het coronavirus, werden heel wat mensen geconfronteerd met 
inkomensverlies. 

Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om dit 
inkomensverlies op te vangen, en kunnen daardoor in financiële problemen komen.  

Het Lokaal Bestuur Oosterzele wenste toen extra in te zetten op de preventie van 
kinderarmoede en op ondersteuning van ouderen die leven van het gewaarborgd 
inkomen. 

Het OCMW Oosterzele  geeft waardebonnen aan elke inwoner die behoort tot deze 
kwetsbare doelgroepen om: 

-enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis 
serieus inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die 
zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden, en 

-anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk 
zijn getroffen, te steunen.  

Gezien er nog heel wat consumptiebonnen over zijn, ook nadat de huidige doelgroepen 
actief werden aangeschreven, wordt voorgesteld om de kwetsbare doelgroepen uit te 
breiden met: 

-Personen die leefloon hebben ontvangen vanaf 1 juli 2021 

-Personen in budgetbeheer/budgetbegeleiding vanaf 1 juli 2021, met maximum 6 200 
euro spaargelden  

-Personen die bij het OCMW financiële steunverlening hebben ontvangen vanaf 1 juli 
2021 
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-Personen die voorgekomen zijn op de LAC-zittingen Fluvius (gas en elektriciteit) en 
Farys tijdens het jaar 2021 en positieve medewerking hebben verleend.  

Er wordt tevens voorgesteld om het aantal waardebonnen te verhogen van vier naar zes.  
 
In de huidige context van steeds hogere energieprijzen, wordt het aandeel van het budget 
dat 
besteed wordt aan verwarming, koken, warm water en transport minder en minder 
draaglijk, 
in het bijzonder voor de huishoudens met de laagste inkomens.  
 

Advies 

Het BCSD gaf in zijn vergadering van 11 oktober 2021 een positief advies. 

 

Financiële weerslag 

De nodige kredieten werden voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan van 19 
november 2020 

Maximale subsidies voor Oosterzele: 16.386,56 euro 

 

Besluit 

Artikel 1 :   

-In artikel 2 van het reglement wordt de doelgroep uitgebreid waardoor artikel 2 wijzigt 
als volgt: 

Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen: 

o alleenstaande ouders met kinderen, jonger dan 21 jaar, waarvan het inkomen lager 
is dan de Europese armoedegrens, zoals gepubliceerd door Statbel 

o personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen 
voor ouderen 

o Personen die leefloon hebben ontvangen vanaf 1 juli 2021 
o Personen in budgetbeheer/budgetbegeleiding vanaf 1 juli 2021, met maximum 6 

200 euro spaargelden  
o Personen die bij het OCMW financiële steunverlening hebben ontvangen vanaf 1 

juli 2021 
o Personen die voorgekomen zijn op de LAC-zittingen Fluvius (gas en elektriciteit) 

en Farys tijdens het jaar 2021 en positieve medewerking hebben verleend.  
-In artikel 6 van het reglement wordt het aantal waardebonnen verhoogd waardoor 
artikel 6 wijzigt als volgt: 

Elke inwoner van Oosterzele die op datum van aanvraag is ingeschreven in de 
gemeentelijke bevolkingsregisters en die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld 
in artikel 2, ontvangt zes waardebonnen van 25 €.  

De waardebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door een aanvraag 
in te dienen bij het OCMW van Lokaal Bestuur Oosterzele.  

De bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld: door afhalen in het OCMW.  

De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.  

De uitgifte van de lokale consumptiebon wordt bepaald op gezinsniveau. Dit wil zeggen 
dat 
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er per gezin zes consumptiebonnen worden uitgereikt van zodra er één persoon van het 
gezin 

behoort tot één van de doelgroepen. 

Artikel 2 :  

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gewijzigde reglement inzake de 
toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie vast conform  

artikel 1 van dit besluit, zoals toegevoegd in bijlage.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

5. PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING. STEUNREGLEMENT.  
 

Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de financiële drempel tot 
culturele, sport- en jeugdactiviteiten moet verlagen en m.a.w. de kansarmen in het sociale 
leven wil betrekken. De subsidie kan toegekend worden voor de betaling van lidgelden, 
meerdaagse schoolactiviteiten, kampen, … 

In het reglement heeft het OCMW bijzondere prioritaire doelgroepen gedefinieerd die de 
voorkeur genieten bij de toekenning van het voordeel.  

 

De voorzitter leidt het punt in.  

Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78.  

 

Juridisch kader 

De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 
OCMW’s 

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, artikel 57, § 1, tweede lid  

Het koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en 
sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

 

Motivering 
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De subsidie voor participatie en sociale activering is bedoeld om de financiële drempel tot 
culturele, sport- en jeugdactiviteiten te verlagen en m.a.w. de kansarmen in het sociale 
leven te betrekken. De subsidie kan toegekend worden voor de betaling van lidgelden, 
meerdaagse schoolactiviteiten, kampen, … 

Wanneer de doelgroep meer buiten en onder de mensen komt, kan dit een opstap vormen 
voor het volwaardig kunnen meepraten, kunnen deelnemen aan de samenleving.  

Het OCMW kan bijzondere prioritaire doelgroepen definiëren die de voorkeur genieten 
bij de toekenning van het voordeel. Hoe dan ook dient de verdeling van het voordeel over 
de doelgroep redelijk en billijk te zijn. 

De bestaande afspraken tot toekenning van de participatie- en sociale activeringspremie 
(de vroegere socio-culturele integratiepremie) werden geactualiseerd en in een 
reglement gegoten.  

Na evaluatie werd vastgesteld dat er binnen onze huidige werking doelgroepen werd en 
uitgesloten, zoals bijvoorbeeld studenten, die niet op ons grondgebied verblijven maar 
voor wie wij wel bevoegd zijn. Het huidige reglement houdt rekening met spaargelden, 
daar waar het vroeger enkel gebaseerd was op de inkomsten.  

 

Advies 

Het BCSD gaf in zijn vergadering van 14 september 2021 een positief advies tot 
goedkeuring van het nieuwe reglement. 

 

Financiële weerslag 

Geen financiële weerslag 

 

Besluit 

Artikel 1 : De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement inzake de toekenning 
van steun in het kader van het fonds voor participatie en sociale activering vast. Dit 
reglement wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd, en maakt er integraal deel van 
uit. 

Artikel 2 : Het reglement treedt in werking op 29 oktober 2021.  

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

 

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de mondelinge vragen.  

MONDELINGE VRAGEN 

De mondeling gestelde vragen en antwoorden zijn overeenkomstig art. 278, §1 van het 
DLB te raadplegen via de audio-opname op de gemeentelijke website. 

 

MV1. VRAAG VAN SIMON VAN DER HEYDEN OVER DE VOLGENDE VERGADERING IN 
DE ANKERKERK 

MV2. VRAAG VAN GUY DE SMET OVER HET PLAATSVINDEN VAN DE 
GEMEENTERAAD EN RAAD VAN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP DINSDAG 



Raad voor maatschappelijk welzijn 28 oktober 2021 - NOTULEN - 9 

 

 

 

De voorzitter sluit de zitting om 22.20 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Algemeen directeur De voorzitter wnd. van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

Borchert Beliën Pieterjan Keymeulen 


