raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen

Zitting van 6 oktober 2020

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik
De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw AnneMie Hendrickx, raadslid ; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid ; mevrouw Els
Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid ; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer
Rutger Moons, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid ; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid ;
de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid ; de heer Jennis Wagemans, raadslid
; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid ; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid ; mevrouw Susy Matthijs,
raadslid ; de heer Bart Lamers, raadslid ; mevrouw Lore Wagemans, raadslid ; de heer Tom
Olyslaegers; mevrouw Annick De Grauwe; de heer Pieter Laureys; de heer Dirk Soentjens, algemeen
directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid

Digitale raad
Conform het gemeenteraadsbesluit van 6 oktober 2020 wordt deze raad voor maatschappelijk welzijn
ingevolge de coronacrisis digitaal en hybride georganiseerd.

OPENBARE ZITTING
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2020_RMW_00051

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 1
september 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste
acht dagen voor de vergadering samen met de oproeping aan de raadsleden bezorgd, tenzij dit
praktisch onmogelijk is omdat de zittingen elkaar te snel opvolgen.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur artikel 32
 Huishoudelijk reglement
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Argumentatie
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 1 september 2020 goed.

Bijlagen


20200901_RMW_ontwerpnotulen.pdf

Sector burger en samenleving
Sociale dienst
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2020_RMW_00055

Toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse
gemeenten, OCMW's en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen:
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse regering besliste op 10 juli 2020 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 OCMW Herentals kan, na het correct doorlopen van de aanvraagprocedure, aanspraak maken op
62.893,53 euro.
Het voorstel van de sociale dienst werd gunstig geadviseerd door het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst van 24 september 2020 en principieel beslist door het vast bureau op 28 september 2020.
Om de subsidie te ontvangen, moet het lokaal bestuur tegen ten laatste 30 september 2020 een
aanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit via een aanvraagformulier waarin
volgende informatie moet opgenomen worden:





de identificatiegegevens van de aanvragende entiteit
het gevraagde subsidiebedrag
het rekeningnummer waarop de subsidie mag worden uitbetaald.
de doelgroep die wordt begrepen onder 'kwetsbare doelgroepen'
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 een aantal kenmerken van het waardebonnensysteem.
Aan het aanvraagformulier moeten relevante besluiten over het bestaande of nieuwe
waardebonnensysteem toegevoegd worden. Het vast bureau nam op 28 september 2020 een
principiële beslissing. De notulen van deze beslissing werden onmiddellijk overgemaakt aan de
Vlaamse overheid.
Het definitieve raadsbesluit mag verstuurd worden na 30 september maar onmiddellijk na de
goedkeuring door de raad en niet later dan 31 oktober 2020.
Een gemachtigde vertegenwoordiger van het lokaal bestuurd (burgemeester, schepen, algemeen
directeur, enz.) bezorgt de aanvraag.
De aanvraag is ontvankelijk als ze tijdig werd ingediend en volledig is.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
 Ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, over dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 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

Argumentatie
Het vast bureau heeft op 28 september 2020 onderstaand voorstel principieel goedgekeurd.
Het OCMW van Herentals zal overgaan tot het uitreiken van Handelshart Herentals Cadeaucheques
(werkwijze als bijlage toegevoegd) aan elk adres waarvan de inwoner gekend is bij de sociale dienst
van de stad Herentals (personen met leefloon of gelijkgestelde steun, met een handicap, met een
krappe budgettering of die nu al aanvullende steun ontvangen) en aan elk adres waarvan de inwoner
meent dat hij/zij op het moment van aanvraag tot de kwetsbare doelgroep behoort. Voor de
besteding van de middelen werd gekozen voor Handelshart Herentals Cadeaucheques omdat:
 op deze manier wordt een reeds bestaand waardebonnensysteem ondersteund
 er wordt specifiek gekozen voor de lokale handelaar
 door de keuze van een bestaand waardebonnensysteem wordt voorkomen dat er een label
meegegeven wordt aan de gebruiker.
Elke bon zal een geldigheidsduur hebben tot 31 december 2021. Op die manier wordt de keuzevrijheid
van de kwetsbare personen bevorderd. Zij moeten de cheques zelf ophalen bij de sociale dienst.
Om onderstaand voorstel goed te begrijpen is het belangrijk dat het kader waarvan dit voorstel deel
uitmaakt, toegelicht wordt. Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben naar aanleiding van de
coronacrisis verschillende ondersteuningsmogelijkheden onder de vorm van subsidies uitgerold. Vanuit
het OCMW en de stad Herentals werd de gehele puzzel gelegd en op basis van al deze informatie een
algemeen en eerlijk plan van aanpak uitgewerkt. De door de sociale dienst gekende kwetsbare
personen zullen van het overgrote deel van deze subsidies gebruik kunnen maken. De personen die
echter de weg naar de sociale dienst van het OCMW nu niet vinden, zullen ook naast al deze
bijkomende ondersteuning vallen. Om die reden werd er op zoek gegaan naar een manier om, naast
de inzet van onze outreachende medewerker, extra middelen te kunnen voorzien voor elke kwetsbare
inwoner van Herentals die nu de stap naar de sociale dienst niet zet en in verdoken armoede blijft
leven.
Via een oproep met verschillende communicatiekanalen zal aan elke inwoner van de stad Herentals
gevraagd worden om in alle eerlijkheid naar zijn/haar eigen financiële situatie te kijken en voor
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zichzelf te beslissen of hij/zij vindt dat hij/zij momenteel deel uitmaakt van de kwetsbare inwoners van
Herentals. In deze communicatie zal ingespeeld worden op het solidariteitsgevoel en de burgerzin van
elke inwoner. Bovendien zal duidelijk gekaderd worden dat het OCMW Herentals van de Vlaamse
regering subsidies heeft ontvangen om onder deze kwetsbare inwoners te verdelen. Een exact bedrag
zal er niet in vermeld worden. Als een inwoner zichzelf niet in een financieel kwetsbare situatie meent
te bevinden, moet hij/zij niet reageren. Als hij/zij zich wel in een penibele situatie bevindt, wordt aan
hem/haar gevraagd om online of via invulstroken zijn gegevens achter te laten in het administratief
centrum of aan de sociale dienst. Ook zal vermeld worden in de brief dat de outreachend medewerker
van de sociale dienst met deze gegevens verder aan de slag zal gaan en de nieuwe cliënten zal
contacteren om te bekijken of de sociale dienst hen nog op andere manieren verder kan
ondersteunen.
Het invullen en binnenbrengen van deze gegevens zal voor veel inwoners een drempel vormen. Om
die reden zal de sociale dienst de gegevens van de huidige cliënten (Personen met leefloon of
gelijkgestelde steun, met een handicap, met een krappe budgettering of die nu al aanvullende steun
ontvangen automatisch meenemen in de telling, ook als zij hun gegevens niet binnengebracht
hebben. Daarnaast werd dit voorstel al met verschillende organisaties en partners (vzw De Dorpel,
vzw OpWeg, vzw De Fakkel, vzw Zewopa en verschillende diensten binnen de stad Herentals)
gecheckt. Ook zij zullen ingeschakeld worden om zoveel mogelijk hun doelpubliek te overtuigen en te
ondersteunen om deze aanvraag in orde te brengen. Aan andere partners (scholen, jeugd- en
seniorenverenigingen, schuldbemiddelaars, ...) zal worden gevraagd om mensen uit de doelgroep
hierover actief aan te spreken. Dit voorstel werd afgetoetst tijdens een armoedeoverleg en alle
partners hebben zich geëngageerd om actief mee te helpen. Op die manier zullen er een aantal
kwetsbare personen in beeld komen die de sociale dienst nu niet bereikt.
Van het totaalbudget zal 5.000 euro omgezet worden in 100 bonnen van 50 euro die door de
outreachend werker van de sociale dienst gebruikt zullen worden om cliënten die via hem de stap
naar de sociale dienst zetten en niet reageerden op de oproep, ook een bon te kunnen geven.
Met dit voorstel wordt geprobeerd om met deze éénmalige subsidie een duurzaam traject op te
starten met zoveel mogelijk inwoners die momenteel in verdoken armoede leven zonder de gekende
kwetsbare inwoners te vergeten.
Bovenstaand voorstel vertrok vanuit de sociale dienst en werd vervolgens besproken op het
armoedeoverleg (vzw De Dorpel, vzw OpWeg, vzw De Fakkel, vzw Zewopa en verschillende diensten
binnen de stad Herentals) van 17 september 2020 en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van
24 september 2020. Beide organen gaven een gunstig advies.
Als kwetsbare doelgroep wordt gekozen voor alle kwetsbare inwoners van de stad Herentals. Dit zijn
alle cliënten die gekend zijn op de sociale dienst (personen met leefloon of gelijkgestelde steun, met
een handicap, met een krappe budgettering of die nu al aanvullende steun ontvangen) en elke
inwoner van Herentals die zich in een penibele situatie bevindt en reageert op de oproep via
verschillende communicatiekanalen en betrokken partners uit het armoedeoverleg. Er wordt bewust
gekozen voor een combinatie tussen de gekende doelgroep en de personen die leven in verdoken
armoede:
 gekende cliënten krijgen een extra steun naast alle andere subsidies naar aanleiding van de
coronacrisis.
 een enorme opportuniteit om inwoners in verdoken armoede een stimulans te geven ons te
contacteren en met hen een duurzaam traject op te zetten.
Het totaalbedrag van de bonnen bedraagt 62.893,53 euro en wordt in 2 delen opgedeeld:
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 57.893,53 euro: in het voorjaar van 2021 wordt er een lijst per adres samengesteld met alle
gekende cliënten van de sociale dienst en alle inwoners die zich in een penibele situatie
bevinden. Het totaalbedrag wordt gedeeld door het aantal adressen en deze bonnen worden
uitgeschreven en verdeeld. Elke bon heeft een maximumbedrag van 250 euro.
 5.000 euro: dit bedrag wordt opgedeeld in 100 bonnen van 50 euro en zal gebruikt worden
door de outreachend medewerker van de sociale dienst.
De individuele besteding van de middelen moet alleszins beslist worden door het Bijzonder Comité van
de Sociale Dienst.
Het OCMW draagt alle indirecte kosten en overheadkosten verbonden aan de uitgifte van deze
bonnen. Enkel het nominatief bedrag van de bonnen komt in aanmerking voor subsidiëring.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie,
voor alle kwetsbare inwoners van de stad Herentals goed. De uitbetaling gebeurt via het systeem van
Handelshart Herentals Cadeaucheques.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

3

2020_RMW_00052

AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw: vervanging
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW is vennoot in de AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw.
Op 12 maart 2019 duidde de gemeenteraad de heer Vic Vervloesem aan als vertegenwoordiger in de
algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor deelname aan de algemene
vergadering voor de volledige lokale bestuursperiode 2019-2024.
Op 3 september 2019 nam de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het
ontslag van de heer Vic Vervloesem als raadslid.
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt een nieuwe vertegenwoordiger aan in de algemene
vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals ter vervanging van de heer Vic Vervloesem voor de
resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
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 Statuten AZ Sint-Elisabeth vzw

Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn moet een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden in de algemene
vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw ter vervanging van de heer Vic Vervloesem voor de
resterende duur van de lokale bestuursperiode 2019-2024.
De sp.a-fractie draagt de heer Tom Olyslaegers voor als vertegenwoordiger voor deelname aan de
algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor de resterende duur van de lokale
bestuursperiode 2019-2024.
De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de voorgedragen afvaardiging.
Er zijn evenveel uitgebrachte stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit
opgenomen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt de heer Tom Olyslaegers aan als vertegenwoordiger voor
deelname aan de algemene vergadering van AZ Sint-Elisabeth Herentals vzw voor de resterende duur
van de lokale bestuursperiode 2019-2024 ter vervanging van de heer Vic Vervloesem.

Stemming op besluit 1

-
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26 stem(men) voor
2 stem(men) tegen

2020_RMW_00053

Sociaal verhuurkantoor ISOM: vervanging
vertegenwoordiger in de algemene vergadering
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het OCMW is lid van de intergemeentelijke samenwerking OCMW's Middenkempen (ISOM) waarvan
het sociaal verhuurkantoor (SVK) een onderdeel is.
De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de vennoten. Elk OCMW
wordt vertegenwoordigd door maximum 3 vertegenwoordigers rechtstreeks aangewezen door de raad
voor maatschappelijk welzijn uit hun leden en voor de volledige duur van de lokale bestuursperiode
2019-2024.
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 maart 2019 werden de vertegenwoordigers in de
algemene vergadering en de kandidaat-bestuurders aangeduid.
Raadslid Liese Bergen neemt ontslag als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van SVK
ISOM.
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Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De sp.a-fractie draagt mevrouw Anne-Mie Hendrickx voor als vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van SVK ISOM.
De raad voor maatschappelijk welzijn stemt geheim over de voorgedragen afvaardiging
Er zijn evenveel stemmen als stemgerechtigden. Het stemresultaat wordt in het besluit opgenomen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevrouw Anne-Mie Hendrickx aan als vertegenwoordiger
van het OCMW voor deelname aan de algemene vergadering van SVK ISOM voor de volledige duur
van de lokale bestuursperiode 2019-2024.

Stemming op besluit 1

-

26 stem(men) voor
2 stem(men) tegen

Bijlagen


20200916_Ontslagbrief_SVK_LieseBergen.pdf

Dienst financiën
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Kennisname goedkeuring jaarrekening van het OCMW
over het financiële boekjaar 2019
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 26 augustus 2020 keurde de gouverneur de jaarrekening 2019 van het OCMW van Herentals goed.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 332, $1, derde lid

Argumentatie
Het besluit van de provinciegouverneur en de vaststellingen worden meegedeeld aan de raad voor
maatschappelijk welzijn tijdens de eerstvolgende vergadering.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 26
augustus 2020 waarbij de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 werd goedgekeurd.
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Bijlagen


BijlageParnassusKennisgevingGoedkeuringGouverneur_OCMW.pdf
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Wijziging verdeelsleutel gemeentefonds
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben in het verleden een afspraak
gemaakt over de verdeelsleutel van het gemeentefonds. Sinds 2004 is de verdeelsleutel niet meer
gewijzigd.
De vastgestelde verdeelsleutel blijft behouden tot beide raden beslissen over een nieuwe
verdeelsleutel.

Juridische grond
 Gemeentefondsdecreet

Argumentatie
Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is gekozen om het gemeentefonds volledig aan de
stad te laten storten. Voor het wijzigen van de verdeelsleutel moet een beslissing genomen worden
door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze keuze moet aan het
Agentschap Binnenlands Bestuur overgemaakt worden.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de verdeelsleutel van het gemeentefonds te wijzigen.
De dotatie van het gemeentefonds moet volledig aan de stad gestort worden.

Stemming op besluit 1

-
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unaniem voor

2020_RMW_00056

Beleidsopvolging eerste halfjaar 2020 Opvolgingsrapportering 30 juni 2020: kennisname
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Nieuw in het BBC-besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 is de opvolgingsrapportering.
Die moet ervoor zorgen dat de raad zijn rol van democratisch controleorgaan ten volle kan blijven
invullen. Die controlefunctie moet niet in eerste instantie gericht zijn op de kredietbewaking, maar wel
op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de beleidsdoelstellingen,
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actieplannen en acties. De opvolgingsrapportering bevat ook een overzicht van de geraamde en de
gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar en geeft zo informatie over de uitvoering
en de bewaking van de kredieten.
De regelgeving legt minstens één rapport per jaar op: minstens voor het einde van het derde kwartaal
moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar worden voorgelegd. Dit
rapport is in de eerste plaats gericht op de uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen.
De stad en het OCMW stellen gezamenlijke beleidsrapporten op. De opvolgingsrapportering is
bijgevolg ook gezamenlijk opgemaakt zodat deze een beeld geeft van de uitvoering van het beleid van
stad en OCMW en de financiële weerslag daarvan.
Deze opvolgingsrapportering bevat minstens de volgende elementen:
1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar
3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het
meerjarenplan of de aanpassing ervan
4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.
In de rapportering maken we gebruik van opvolgingscodes:





niet van toepassing
niet op schema
aandacht
op schema.

Het opvolgingsrapport werd toegelicht op de gemeenteraadscommissie van 30 september 2020.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)
 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
Minstens voor het einde van het derde kwartaal moet de opvolgingsrapportering over het eerste
semester van het boekjaar worden voorgelegd. Dit rapport is in de eerste plaats gericht op de
uitvoering van de prioritaire beleidsdoelstellingen. De uitvoering van de doelstellingen evolueert
voortdurend. Het geven van een opvolgingscode is geen exact of mathematisch gegeven, maar is
voor interpretatie vatbaar. De opvolgingscode is gegeven met de evaluatiedatum van 30 juni. We
hadden tevens een abnormaal verloop van onze werking door de corona-crisis.
Het is het eerste opvolgingsrapport, en zal in de volgende edities bijgestuurd worden. We zitten aan
het begin van het meerjarenplan en er is nog voldoende ruimte voor een tijdige uitvoering.
De diensten zullen op het einde van elk kwartaal gevraagd worden om de prioritaire acties te
overlopen. Op deze manier blijft men alert voor de uitvoering van de doelstellingen. Enkel op het
opvolgingsmoment van 30 juni zal men de evaluatie moeten toelichten en bij de jaarrekening zal men
een stand van zaken moeten geven op basis van de cijfers op datum van 31 december.

Besluit
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De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het eerste
halfjaar van 2020.

Bijlagen


Beleidsevaluatie_20200630_StadOCMW.pdf

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels
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