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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van:

dinsdag 23 april 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
Rik Colman, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Davy
Dewaele, Amandine Eeckhaut, Nathalie Kin!, Prudent Lanneau, Matthieu Moerenhout, Eddy Recour, Tine
Temmerman, Stephan Titeca, Pauline Van Marcke, Rino Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/OCMW/012- Notulen en zittingsverslag raadszitting 12 maart 2019 - goedkeuring

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/OCMW/077 - Huishoudelijk reglement OCMW-raad - Goedkeuring

In het decreet lokaal bestuur wordt op talrijke plaatsen verwezen naar de noodzaak om over een
huishoudelijk reglement te beschikken. Deze verplichting geldt voor de gemeenteraad maar ook
voor de OCMW-raad.
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de eerstvolgende zitting OCMW-raad, 11 juni 2019.
Stemming: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/OCMW/076 - Deontologische code voor mandatarissen - Goedkeuring

Artikel 39 van het Decreet Lokaal Bestuur zegt dat de gemeenteraad een deontologische code (DC) moet
aannemen. Dit artikel is eveneens van toepassing voor de OCMW-raad (zie artikel 74)
De DC geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat mogen uitoefenen. Het is een
algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de
uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid,
functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Een DC kan enkel
werken als de politici de draagwijdte van de inhoud goed begrijpen. De DC is gemaakt om een veilige
omgeving te creëren waarbinnen lokale mandatarissen moeten werken .... Het niet onderschrijven van de
code zou betekenen dat bovenvermelde waarden niet ondersteund worden door het raadslid in kwestie.
Het voorliggend voorstel werd besproken in een werkgroep samengesteld uit een lid uit elke
gemeenteraadsfractie. Deze vergadering ging door op 1 april ll.
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Het is de bedoeling dat de lokale mandatarissen zich achter deze code scharen en dit schriftelijk
bevestigen.
Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman,
Pauline Van Marcke, Rino Himpe), 6 stemmen tegen {Rik Colrnan, Davy Dewaele, Amandine Eackhaut,

Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)

Punt 2. Armoedebeleid
2.1.

2019/OCMW/073 - Herziening toetsingskader aanvullende financiële steun - Goedkeuring

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Binnen deze wetgeving kan het OCMW aanvullende financiële steun toekennen voor mensen met een
financieel tekort. Deze steun om de maatschappelijke participatie te bevorderen en om het hoofd te
bieden aan de basiskosten: wonen, energie, verwarming, schoolkosten.
· Het laatste afsprakenkader dateert van 19 januari 2017 en dient herzien te worden ..
Amendementen:
1 ° amendement: de behandeling wordt uitgesteld naar een volgende OCMW-raad nadat het punt voor
punt behandeld geweest is in het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst. Dit amendement wordt niet
goedgekeurd.
2° amendement: Vakantiegeld en eindejaarstoelage worden meegenomen om de bestaansmiddelen te
bepalen en de kinderbijslag wordt er uit weggelaten. Dit amendement wordt niet goedgekeurd.
3° amendement: In plaats van 3 maanden in begeleiding te zijn, moet men slechts 2 maanden in
begeleiding zijn vooraleer recht te openen op de aanvullende steun. Dit amendement wordt goedgekeurd.
4° amendement: Wat het recht op kindtoelage betreft, moet de leeftijdsgrens op 12 jaar gebracht worden
i.p.v. op 14 jaar. Dit amendement wordt niet weerhouden.
5° amendement: De schooltoelage waarvan voorgesteld wordt dat deze terecht komt bij de aanvullende
steun, moet los ervan blijven 'bestaan. Dit amendement wordt niet weerhouden.
6° amendement: Het vroegere bedrag van de verwarmingstoelage blijft behouden. Dit amendement
wordt niet weerhouden.
Punt zelf: Stemming: Met 17 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick
Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy
Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine
Temmerman, Pauline Van Marcke, Rino Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele,
Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy Recour, Stephan Titeca)
2.2.

2019/OCMW/074 - Herziening huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief - Goedkeuring

Het OCMW Anzegem heeft een lokaal opvanginitiatief voor mensen die een verzoek tot Internationale
bescherming indienen. Het opvanginitiatief bestaat uit 2 gezinsplaatsen van 3 personen en 11 plaatsen
voor alleenstaanden. De woongelegenheden zijn gevestigd in de Lieven Bauwenstraat 40 en in Klijtberg
4. Fedasil stelde de vraag om enkele extra zaken op te nemen in het door hen opgestelde huishoudelijk
reglement: klachtenprocedure - medische kosten - vrijwilligerswerk.
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Amendementen:
amendement: Voor de volledigheid worden de contactgegevens (naam, functie, contactgegevens) van de
instanties waartoe men zich kan wenden, opgenomen in het individueel contract dat telkens afgesloten
wordt. Dit amendement wordt goedgekeurd.
Punt zelf: Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
2.3.

2019/OCMW/075 - Herziening reglement tussenkomst aan verzoekers om internationale
bescherming - Goedkeuring

Het OCMW Anzegem heeft een lokaal opvanginitiatief voor mensen die een verzoek tot Internationale
bescherming indienen. Het opvanginitiatief bestaat uit 2 gezinsplaatsen van 3 personen en 11 plaatsen
voor alleenstaanden. De woongelegenheden zijn gevestigd in de Lieven Bauwenstraat 40 en in Klijtberg
4. Het OCMW heeft een intern reglement betreft de tussenkomsten die aan de verzoekers om
internationale bescherming gegeven worden. De sociale dienst vraagt om 2 zaken toe te voegen met
betrekking tot het openbaar vervoer en socio-culturele participatie van de kinderen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Vragen en mededelingen
3.1.

2019/OCMW/014- Vragen en mededelingen

Nihil
De voorzitter sluit de vergadering om 21 u00
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