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De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 21.23 u.

Bij aanvang van de zitting wordt de hoogdringendheid van het punt 'goedkeuring subsidies COVID' besproken. 
Raadslid Vandamme vraagt zich af waarom dit hoogdringend is en waarom dit niet op de volgende OCMW-
raad geagendeerd kon worden. Schepen Declercq heeft dit reeds verleden week op de commissie voor 
sociaal beleid toegelicht. Vorige week dinsdag heeft het OCMW de melding gekregen dat 1 van de 4 COVID-
beslissingen door de OCMW-raad goedgekeurd diende te worden en dit tegen 31 oktober 2020. Vandaar dat 
het vast bureau dit nu als een hoogdringend punt dient te agenderen, want het zou jammer geweest zijn 
mochten we 88.000 € laten liggen voor de mensen die het het meest nodig hebben. Raadslid Vandamme 
hoopt dat niemand vals negatief was van het schepencollege als hij ziet hoe de micro wordt doorgegeven. 
Schepen Declercq wijst op de aanwezige ontsmettingsgel. Raadslid Vandamme vervolgt zijn betoog en weet 
dat als er iets gewijzigd wordt aan de steunprincipes, dat dit op de OCMW-raad dient voor te komen. Hij 
vernam van de leden in het Bijzonder Comité dat deze steunmaatregelen COVID reeds toegepast werden 
vanaf begin juli 2020 en een maand geleden werd het Bijzonder Comité hierover ingelicht. Enkele weken 
geleden werd er hierover al een persnota verspreid. Deze manier van werken verbaast hem en hij is 
ontgoocheld hoe het stadsbestuur omgaat met de moeder van de participatiemomenten, zijnde de 
gemeenteraad en de OCMW-raad. Schepen Declercq antwoordt dat dit punt enkel gaat over de goedkeuring 
van de subsidie en dat hier niet het kader van de steunprincipes en het stramien van toekenning gewijzigd 
worden.        

Bij aanvang van de zitting wordt de hoogdringendheid van het agendapunt : Goedkeuring subsidies COVID 
(sociale dienst) (dringend agendapunt) aanvaard met 31/31 JA-stemmen. 

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 21.48 u. 

 

OPENBAAR

1. OCMWR/2020/054 | Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als 
opdrachtencentrale voor afname van 'Raamovereenkomst voor Telecommunicatiediensten ten 
behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen' 
Bevoegdheid orgaan



Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 77 en 78, betreffende de 
bevoegdheden van de OCMW raad.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Juridische grond

De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van 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.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten, inzonderheid artikel 43 (raamovereenkomsten) en art. 47 (gecentraliseerde 
aankoopactiviteiten en aankoopcentrales).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°

Feiten, context en argumentatie

OCMW Menen had een lopende telecommunicatiecontract via samenaankoop AZO met Orange 
Belgium NV;

Het is aangewezen dat OCMW Menen gebruikt maakt van deze door de opdrachtencentrale 
aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:
 - de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoefte van 
OCMW Menen;
 - OCMW Menen moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 
betekent;
 - de Vlaamse overheid beschikt over knowhow of technische expertise inzake 
telecommunicatiediensten;
 - prijsvergelijk en motivatie (als bijlage 1 en 2).
OCMW Menen is niet verplicht tot afname van diensten;

OCMW Menen heeft de keuze af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 van voornoemde 
opdracht; 

De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 tot gunning via een 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp 
bestaat uit "Het aanbieden van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit 
spraaktelefonie (vast en mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief 
"Machine tot Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over 
de volgende 4 percelen:

-Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,

-Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,

-Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en "Internet 
of Things"),

-Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX); 

Het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde bestek nr. 
2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het Basiscontract stelt:

-Punt 4.1: De raamovereenkomst wordt geplaatst door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd 
door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de Vlaamse minister bevoegd voor 
bestuurszaken, hierna genoemd "Het Bestuur"
De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:
      * enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten);
      * anderzijds ook als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni 2006 



betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
         leveringen en diensten voor de in punt 5.1.2 bedoelde entiteiten welke krachtens artikel 15 van de 
voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de 
         verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen.

-Punt 4.2: het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze waarop de 
Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en beëindigen van de 
 Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht (zoals bedoeld in art. 11 KB Uitvoering) 
uitoefent op de uitvoering van een door die Klant bestelde Dienst of  
 Project.
 In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen.

-Punt 6: Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Dienstenpakketten.
 Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of Klant in gebruik 
wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst, het Bestuur/
 de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te dien op (een) alternatieve 
operator(en)/dienstverleners.
 Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen zoals 
vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie maanden), er 
kunnen voor opteren bepaalde Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen indien ze van mening 
zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteitverhouding kunnen 
krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat betreft volume, noch qua 
trafiek, noch qua aantal abonnementen.

-Punt 16.6: Aangezien, in overeenstemming met punt 6, binnen deze opdracht geen exclusiviteit wordt 
verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige 
 duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder kosten 
en zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet 
 meer af te nemen.

 Een klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener daarvan via een 
aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van drie 
 maanden respecteren.

 Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit maatregelen bij het einde van de 
Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2 en met betrekking tot de Bijstand na
 beëindiging van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden eveneens bij een Deelexit.

De beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht gegund wordt 
aan:

-Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie:
  Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

-Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik:
  Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

-Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" 
en "Internet of Things"):
  Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3

-Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):
  Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15 

Als gevolg van de gunning van voormelde percelen, werd door de Vlaamse Gemeenschap voor elk 
perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één dienstverlener, waarbij de 
Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als opdrachtencentrale;

OCMW Menen kan van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere raamovereenkomsten via de 
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor het krachtens artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;

Stemming



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De OCMW Raad gaat akkoord met afname en wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden 
van de raamovereenkomst telecommunicatie gesloten door de opdrachtencentrale Vlaamse Overheid 
voor volgende percelen:

     * Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie
        gegund aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

     * Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik
        gegund aan Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27

Artikel 2: De betaling zal gebeuren met de nodige kredieten voorzien op het exploitatiebudget van 2020 
en volgende jaren van het MJP - rekeningnummer 6141004 'Communicatiekosten telefoon en internet' 
voor de diverse beleidsitems.

2. OCMWR/2020/052 | Buitengewone algemene vergadering der deelnemers van TMVS dv. op 
dinsdag 8 december 2020 - vaststellen agenda. 
Bevoegdheid orgaan

Inzake artikel 84 die stelt dat het Vast Bureau de beraadslagingen en besluiten van de Raad 
voorbereidt en uitvoert.

Juridische grond

Inzake de statuten van TMVS dv.

Feiten, context en argumentatie

Gelet op het feit dat het OCMW-Menen aangesloten is bij TMVS dv;

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering der deelnemers van TMVS 
dv. op dinsdag 8 december 2020 om 14.30 uur waarin volgende agenda werd meegedeeld:

1. Toetreding van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing

6. Statutaire benoemingen
Varia

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten.

Artikel 2: De Raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger (s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
zoals beslist in OCMW-raad van 27/02/2019, op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 8 december 2020, 
te onderschrijven.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal :

 hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,



 hetzij per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,

gestuurd worden.

3. OCMWR/2019/086 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 
september 2020. 
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

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, 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), 2 onthoudingen (Martine Fournier, Mattias Eeckhout)

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting dd. 2 
september 2020 goed.

4. OCMWR/2020/055 | Goedkeuring subsidies COVID (sociale dienst) (Punt bij hoogdringendheid) 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur. 

De vaststelling van subsidiereglementen is een voorbehouden bevoegdheid van de raad. 

Juridische grond

Omzendbrief van 14 juli 2020 betreffende het 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.

Omzendbrief van 9 juli 2020 betreffende de toekenning van een premie van € 50 per 
leefloonbegunstigden of begunstigden van een hulpverlening equivalent aan het leefloon.

Omzendbrief van 29 juni 2020 tot wijziging van de omzendbrief van 3 april 2020 betreffende de 
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse 
gemeenten, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

Feiten, context en argumentatie

1. Subsidie COVID-steun

mailto:20201208BAVTMVS@farys.be


De toelage richt zich met de wijziging van de omzendbrief van 3 juli tot de persoon die zich in een 
moeilijke sociale situatie bevindt en een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht heeft verloren 
als gevolg van COVID-19.  De maatregel richt zich tot een breder publiek en moet verder gaan dan 
begunstigden die reeds gekend zijn bij het OCMW.

Het subsidiebedrag voor noodzakelijke hulpverlening aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen werd 
verhoogd tot € 226.942,00.  De toelage kan gebruikt worden voor hulp voor: huisvesting, 
energieverbruik en budgettaire begeleiding, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid, 
onbetaalde facturen, levensnoodzakelijke behoeften en de strijd tegen kinderarmoede.

Om dit te realiseren zal de COVID-19 folder verspreid worden bij verschillende sociale instellingen en 
organisaties werkzaam in Menen als actie voor het opsporen en benaderen van potentiële 
rechthebbenden.  Volgende lijst van instellingen en organisaties zullen worden bezocht, deze lijst is niet 
limitatief:

- vakbonden en mutualiteiten

- lagere en secundaire scholen, CLB's

- gezinsondersteunende diensten (CAW, Welzijnsschakels, Teledienst, Kind en Gezin, thuiszorg, 
familiehulp ...)

- VDAB, uitzendkantoren, UNIZO, Dyzo, beschutte werkplaats

- huisdokters, ELG de Piramide en het psychiatrisch centrum Menen (Eigen Woonst)

- Woonmaatschappij Impuls, Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel

- Woonzorgcentra, dienstencentra

- Vredegerecht, gerechtsdeurwaarders

Er zal gevraagd worden aan deze instellingen en organisaties op basis van gekende informatie om 
potentiële rechthebbenden in te lichten over de maatregel COVID-19 waardoor een integrerende 
hulpverleningsproces opgestart kan worden.  De nadruk ligt op het gericht informeren van specifieke 
doelgroepen. 

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst zullen extra aandacht hebben voor de 
scharnierprocessen waar het inkomen die nog bescherming biedt omslaat in een verglijding van diverse 
financiële problemen.  We onderscheiden volgende scharnierprocessen: faillissement, werkloos 
worden, niet-opname van de werkloosheidsuitkering, overgang naar onregelmatig en/of deeltijds werk, 
schorsing van werkloosheid of ziekte/invaliditeitsuitkering, relatiebreuk, ambtelijke schrapping (dak -en 
thuisloosheid), overlijden van de persoon waar men financieel afhankelijk van is, niet betalen van 
huishuur of verbruiksfactuur, niet betalen van schoolfactuur...

De stap naar het OCMW wordt op die manier kleiner gemaakt voor mensen die nood aan hulp niet 
ervaren en voor mensen die niet naar hulp vragen of hulp durven opnemen. 

In het kader van deze subsidie mag ook een personeelskost ingegeven worden van 19 734 euro. Er 
werd hiervoor een extra maatschappelijk werker doorgeschoven : voor het beheer van deze aanvragen 
en verspreiden van de informatie.

2. Voedselhulp
De omzendbrief van 29 juni wijzigt de omzendbrief van 3 april.  De toelage van de voedselhulp werd 
opgetrokken naar een totaalbedrag van 11.840 euro.  Hiervan werd er 6.008,16 euro afgeboekt voor de 
zomerpakketten.  Een bedrag van 5.831,84 euro kan nog aangesneden worden.  De toelageperiode 
loopt tot en met 31 december 2020.

De toelage heeft tot doel de meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte en 
basishygiënemateriaal ter bescherming van COVID-19 te voorzien.  Dit doel wensen we te bereiken 
door de aankoop van basishygiënemateriaal ter waarde van 2871,84 euro ter bescherming van COVID-
19.   Het OCMW zal basishygiënemateriaal (zeep, gel, mondmaskers...) aankopen voor de mensen met 
een voedselkaart 't Toemaatje.  Dit materiaal moet de mensen in staat stellen zich elke dag tegen de 
pandemie te beschermen.  



Daarnaast wordt regionaal aan Food act (W13) een subsidiebedrag van 2960 euro vanuit Menen 
toegekend ter ondersteuning.

3. Premie 50 euro
Met de omzendbrief van 9 juli 2020 deelt de POD MI mee dat (equivalent) leefloonbegunstigden recht 
hebben op een premie van 50 euro. Dit om de gevolgen van de Covid-crisis draaglijker te maken voor 
deze doelgroep.

De aanvraag en toekenning gebeurt automatisch op basis van de B-formulieren.  De premie wordt per 
maand toegekend voor de periode van 1 juli tot december 2020 en wordt gerechtvaardigd door de 
toekenning van het (eq.) leefloon.  Het OCMW hoeft het gebruik ervan niet te controleren en het OCMW 
hoeft geen voorwaarden aan de toekenning ervan te verbinden. De lijst wordt getrokken en voorgelegd 
aan het BCSD.

 4. Subsidie Consumptiebonnen
De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en 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 versterken.

Het maximale bedrag dat het OCMW kan opnemen bedraagt € 88.814,73.  Het OCMW moet een tijdig 
een correct en volledige aanvraag indienen tegen 30.09.2020.

De subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal 
waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen 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 in lokale handelszaken of organisaties. Dit consumptiebudget kan 
gebruikt worden in lokale handelszaken of organisaties, zoals kledingwinkels, voedingswinkels, horeca, 
winkels voor educatief schoolmateriaal, en bij organisaties voor bijvoorbeeld culturele evenementen, 
vrijetijdsbesteding, enz.

De subsidie is bedoeld als een financiële incentive voor de waarde van de bonnen; indirecte kosten en 
overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de bonnen komen niet in aanmerking. Het 
waardebonnensysteem kan een samenwerking zijn tussen gemeenten en OCMW’s, al dan niet in een 
specifiek samenwerkingsverband.

De OCMW’s definiëren en motiveren de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale 
handelszaken op basis van de plaatselijke noden. Zij kunnen die immers het beste inschatten. De 
gemeenten en OCMW’s nemen hun definitie en motivatie op in een raadsbesluit.

Het lokaal bestuur bepaalt de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning en 
het gebruik en de validering van de bonnen. De bonnen moeten wel worden ingewisseld bij het lokale 
bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.

We stellen voor alle gebruikers van de voedselhulp 't Toemaatje als kwetsbare doelgroep af te 
bakenen. Door de sociale dienst en via bestaande netwerken van het OCMW worden kwetsbare 
mensen toegeleid naar de voedselbank.  Mensen en huishoudens met een beperkt vrij beschikbaar 
inkomen (dit wordt bepaald op basis van de budgetcalculator referentiebudgetten) komen in 
aanmerking voor de voedselhulp.  Door een waardebon te koppelen aan het gebruik van de 
voedselhulp is er een automatische toekenning.   Het komt voor dat rechthebbenden op voedselhulp, 
dit toch niet opnemen.  Deze gelijkgestelden hebben ook recht op een waardebon.

Maandelijks komen er ongeveer 450 mensen langs bij het 't Toemaatje voor voedselhulp.  We schatten 
de groep van rechthebbenden dan ook op 450 huishoudens.  Delen we het maximaal trekkingsrecht 
van 88.814,73 euro door deze schatting, dan komen we op een bedrag uit van ongeveer 197 euro per 
huishouden of afgerond 200 euro per huishouden.



We stellen voor om tweemaal een waardebon te schenken aan de rechthebbenden gedurende de 
toelageperiode van 01.09.2020 tot 31.12.2021 vanuit de vrees dat een eenmalig bedrag van 200 euro 
eerder zal leiden tot het aankopen van luxegoederen in plaats van goederen voor vitale noden.  De 
kwetsbare doelgroep zou dan tweemaal een waardebon van 100 euro kunnen ontvangen, bijvoorbeeld 
in de maand september bij de start van het schooljaar of tijdens de maand juni voor de 
vakantieperiode. 

De waardebonnen in dit kader loopt parallel met het bestaande concept van de Shop en Beleef-
bonnen.  We zouden dan ook vanuit dit bestaand concept de waardebonnen voor de kwetsbare 
doelgroep tot stand laten brengen.

Tussenkomsten

Schepen Declercq geeft uitleg bij het doel van deze subsidies. Er zullen voor 88.814 € 
consumptiebonnen worden uitgereikt aan de 450 gezinnen die nood hebben aan voedselhulp. Deze 
bonnen zijn gebaseerd op de Shop en Beleefbonnen, maar zullen in alle Menense handelszaken 
kunnen aangeboden worden en dit in kleine coupures van 10 €.  

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Het punt bij hoogdringendheid wordt aanvaard met éénparigheid van stemmen (31/31 Ja-
stemmen). 

Artikel 2: De OCMW-Raad keurt de toepassing van de COVID-steun goed alsook de besteding van de 
subsidie personeelskost.

Artikel 3: De OCMW-raad keurt de inzet van de extra middelen inzake voedselhulp goed.

Artikel 4: De OCMW-Raad neemt kennis van het recht op de premie van 50 euro per maand voor 
(equivalent) leefloonbegunstigden gedurende de periode van 01.07.2020 tot 31.12.2020.

Artikel 5: De OCMW-Raad keurt de toekenning van de subsidie consumptiebonnen goed zoals 
omschreven.

5. OCMWR/2020/056 | Mondelinge vragen OCMW-Raad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB 56§1

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
art. 31 DLB

Feiten, context en argumentatie

Volgende mondelinge vraag werd ingediend voor behandeling in de OCMW-raad van 7 oktober 2020 
en werd na goedkeuring van het Vast Bureau doorverwezen naar de OCMW-Raad.

Mondelinge vraag van raadslid Maxy: 
1. Vraag in verband met uitgebreide testing in WZC Andante.

Op basis van het stedelijk persbericht rond uitgebreide testing in WZC Andante (vrijdag 02.10) met 
daarbij 24 positief geteste bewoners & 13 - personeelsleden, willen we met onze fractie toch enkele 
bijkomende vragen stellen,

 Werd er een analyse gemaakt van deze verspreiding binnen het woonzorgcentrum?

 Welke maatregelen zijn er om een verspreiding binnen de woonzorgcentra te voorkomen?



 Er wordt gesproken over een cohorte-afdeling, is deze zopas terug in het leven geroepen of 
liep deze al van sinds begin uitbraak?

Schepen Vandenbulcke vindt dat er zo snel mogelijk informatie doorgegeven werd aan de bewoners 
en aan hun familie. Hij antwoordt dat op 18 september in ons woonzorgcentrum Andante 1 bewoner en 
1 personeelslid positief getest werden op het coronavirus. We namen meteen de nodige maatregelen 
om een verdere uitbraak te voorkomen, het personeelslid bleef afwezig van het werk. De bewoner is 
onmiddellijk in druppel-contact isolatie gegaan en er werden onmiddellijk testen uitgevoerd bij de 
bewoners waarmee zij contact had en de personeelsleden/vrijwilligers. Aansluitend zijn alle 
personeelsleden van die afdeling en de nachtdiensten getest. Er werden toen 10 bewoners en 5 
personeelsleden COVID-19-positief getest. Er werden dan testen  aangevraagd om alle 
personeelsleden en bewoners te testen op 29 september. Hieruit zijn nog 13 bijkomende bewoners 
positief getest en nog 8 personeelsleden. In totaal waren dus totaal 24 bewoners positief (waarvan 2 in 
het ziekenhuis verblijven) en 13 personeelsleden. Het is moeilijk tot zelfs onmogelijk verder te 
analyseren hoe het virus binnengebracht werd en zich heeft verspreid. Uiteraard situeerden de meeste 
positieve testen zich op één afdeling. Het hoeft niet de eerste positieve bewoner te zijn die zorgde voor 
verspreiding, het is wel deze die de eerste symptomen vertoonde en daarop getest werd. Sinds de 
laatste richtlijnen van zorg en gezondheid werd de bezoekregeling sterk versoepeld. We blijven de 
bezoekers, het personeel en de bewoners met aandrang vragen zich aan de regels te houden. Meer 
kunnen we ook niet doen en blijven zeker aanraden om het gezond verstand te gebruiken. Er was een 
plaatsbezoek en overleg op 1 oktober met het Agentschap Zorg en Gezondheid om de situatie ter 
plaatse te bezoeken en te  analyseren, en waar mogelijk advies en ondersteuning te bieden. Dit overleg 
gebeurde op een heel constructieve manier en er werd vastgesteld dat er, met uitzondering van enkele 
details, op de juiste manier werd opgetreden. Alle positief geteste bewoners werden overgebracht in 
een cohortzone, gescheiden van de rest van de afdeling in samenspraak met de coördinerend arts 
(CRA). De bezoeken op deze cohorte werden beperkt tot raambezoeken, tenzij in uitzonderlijke 
situaties, zoals bij palliatieve zorgen. Andere bezoeken werden even opgeschort van 29 september tot 
2 oktober om de testen en uitslagen van het gehele gebouw te kennen. Daarna zijn deze weer 
opgestart zoals voorheen rekening houdend met de algemene hygiëneregels (handhygiëne, 
mondmasker, registratie,…). Bij de eerste uitbraak is er een cohorte-zone ingericht. Deze werd echter 
in juni afgebouwd, gezien er geen besmettingen meer waren. Deze nieuwe cohorte-afdeling is op een 
betere strategische plaats ondergebracht (op het gelijkvloers zodat raamcontacten makkelijk mogelijk 
zijn, geen kruising voor bezoekers van niet besmette afdelingen, afzonderlijke toegang tot de afdeling 
voor het personeel met een afzonderlijke ruimte die ingericht is als kleedkamer, eventueel toch aparte 
toegang op covid-afdeling voor uitzonderlijk toegelaten bezoek,… ). Ze werd eigenlijk al opgestart met 
de eerste positieve bewoner en gaandeweg zijn alle positieve bewoners na het bekomen van de 
resultaten zonder verwijl naar de nieuwe zone verhuisd. Het stadsbestuur hoopte om dit niet terug te 
moeten doen en de cohorteafdeling werd terug opgestart in de gang die ten einde loopt en die nog 
uitgebreid kan worden. Alle positieve bewoners werden naar daar verhuisd. Al het mogelijke werd 
gedaan om zo snel mogelijk op te treden en hij bedankt het personeel voor zijn inzet. Raadslid 
Maxy verwijst naar de persnota die verspreid werd en die niet alle details weergeeft en ze vindt het 
interessant te vernemen welke analyse er gemaakt werd. Ze vraagt of de uitbraak gefaseerd verlopen 
is van 1 bewoner en 1 personeelslid naar 13 positieve gevallen. Op hoeveel afdelingen waren er 
positieve gevallen, waren er dat in alle afdelingen of maar in 1 of 2 afdelingen? Welke evaluatie werd er 
gemaakt en het is niet duidelijk of iedere afdeling gescheiden blijft en de nodige maatregelen 
gerespecteerd heeft. Welke bijkomende maatregelen werden er daarna nog genomen? Op 1 oktober 
2020 is er dus een bezoek geweest van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zijn er in dit verband 
extra zaken onderzocht geweest in vergelijking met de eerste golf? Er was in de nationale pers de 
noodkreet naar extra opleidingen en ze vraagt of er daar op ingezet is geweest? Werd er extra 
waakzaamheid bij de directies, de CRA en alle personeel gevraagd en hierin dient ook de CRA zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. De persberichten werden snel verspreid en worden die ook verspreid 
volgens een bepaald stramien? Ze merkt op dat sommige WZC's wekelijks communiceren naar de 
bewoners en de familie over het omgaan met COVID en is dit ook zo voor Andante en Ceres? Wat 
waren de eigen maatregelen die genomen werden door de CRA's, de directies, de stedelijke crisiscel, 
het AZG en de federale overheid. Ze verwijst ten slotte naar het verschil in contact tracing voor de 
bewoners van een WZC en de niet bewoners van een WZC. Schepen Vandenbulcke meldt dat ook de 
bewoners normaliter worden opgebeld bij contact tracing en dat dit terechtkomt op de verpleegpost, 
maar dit is niet bij alle bewoners gebeurd. In Andante zijn er 5 afdelingen en de positieve gevallen 



waren vooral in 1 afdeling te vinden, juist zoals dit ook in de eerste golf het geval was. Dat deze 
afdeling in het midden van het gebouw ligt, zal hiermee ook te maken hebben. Nu zijn de afdelingen 
gescheiden, maar de nachtploeg werkte voorheen niet gescheiden. Nu is ook die gescheiden. Het 
verschil met de eerste golf is dat er nu voldoende materiaal voorhanden is, dat er nu psychologische 
bijstand is, dat de afwezigheden beperkt zijn en dat het WZC alles kan verder blijven doen. Dit is 
anders in vergelijking met de vorige golf. Vanuit de IVA Zorg is er contact met alle actoren zoals alle 
WZC's, AZG, de ELZ en W13 en men zit niet altijd op dezelfde lijn want er zijn verschillende ideeën en 
er zijn verschillende manieren van werken. In zo'n crisis moet er gekeken worden naar het gezond 
verstand. Als een bewoner positief test, dan wordt minimum 1 contactpersoon van de familie 
gecontacteerd en dit kan allemaal via de digitale nieuwsbrief opgevolgd worden en er wordt regelmatig 
informatie gegeven. Als er wijzigingen zijn, zijn de mensen vlug op de hoogte.                    

Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vraag wordt behandeld in de OCMW-raad: Mondelinge vraag van 
raadslid Lisa Maxy: Uitgebreide testing in WZC Andante.
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