NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 26 NOVEMBER 2020
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen: raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 22.45 uur.

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 29.10.2020;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Anne-Sophie Weckx
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 29.10.2020 worden goedgekeurd.
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de
coronacrisis.
De raad neemt kennis van de stand van zaken in het kader van de coronamaatregelen.
3. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 08.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan de vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Overwegende dat, gelet op de coronapandemie, de vergadering op digitale wijze plaats zal vinden via
een door TMVS ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel;

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
08.12.2020 en die volgende agenda bevat:
1. Toetredingen van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evalutie 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
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv op 08.12.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetredingen van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evalutie 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.
Art. 2.
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv van 08.12.2020 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van TMVS dv, p/a TMVW
stropstraat, 1 te 9000 Gent.
4. Statutaire algemene vergadering IGO DIV van 11.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij IGO DIV;
Gelet op de statuten van IGO DIV;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat dat er, omwille van Covid-19, moet uitgeweken worden
naar een grotere vergaderlocatie of moet overgeschakeld worden op een digitale vergadering;
Gelet op de brief van 26.08.2020 met de officiële uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering
van IGO DIV op 11.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring statutenwijziging.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,

Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring statutenwijziging.
Art. 2.
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de statutaire algemene
vergadering van IGO DIV op 11.12.2020 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO DIV, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
5. Algemene vergadering IGO DIV van 11.12.2020: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij IGO DIV;
Gelet op de statuten van IGO DIV;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat dat er, omwille van Covid-19, moet uitgeweken worden
naar een grotere vergaderlocatie of moet overgeschakeld worden op een digitale vergadering;
Gelet op de brief van 20.10.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
DIV op 11.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag 26.06.2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 – 2022: Vivey & Co.
5. Voordracht algemeen comité:
Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging Annita Vandebroeck)
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag 26.06.2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 – 2022: Vivey & Co.
5. Voordracht algemeen comité:
Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging Annita
Vandebroeck)
Art. 2.
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
IGO DIV op 11.12.2020 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de

Art. 3.

beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te
behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO DIV, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.

6. Goedkeuring dienstvrijstelling voor personeelsleden bij quarantainegetuigschrift.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat artikel 218, tweede lid, BVR RPR in de mogelijkheid voorziet om via de raad
bijkomende dienstvrijstellingen te regelen;
Gelet op de COVID-19-pandemie;
Gelet op de huidige maatregelen van de (federale) overheid om de pandemie onder controle te
krijgen;
Overwegende dat naar aanleiding van deze COVID-19-pandemie een nieuw medisch getuigschrift is
geïntroduceerd, nl. het quarantainegetuigschrift;
Gelet op de huidige richtlijnen van VVSG met betrekking tot de behandeling van dit
quarantainegetuigschrift;
Overwegende dat dit quarantainegetuigschrift ingrijpende financiële gevolgen kan hebben voor het
personeelslid in kwestie;
Overwegende dat evenwel voor contractuele personeelsleden met een quarantainegetuigschrift
waarvoor geen alternatief is tijdelijke werkloosheid wegens de COVID-19-crisis kan aangevraagd
worden;
Overwegende dat statutaire personeelsleden met een quarantainegetuigschrift waarvoor geen
alternatief is zich in dienstactiviteit bevinden;
Overwegende dat het bestuur evenwel op basis van bovenvermeld artikel BVR RPR beslist of
dienstvrijstelling wordt toegekend;
Gelet op de desbetreffende besprekingen in het gemeenschappelijk MAT van 13.07.2020;
Gelet op de principiële beslissing van het vast bureau in zitting van 27.07.2020;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 21.10.2020
Overwegende dat de vakorganisaties pleiten voor de gelijke behandeling van al het personeel en
bijgevolg voorstellen om dienstvrijstelling toe te kennen zowel voor statutairen als contractuelen of het
betalen van een bijpas indien gekozen wordt voor tijdelijke werkloosheid;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 26.10.2020 betreffende ‘bespreking gevolgen
quarantainemaatregelen voor het personeel’;
Gelet op het desbetreffende gesloten protocol;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Neen:
Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Gaat akkoord om aan de personeelsleden (zowel statutaire als contractuele personeelsleden
en artikel 60’ers) met een quarantainegetuigschrift en waarvoor geen alternatief is
dienstvrijstelling toe te kennen.
Art. 2.
Gaat akkoord om de toepassing van de gevolgen van een quarantainegetuigschrift in het
kader van het begrip dagelijks personeelsbeheer te delegeren aan de algemeen directeur.

Mondelinge vragen

M1. Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over niveau E.
Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over niveau E:
Eén jaar geleden is de principiële beslissing genomen om de werknemers onder niveau E op te
waarderen naar niveau D. Op 21-10-2020 is er een overleg geweest met het HOC/BOC dat is een
stap in de goede richting. Wel hadden we gehoopt om op deze OCMW-raad het kader al te kunnen
goedkeuren.
Door corona is er veel niet kunnen doorgaan en dat verontrust ons. Op mijn vraag naar de stand van
zaken tijdens de gemeenteraad van april was uw antwoord dat alles in de loop van volgend jaar zal
afgerond zijn.
Vraag:
 Om te vermijden dat alles langer aansleept dan nodig, willen we jullie vragen om voor dit
dossier een einddatum vast te leggen. Dit zou voor deze mensen in de moeilijke coronatijd
een mooi vooruitzicht bieden
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“We zijn allemaal akkoord dat we deze herwaardering van de personeelsleden op E-niveau van
OCMW en stad moeten doen. Ik stel samen met onze algemeen directeur en onze dienst HRM alles in
het werk om dit te realiseren. Laat daar geen twijfel over bestaan.
We hebben niet stilgezeten. Het dossier is, zoals u stelt, goedgekeurd op het college en voorgelegd
aan het overlegcomité met de vakbonden waar het positief geadviseerd werd. Er zijn recent zuiver
technisch administratief en naar de te volgen procedure toe een aantal vragen opgedoken die nog
moeten uitgeklaard worden. Dat is de reden waarom het vandaag niet geagendeerd staat op de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn. Ik hoop, als het onderzoek hierrond door onze diensten afgerond is , het
dossier zo snel mogelijk te kunnen voorleggen aan deze raad. Ik kan daar nu moeilijk een datum of
einddatum opplakken. Alles hangt af van de resultaten van het onderzoek.”
M2. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over de invoering van REMI-systeem.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over de invoering van het REMI-systeem:
De nieuwe federale regering is van plan om het REMI-systeem te promoten bij de OCMW’s. REMI
staat voor ‘Referentiebudget Menswaardig Inkomen’.
Het REMI-systeem gaat na welk inkomen mensen nodig hebben om menswaardig te kunnen leven.
Men kan nl een job hebben, maar wanneer noodzakelijke uitgaven zoals voor huishuur, dokter of voor
school hoog liggen, kan men op het einde van de maand toch in de problemen geraken. En dat zou
niet mogen. REMI gaat na wat van het budget overschiet om van te leven nadat de rekeningen
betaald zijn. Waar te weinig budget overblijft om menswaardig te kunnen leven zouden de OCMW’s
moeten bijpassen via de aanvullende financiële steun die zij kunnen verlenen.
De federale regering is van plan om dit systeem gratis ter beschikking te stellen van de OCMW’s. Het
is echter aan de lokale besturen om te beslissen of en hoe zij ermee aan de slag gaan. Het gebruik
van het systeem kan voor heel veel mensen in armoede een groot verschil maken.
Vraag:
 Zal ons OCMW zich aanmelden om het REMI-systeem gratis in te voeren?
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:

“Onder de beleidsdoelstelling 1/4 Aanpakken van kansarmoedebestrijding is in het meerjarenplan
2020-2025 de actie 1/4/1/1 voorzien “We bevorderen de menselijke waardigheid door financiële
drempels te verlagen”. In deze actie is de herziening, verfijning en actualisering van het steunbarema
(“richtlijn tot het toekennen van financiële dienstverlening”) voorzien. Uiteraard is de REMI-tool, een
online-applicatie om aanvullende financiële steun te berekenen, een element dat hierin wordt
meegenomen. (REferentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen)
Zoals vele OCMW’s hebben wij (reeds jaren) een eigen steunbarema hiervoor dat recent nog werd
goedgekeurd door de OCMW-raad van 17/09/2020 (met de uitbreiding van de schoolkosten en de
kosten van kinderopvang). Dit interne reglement zorgt ervoor dat de maatschappelijk werkers zo veel
mogelijk gelijke cliëntsituaties op een gelijke manier behandelen. Cebud (het centrum voor
budgetadvies en onderzoek) heeft in de loop van de jaren de REMI-tool ontwikkeld om te werken naar
een meer eenvormig systeem over de OCMW’s heen. Het is en blijft echter de lokale autonomie zowel op inhoudelijk visievlak als wat betreft de financiële budgetten die hiervoor worden uitgetrokken
- van het OCMW om het begrip menswaardig leven in concrete situaties te beoordelen.
Een aantal jaren geleden hebben wij in een gratis testfase REMI toegepast op een 20-tal lopende
cliëntdossiers. Hieruit bleek dat de tool niet zomaar kon toegepast worden. Er hangt immers ook veel
af van de visie op aanvullende financiële steunverlening en de wederzijdse rol van enerzijds het
OCMW en anderzijds de cliënt:
welke inspanningen kan de cliënt nog doen om de inkomsten te verhogen
o werk of opleiding (welke zijn de competenties van een persoon, eventuele
arbeidshandicap, uitbeiding van uren indien deeltijds…)
o rechten op uitkeringen opnemen: ziekte/invaliditeitsuitkering, uitkering als persoon
met een handicap…
o uitputting van alle mogelijke rechten op inkomsten (bv. onderhoudsgeld, premies enz)
die zij moeten/kunnen aanspreken)
of om de uitgaven te verlagen:
o huisvestingskosten : huur, energieverbruik….
o voeding, kledij, medische kosten, verzekeringen, schuldenproblematiek enz.
En vooral: welk individueel traject heeft het OCMW met een cliënt hiervoor opgezet….
REMI mag dus niet beschouwd worden als een zuiver wiskundige tool met een bedrag als uitkomst
dat moet toegekend worden aan de cliënt. Navraag bij de OCMW’s die het gebruiken, leert dat ook zij
het nog steeds als een richtbedrag beschouwen, waarbij dus ook de andere factoren van
inkomstenverhoging, rechtenmaximalisatie en uitgavenverlaging moeten in rekening worden gebracht
en beoordeeld.

Ondertussen, sinds dat wij er mee getest hebben, is de REMI-tool meer verfijnd en bijgestuurd met
meer ruimte voor specifieke individuele situaties. Logins, de software-leverancier van ons en veel
ander OCMW’s, onderzoekt ook de koppeling en integratie van de REMI-tool met de bestaande
software van de sociale dienst. Op die manier zou er zo efficiënt mogelijk in 1 elektronisch systeem te
kunnen gewerkt: met de nodige linken tussen de dossiers van de maatschappelijk werkers zelf, de
verwerking van de beslissingen door de administratie en de boekhouding. Het is nog niet geweten wat
hiervan de kostprijs hiervan is.
REMI was en is nu nog ook een betalende tool. Wij hebben geen info dat REMI gratis door de
federale overheid zou worden ter beschikking gesteld. In het regeerakkoord wordt vermeld dat dat de
regering de OCMW’s “stimuleert” om op basis van REMI aanvullende financiële steun toe te kennen.
Wat er hieronder moet worden verstaan (is dit het gratis ter beschikking stellen en is de link gratis te
maken met de bestaande software ?) is niet duidelijk en het zal afwachten worden hoe de federale
regering dit uitrolt.

We wachten hier niet op: we werken aan de herziening van het steunbarema in 2021-2022 en zullen
hierbij REMI meenemen als mogelijke tool. (CEBUD geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van
een gratis testfase van 3 maanden).”

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 23.10 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Bruno Claes

Marleen Van Meeuwen

