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Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, 
Angelique Declercq, Leden van het vast bureau

Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, Willy 
Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, 
Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Martine Fournier, Mattias Eeckhout, Raadsleden

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 23.22 uur.

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 23.50 uur. 

 

OPENBAAR

1. OCMWR/2020/022 | Goedkeuring addendum van de  'beheersovereenkomst woningen OCMW' 
tussen het OCMW van Menen en de woonmaatschappij !MPULS. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Feiten, context en argumentatie

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/11/2019 werd er een beheersovereenkomst 
afgesloten tussen het OCMW van Menen en de woonmaatschappij !MPULS waarin bepaald werd dat 
alle woningen van het OCMW in beheer werden gegeven aan woonmaatschappij !MPULS.

Artikel 9 van de beheersovereenkomst “Doorstorting van huurgelden” bepaalt dat Woonmaatschappij 
!Mpuls de huurgelden van de huurders ontvangt. Na aftrek van de kosten die ten laste zijn van het 
OCMW (ikv o.a. technische zaken en verzekering) zal het saldo per kwartaal gestort worden aan het 
OCMW. !Mpuls zal de nodige bewijsstukken voorleggen.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen verzoekt ons om een addendum aan de overeenkomst op te 
maken en zo te verduidelijken dat de huurcompensatie die verkregen wordt op basis van het besluit 
alternatieve financiering integraal aan het OCMW dient overgemaakt te worden. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het addendum aan de beheerovereenkomst 
woningen OCMW goed.

2. OCMWR/2020/024 | Kennisgeving rapport 2020/1 van het I.V.A. Zorg Menen. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - art. 84-86.

Juridische grond

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn, titel VII, Hoofdstuk I.

Feiten, context en argumentatie

In deze eerste rapportage 2020 van het I.V.A. Zorg Menen blikken we terug op enkele kengetallen van 
het voorbije werkjaar 2019. Het rapport bevat voornamelijk absolute jaarcijfers van de uitgevoerde 
activiteiten binnen de reguliere werking van de I.V.A.-afdelingen. Er werden in dit rapport geen 
financiële resultaten opgenomen (beheersovereenkomst art.8: de jaarrekening wordt geconsolideerd 
met de jaarrekening van het OCMW). Wat de ingezette middelen betreft, wordt in dit rapport enkel een 
evolutie van de ingezette personeelsleden mee gegeven.

Dit is het eerste volledige jaarrapport sinds de oprichting van het I.V.A. Zorg Menen.

Dit kwantitatief rapport bevat relevante informatie voor het management van het I.V.A. Zorg Menen en 
het bestuur. Het is een manier om het toekomstig beleid te laten vertrekken van de dagelijkse praktijk. 

Besluit

Enig artikel: De Raad neemt kennis van het rapport 2020/1 van het I.V.A. Zorg Menen.

3. OCMWR/2020/023 | Vaststelling jaarrekening 2019 OCMW Menen 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Guy Blancke, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 249, 260, 262, 368

OCMW-decreet , artikel 38, 52, 91, 149, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 217, 255 en 257.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleid- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de O.C.M.W.'s.

Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies 
en de O.C.M.W.'s en de bijlagen bij dit besluit; alle latere aanpassingen

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening 2019 dient door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te worden vastgesteld.

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd de jaarrekening 2019 toegelicht door de adjunct 
financieel directeur. 

Tussenkomsten



Raadslid Vandamme stelt vast dat de jaarrekening van het OCMW nu voorligt. Hij vraagt of ook de 
jaarrekening van het IVA nog volgt, zoals dit ook vorig jaar samen met de jaarrekening werd 
voorgelegd. Schepen Vandenbulcke meldt dat dit voorzien is in de OCMW-raad van 2 september 
2020. Raadslid Vandamme wenst te herinneren aan de opmerking van verleden jaar en citeert artikel 
4 uit de beheersovereenkomst "Het I.V.A. zal werken volgens bedrijfseconomisch verantwoorde 
principes waaronder een maximale kostentransparantie en responsabilisering. Op regelmatige 
tijdstippen wordt er een financiële rapportage per beleidsitem naar de Raad gebracht waaruit de 
maatschappelijke kost af te lezen valt rekening houdend met afschrijvingen, financiële kosten en interne 
facturatie". 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De jaarrekening van OCMW Menen over het dienstjaar 2019, omvattende de beleidsnota, de 
financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen wordt vastgesteld met volgende 
cijfers:

 
RESULTAAT OP KASBASIS

Jaarrekening Eindbudget Initieel 
budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.561.737,26 946.953,91 1.092.379,44

II. Investeringsbudget (B-A) -4.425.267,90 -7.774.327,48 1.319.549,45

III. Andere (B-A) 2.207.813,33 2.208.138,89
-

2.814.161,21

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -655.717,31 -4.619.234,68 -402.232,32

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 
boekjaar 12.553.860,4512.553.860,45 9.553.254,97

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat 
(IV+V) 11.898.143,14 7.934.625,77 9.151.022,65

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 
december) 329.896,67 294.749,38 294.749,38

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
   11.568.246,4

7 7.639.876,39
   8.856.273,2

7
 

AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening  Eindbudget Initieel 
budget

I. Financieel draagvlak (A-B) 2.649.516,35 2.035.785,28  2.198.285,71

   A. Exploitatieontvangsten 28.033.227,14 28.686.508,5629.132.214,03

   B. Exploitatie-uitgaven (- nettokosten 
schulden ) (1-2) 25.383.710,79 26.650.723,2826.933.928,32

      1. Exploitatie-uitgaven 26.471.489,88 27.739.554,6528.039.834,59

      2. Nettokosten van de schulden 1.087.779,09 1.088.831,37 1.105.906,27

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.880.379,87 2.881.106,59 2.920.481,59

   A. Netto-aflossingen van schulden 1.792.600,78 1.792.275,22 1.814.575,32

   B. Nettokosten van schulden 1.087.779,09 1.088.831,37 1.105.906,27



Autofinancieringsmarge (I-II) -230.863,52 -845.321,31 -722.195,88
De balans per 31/12/2019 is sluitend met een totaal van € 95.820.444,26 zowel in actief als in passief. 
De resultatenrekening 2019 sluit af met een totaal aan opbrengsten van € 29.034.658,93 en een totaal 
aan kosten van € 27.812.361,42 en vertoont een batig saldo van € 1.222.297,51.

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar Binnenlands Bestuur Vlaanderen en naar de 
Provinciegouverneur in het kader van het algemeen toezicht.

4. OCMWR/2020/025 | Verzekeringsbeheer - Beslissing tot marktbevraging - Afsluiten 
verzekeringscontract arbeidsongevallen OCMW Menen - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2020/172 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Raadsleden

Bevoegdheid orgaan

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78, 
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Juridische grond

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Feiten, context en argumentatie

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/1 dd. 25/01/19 betreffende de verplichte toepassing van de 
wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten;

Bij de vorige gunningsprocedure 'Afsluiten diverse verzekeringscontracten voor Stad Menen, OCMW 
Menen, AGB Woonbedrijf en VZW CC De Steiger' werd de portefeuille arbeidsongevallen OCMW 
Menen niet mee opgenomen daar de voorwaarden van de huidige polis gunstig waren. Na de gunning 
is dit ook gebleken. 

Huidige premievoeten: 0.9% op loonmassa voor arbeiders, 0.3% op loonmassa voor bedienden, 
verhoogd met 5% op de premie voor het fonds voor de blijvende indexering van de renten.

In de zomer 2019 ontving het OCMW een hernieuwingsvoorstel voor de lopende polis waarbij de 
premie op jaarbasis verhoogt met 113,13%.

Het vernieuwingsvoorstel stelt volgende premievoeten voor: 1.85 % (ipv 0.9%) op loonmassa voor 
arbeiders, 0.67 % (ipv 0.3%) op loonmassa voor bedienden, verhoogd met 5 % voor het fonds voor 
blijvende indexering van de renten (?).



De totale jaarpremie (loonbasis 2018) zou dus verhoogd worden van € 75 414,83 naar € 160 885,57 en 
dit vanaf 2020.
Jaarlijkse meerkost tov huidige polis: ruim € 85 000.
(Ter vergelijking: huidige premievoeten AO stad en AGB na de overheidsopdracht: 1,886 % op 
loonmassa voor arbeiders en 0,743 % op loonmassa voor bedienden, verhoogd met 5 % voor het fonds 
voor blijvende indexering van de renten.)

Maar, aangezien de lopende polis van het OCMW de clausule bevat dat de verzekeringsmaatschappij 
een opzegtermijn van zes maanden dient na te leven en het voorstel deze termijn niet nakwam, diende 
er geen gevolg aan gegeven te worden.

Op 08 juni 2020 legt Ethias een nieuw wijzigingsvoorstel voor en kondigt de opzeg van de lopende polis 
aan tegen de vervaldag 31 december 2020. 

Het nieuwe voorstel geeft volgende premievoeten: zie bijlage.

- 1.45% van loonmassa voor arbeiders (verhoogd met 5 % op de premie voor de indexering van de 
renten): huidige polis: 0.9 % + 5% op premie.
- 0.59 % van loonmassa voor bedienden (verhoogd met 5 % op de premie voor de indexering van de 
renten): huidige polis: 0.3 % + 5% op premie.
Geraamde meerkost op jaarbasis tov huidige polis: ruim € 57 000. 
Dit nieuwe wijzigingsvoorstel is gunstiger dan het wijzigingsvoorstel van 2019, vooral dankzij een 
gunstiger schadestatistiek in 2019.

Na bespreking werd een aanpassing gevraagd voor de categorie van personeel Activering 
Tewerkstelling aangezien gemiddeld de helft van de ongevallen binnen deze categorie valt. Een 
verhoging van de premievoet voor deze subcategorie kan resulteren in een lagere verhoging voor de 
categorie arbeiders. (Subcategorie Activering tewerkstelling telt veel hoofden maar kent een relatief 
lage loonmassa, dus een verhoging van de premievoet hier bezwaart het totaal minder.)

Ethias zal dit nakijken en past premievoeten misschien aan. Voorlopig ontvingen we nog geen 
aanpassing.

Gelet op de aangekondigde opzeg door Ethias, de nog steeds stevige meerkost op jaarbasis indien het 
wijzigingsvoorstel aanvaard wordt, en de mogelijkheid om een marktbevraging te doen nog vóór het 
wijzigingsvoorstel dient aanvaard te worden (vóór 31 december 2020), is het aangewezen om een 
overheidsopdracht te starten zodat de marktconformiteit van het voorstel kan getoetst worden of een 
gunstiger offerte kan bekomen worden.
Mocht de overheidsopdracht AO verzekering OCMW geen gunstiger offertes opleveren, kan nog steeds 
de beslissing genomen worden om niet te gunnen en toch het wijzigingsvoorstel van Ethias te 
aanvaarden. 

Het bestek wordt aangepast aan het nieuwe gegeven dat de personen in vooropleiding door de VDAB 
verzekerd worden, en derhalve niet meer door het OCMW dient verzekerd te worden, alsook aan de 
noodzakelijkheid van de opdeling van de loonmassa van de arbeiders zodat een ongunstige 
schadestatistiek van de subcategorie Activering Tewerkstelling minder impact krijgt op de premievoet 
arbeiders. 

In het kader van de opdracht “AFSLUITEN VERZEKERINGSCONTRACT ARBEIDSONGEVALLEN 
OCMW MENEN” werd een bestek met nr. 2020/172 werd opgesteld door de OCMW Menen - Dienst 
Economaat;

De werkelijke uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 390 000 incl. btw (0% btw), gemiddelde 
geraamde jaarpremie € 130 000;

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden;

De raming (raming jaarlijkse premie X 4= € 520 000, bepalend voor de bekendmaking) overschrijdt de 
limieten van de Europese bekendmaking ;

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;

Volgende gunningscriteria van toepassing zijn bij gunning van de opdracht:



 Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten: 50 punten

 Dienstverlening en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers : 25 punten

 Bijkomende waarborgen : 15 punten

 Informaticatechnologie : 10 punten

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/172 en de raming voor de 
opdracht “AFSLUITEN VERZEKERINGSCONTRACT ARBEIDSONGEVALLEN OCMW MENEN”, 
opgesteld door de OCMW Menen - Dienst Economaat. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming van de werkelijke uitgaven voor de drie jaar bedraagt € 390 000 incl. 
btw (0% btw), de raming voor de bekendmaking van de overheidsopdracht bedraagt € 520 000 incl. 
BTW (0 % BTW). 
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3 : De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. De aankondiging van de opdracht wordt 
ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

Artikel 4 : Volgende gunningscriteria van toepassing zijn bij gunning van de opdracht:

 Jaarpremie/ premievoet inclusief kosten en lasten: 50 punten

 Dienstverlening en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers : 25 punten

 Bijkomende waarborgen : 15 punten

 Informaticatechnologie : 10 punten

5. OCMWR/2020/026 | Kennisname - Rapportage Organisatiebeheersing 2019 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

art 42 DLB

Juridische grond

Artikel 219, lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

Artikel 219, lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het 
college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem.

Organisatiebeheersing is een geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen over:

 het bereiken van de vastgelegde doelstellingen en het kennen en beheersen van risico’s

 het naleven van wetgeving en procedures

 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersrapportering

 een effectieve en efficiënte wijze van werken en economische inzet van beschikbare middelen

 de bescherming van activa en het voorkomen van fraude.



Het organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur bepaalt hoe dit moet gebeuren (bv. de 
procedures, controlemaatregelen). Dat systeem beantwoordt minstens aan het principe van 
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de diensten. 
Een aantal onderdelen van dit systeem zijn ook decretaal bepaald (bv. visum).

Organisatiebeheersing is dus een middel om de doelstellingen te bereiken en een continue opdracht 
waar al de medewerkers dagelijks, al dan niet bewust, mee bezig zijn.

In bijlage rapporteert de Algemeen Directeur over de genomen beheersmaatregelen in 2019.

Besluit

Enig artikel: De Gemeenteraad neemt kennis over de rapportage van de organisatiebeheersing van het 
jaar 2019.

6. OCMWR/2019/084 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 juni 
2020. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Philippe Mingels, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van vorige zitting.

Juridische grond

Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur

Feiten, context en argumentatie

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt: Als er geen opmerkingen worden gemaakt 
over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het 
zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn en de algemeen directeur.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting dd. 3 juni 
2020 goed.

7. OCMWR/2020/030 | Mondelinge vragen OCMW-Raad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB 56§1

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
art. 31 DLB

Feiten, context en argumentatie

Volgende mondelinge vragen werden ingediend voor behandeling in de gemeenteraad van 1 juli 2020 
en werden na goedkeuring van het Vast Bureau doorverwezen naar de OCMW-Raad van 1 juli 2020.

Mondelinge vraag van raadslid Eddy Vandendriessche

4. Vraag ivm voorstel toekenning premie  voor het verzorgend personeel in de rusthuizen en 
zorgcentra.
Verleden week keurde de kamer een voorstel goed dat toeliet een premie toe te kennen aan het 
verplegend personeel . Daar er niets is voorzien voor het verzorgend personeel van de rusthuizen en 



zorgcentra , zouden wij graag zien dat deze mensen ook een premie krijgen voor hun inzet tijdens de 
corona crisis .
Vraag . Is het college van burgemeester en schepenen bereid deze premie te betalen aan het 
personeel van de Meense rust en verzorgingshuizen ?

Schepen Vandenbulcke antwoordt dat het hem niet heel duidelijk is wat bedoeld wordt met Meense 
woonzorgcentra. Hij veronderstelt dat dit de WZC’s zijn die op het grondgebied Menen aanwezig zijn, 
niet enkel de publieke woonzorgcentra. We beschikken niet over alle personeelsgegevens om zo iets te 
organiseren. Logischer is dat het vanuit de Vlaamse overheid zou beslist worden, omdat zij vanaf 2019 
de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra 
overgenomen hebben van de federale overheid en geïntegreerd binnen de Vlaamse sociale 
bescherming. Binnen de webtoepassing Raas (opvolger van de RIZIV-webtoepassing), die elk 
woonzorgcentrum dient te gebruiken voor de aangifte, beschikken zij over alle personeelsgegevens. 
Daarenboven lijkt het zeker aangewezen dat er een regionale afstemming zou zijn, mocht een lokaal 
initiatief toch overwogen worden. Voor wie is die bonus? Voor verpleegkundigen, zorgkundigen en 
ondersteunend personeel dat betrokken is geweest bij de bestrijding van het virus? Ook voor 
medewerkers die tijdelijk, binnen de coronacrisis, taken hebben opgenomen in ondersteuning(vb. 
ondersteuning in de woonzorgcentra vanuit andere diensten, triagecentrum). Waar kan men de grens 
trekken? Het blijft een zeer moeilijke oefening omdat veel hulpverleners ook actief waren in de 
thuiszorg, in de woonondersteuning van mensen met een beperking of psychiatrisch patiënten. 
Sommige hebben vlug geschakeld om de dienstverlening aan te passen (vb. maaltijden aan huis, 
telefonische contacten, hulpverleningsgesprekken vanuit de sociale diensten,…) Het blijft als lokaal 
bestuur bijzonder moeilijk hier een beslissing in te nemen. Waar nu de medewerkers van de 
woonzorgcentra  zich gedupeerd voelen t.o.v. het ziekenhuispersoneel, zal de nieuwe grens mogelijks 
een nieuwe scheeftrekking veroorzaken. Beter wordt er gewerkt aan structurele maatregelen om de 
zorgsector op te waarderen. Schepen Declercq wenst zich nu nog te focussen op de eigen interne 
organisatie waar onze medewerkers het beste van zichzelf gegeven hebben en waarbij iedereen tot het 
uiterste is gegaan. Het komt erop aan om een structurele ondersteuning met koopkrachtverhoging te 
voorzien. Gisteren werd er reeds samengezeten met de vakbonden om het sectoraal akkoord vorm te 
geven. In het sectoraal akkoord is er een koopkrachtverhoging van 1,1% voorzien. Dit voorstel komt 
terug op de gemeenteraad en OCWM-raad van 2 september 2020. Raadslid Vandendriessche vindt 
het jammer dat de Vlaamse regering niks doet voor de woonzorgcentra. Als de stad iets kan doen, dan 
is dit zeer goed.        

Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot.

12. Vraag ivm Vlaamse middelen voor armoedebestrijding in Menen.
De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen twee keer 15 miljoen euro ter beschikking te 
stellen voor armoedebestrijding. De eerste 15 miljoen euro wordt als algemene financiering toegekend, 
bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale 
armoedebestrijding ten gevolge van de COVID19-pandemie aan te gaan. Daarnaast besliste de 
Vlaamse Regering om eenzelfde bedrag ter beschikking te stellen van de lokale besturen voor een 
consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Menen zal € 84.140,27 ontvangen. Wij zouden graag 
weten hoe dit geld zal besteed worden?

Schepen Declercq meldt dat op 8 juni 2020 bekend werd gemaakt dat de Vlaamse regering in het 
kader van het lokaal armoedebeleid voor kwetsbare huishoudens voor Menen een bedrag van 
84.140,24 € uittrekt en daarnaast nog 88.814,73 € voor het uitreiken van lokale voucherbonnen aan 
kwetsbare huishoudens in Menen. Bedoeling is, van zodra meer duidelijkheid is rond de voorwaarden 
van besteding, hier een doordacht voorstel rond uit te werken. Voor die 84 140 euro hadden we nog 
geen richtlijnen gekregen, maar er wordt gedacht aan een versterking van de outreachende werking 
naar gezinnen toe, met bijzondere aandacht voor kinderarmoede. Heel wat gezinnen zitten in 
moeilijkheden maar niet de stap durven te zetten naar het OCMW. De coronacrisis zal nog zorgen voor 
een grotere kloof tussen arm en rijk. De COVID-steun kan toegekend worden in situaties waar men 
geen vakantiejob heeft kunnen doen of in situaties van tijdelijke of progressieve tewerkstelling. Door 
deze factoren komt het dat bepaalde facturen niet betaald geraken en in het bijzonder comité hebben 
we een nieuwe steun ontwikkeld. Met de vakantiebabbels in samenwerking met CAW zullen we 120 
kinderen bereikt hebben en wordt er bijkomende steun voorzien om voor de armoedeverenigingen. Er 
werden PC's voor kwetsbare kinderen voorzien en worden er extra voedselpakketten voorzien voor zo'n 



190 gezinnen om mensen gemakkelijker de zomer te laten doorkomen. In het najaar voorzien we een 
sterke toestroom van dossiers. In de tweede helft van 2020 wordt er een grotere instroom voorzien en 
daarom zetten we op in op een extra maatschappelijk werker. Raadslid Poot vindt dat deze 
maatregelen doordacht lijken en ze is hier blij om. Er is een groep mensen die met inkomensverlies te 
kampen heeft en er zijn groepen die voortdurend in coronatijden leven, die de premie van 200 € of de 
verhoogde kindertoeslag niet kunnen krijgen. Heel wat mensen kunnen daar geen aanspraak op 
maken. Er moet ingezet worden op mensen die voortdurend in coronatijden leven. Er is heel wat nood 
aan mentale ondersteuning want heel wat mensen worden geconfronteerd met eenzaamheid en 
hebben een beperkt netwerk. In deze vakantiemaanden doen zich heel wat crisissen voor 
en  het  tijdelijk verbod op uithuiszettingen zou moeten worden verlengd en heel wat mensen hebben 
hun vakantiegeld reeds opgesoupeerd. Ze is tevreden dat er een extra maatschappelijk werker zal 
worden ingezet. Schepen Declercq meldt dat er regionaal aan nieuw platform voor mentale problemen 
wordt gewerkt waarvan ze de naam nog zal doorgeven via de algemeen directeur voor het verslag, 
zijnde kzitermee.be.              

Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vragen worden behandeld in de OCMW-raad:

Mondelinge vraag van raadslid Eddy Vandendriessche
4. Vraag ivm voorstel toekenning premie  voor het verzorgend personeel in de rusthuizen en 
zorgcentra.

Mondelinge vraag van raadslid Karolien Poot.
12. Vraag ivm Vlaamse middelen voor armoedebestrijding in Menen.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet
#$ondertekening1$#

Voorzitter OCMW-Raad
(dig. get) Tom Vlaeminck
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