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Notulen van de OCMW-raad 

Zitting 25 februari 2021 
Aanwezig : Desloovere Koen, Voorzitter OCMW-raad, 

Vander Meeren Luc, Voorzitter Vast Bureau, 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle, 
Fonteyne Kurt, Leden vast bureau, 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen, Raadsleden, 
Buysschaert An, Algemeen directeur 

Verontschuldigd :  
Afwezig :   

 
Openbare Zitting 

NOTULEN 

1.  Notulen vorige zitting. Goedkeuring.  
Juridische grondslag 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74. 
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 
Art.1. De OCMW-raad keurt de notulen van de zitting van 28 januari 2021 goed.   

ALGEMEEN BESTUUR 

2. Andere. Kennisgeving opdrachten werken, leveringen en diensten.   
Juridische grondslag 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78 § 1, 10°, a). 
Het OCMW-raadsbesluit van 26 september 2019 houdende de vaststelling van opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks 
bestuur.  
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BESLUIT: 
Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van: 

• uitgaven nominatief voorzien in het investeringsbudget: 
o In zitting van 26 januari 2021 werd de opdracht “upgrade naar het softwarepakket 

Sierra 2.0 voor de sociale dienst van het OCMW” bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Cipal Schaubroeck nv, Cipalstraat 3, 
2440 Geel tegen het nagerekende offertebedrag van 14.072,07 euro excl. btw of 
17.027,20 euro incl. 21% btw. 

o In zitting van 26 januari 2021 werd de opdracht “aankoop softwaretoepassing voor 
de thuiszorgdiensten van het OCMW” bij wijze van de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde) gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Cipal Schaubroeck nv, Cipalstraat 3, 
2440 Geel tegen het nagerekende offertebedrag van 13.450,00 euro excl. btw of 
16.274,50 euro incl. 21% btw. 

• uitgaven voorzien in het exploitatiebudget: 
o / 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vraag 1.  Schriftelijke vragen van de sp.a/onafhankelijk-fractie.  
Juridische grondslag 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 31 en 74. 
Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad van 31 januari 2019, artikel 3 § 1. 
Feiten en context 
Het raadslid Nico De Wulf, fractieleider sp.a/onafhankelijk, bezorgde op 22 februari 2021 
onderstaande vragen aan het vast bureau: 

Hulpaanvragen OCMW Wortegem-Petegem 
Corona breekt wie broos is. De Vlaamse vereniging voor steden en gemeenten, laat weten dat 
steeds meer mensen moeten aankloppen bij het OCMW, vaak ook mensen die voor het eerst beroep 
moeten doen op sociale hulpverlening. Het gaat vooral om aanvragen voor schuldhulpverlening, 
leeflonen, en dergelijke. Ook de vraag naar voedselhulp stijgt.  
Allemaal verontrustende signalen dat een steeds groter wordende groep in ons samenleving het 
zeer moeilijk krijgt om de eindjes aan elkaar te knopen.  
Daarbij volgende vragen: 

1. Is er een stijging merkbaar van het aantal hulpvragen/dossiers bij OCMW Wortegem-
Petegem?  

• Hoe groot is die stijging?  
• Hoeveel dossier kreeg het OCMW in 2018? 2019? 2020? 2021 (tot op vandaag)? 
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2. Is er een stijging merkbaar van het aantal aanvragen voor leeflonen? 
• Hoe groot is die stijging?  
• Hoeveel leefloners telde Wortegem-Petegem in 2018? 2019? 2020? 2021 (tot op 

vandaag)? 
3. Is er een stijging merkbaar van het aantal vragen naar schuldhulpverlening? 

• Hoe groot is die stijging?  
• Hoeveel dossier schuldhulpverlening kreeg het OCMW in 2018? 2019? 2020? 2021 

(tot op vandaag)? 
4. Ziet men bij het OCMW een toename van het aantal aanvragers dat voor het eerst beroep 

doet op de dienstverlening. Zo ja, over hoeveel nieuwe ‘cliënten’ gaat het op het totaal? Hoe 
ziet die nieuwe groep er demografisch uit (leeftijd, m/v, alleenstaanden, gezinnen met 
kinderen, studenten,…) 

5. Van hogerhand kwam de regering op de proppen met subsidies voor kwetsbare groepen in 
deze coronatijden.  

• Hoeveel van die subsidies werden reeds gespendeerd? Naar welke projecten gingen 
die gelden? 

i. Federale subsidie voor voedselhulp aan OCMW’s 796,00 euro 
ii. Federale subsidie aan OCMW voor materiële, sociale, geneeskundige, 

sociaal-geneeskundige of psychologische dienstverlening 15.228,00 euro (+ 
1.324,00 euro personeelskosten) 

iii. Vlaamse subsidie voor armoedebestrijding 7.163,27 euro 
iv. Vlaamse subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen 
v. Subsidie toelage psychologische ondersteuning 1.324 euro 

6. Welke plannen heeft Wortegem-Petegem om mensen en gezinnen die het moeilijk krijgen 
om de eindjes aan elkaar te knopen te helpen? Welke timing is hiervoor voorzien? 

ANTWOORD: 

1. Ja, de mensen vinden sneller de weg naar het OCMW. 
2. De ‘reguliere’ leefloners verdwijnen niet, tenzij er een wijziging in hun sociaal of financiële 

situatie zou voordoen. De federale tijdelijke (economische) werkloosheid werkt (gelukkig) als 
buffer. 

• 2018: 23 dossiers 
• 2019: 22 dossiers 
• 2020: 19 dossies 
• 2021: voorlopig al 8 dossiers 

3. Schuldhulpverlening: 

Voor wat betreft de budgethulpverlening maken we een onderscheid tussen: 
o budgetbegeleiding 
o budgetbeheer 
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o collectieve schuldenregeling (CSR) 
• 2018 (totaal van 65) 

o 12 uitsluitend budgetbegeleiding 
o 46 budgetbeheer 
o 2 CSR (waarvoor OCMW als schuldbemiddelaar werd aangesteld) in combinatie 

met budgetbeheer 
o 5 CSR (waarvoor externe schuldbemiddelaar werd aangesteld), waarvan 3 in 

combinatie met budgetbegeleiding en 2 in combinatie met budgetbeheer 
• 2019 (totaal van 61) 

o 19 uitsluitend budgetbegeleiding 
o 37 budgetbeheer 
o 2 CSR (waarvoor OCMW als schuldbemiddelaar werd aangesteld) in combinatie 

met budgetbeheer 
o 3 CSR (waarvoor een externe schuldbemiddelaar werd aangesteld) in 

combinatie met budgetbeheer 
• 2020 (totaal van 65) 

o 28 uitsluitend budgetbegeleiding 
o 31 budgetbeheer 
o 1 CSR (waarvoor OCMW als schuldbemiddelaar werd aangesteld), in combinatie 

met budgetbeheer 
o 5 CSR (waarvoor een externe schuldbemiddelaar werd aangesteld), waarvan 4 

in combinatie met budgetbegeleiding en 1 in combinatie met budgetbeheer 
• 2021  

o Het is nog vroeg in 2021 om grote veralgemeenheden te doen. Maar begin 2021 
zijn er een 5-tal nieuwe opstarten van budgethulpverlening, van cliënten die 
daarvoor niet bij het OCMW gekend waren (budgetbegeleiding/budgetbeheer) 
en twee gevallen CSR.  

4. Aantal aanvragers: 
• Het aantal nieuwe aanvragen in 2020 bedroeg 72 personen/gezinnen. Dit gaat van 

eenmalige vragen tot voormalige cliënten die terugkomen. Demografisch ziet deze 
groep er zeer divers uit. Het is dan ook moeilijk om hier een algemene 
demografische schets op te maken. De corona-gerelateerde nieuwe aanvragen 
waren bv. zelfstandigen die in de problemen komen, personen met een laag 
inkomen die voor de coronacrisis eindjes net aan elkaar konden knopen, maar ook 
we kregen ook mensen over de vloer met vragen over kortingstarieven bij de kaba 
of vrijetijdsactiviteiten, enzovoort.  

• Het aantal nieuwe aanvragen in 2021, tot op vandaag, bedraagt 15 personen. Ook 
hier hetzelfde verhaal: demografisch heel divers en dus moeilijk om te 
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veralgemenen. Het OCMW en het BCSD bekijken de hulpvragen telkens op 
individuele basis om een oplossing te vinden. De verwachting is dat de groep 
studenten met moeilijkheden groter wordt door de aanhoudende sluiting van de 
horeca. Deze trend is reeds in andere OCMW’s zichtbaar.  

5. Subsidies: 
• Federale subsidie voor voedselhulp aan OCMW’s 796,00 euro 

i. Werd gebruikt voor de verhoogde terugbetaling van de kaba-pasjes 
(sociale kruidenier) 

ii. Dit bedrag werd verdubbeld bij KB van 12 december 2020 maar werd 
nog niet gespendeerd 

• Federale subsidie aan OCMW voor materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-
geneeskundige of psychologische dienstverlening 15.228,00 euro (+ 1.324,00 
euro personeelskosten) 

i. Deze subsidie wordt aangewend op basis van de beslissingen van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst die deze toekenningen op 
individuele basis doet na onderzoek door de sociale dienst van het 
OCMW (op basis van een sociaal verslag met een link naar corona-
situatie) (bv. laptops voor schoolgaande kinderen, tussenkomsten in 
huur, tussenkomst medische kosten, de OCMW 
verwarmingstoelage,…) 

• Vlaamse subsidie voor armoedebestrijding 7.163,27 euro 
i. Voor deze subsidie is geen verantwoording vereist. OCMW W-P heeft 

in 2020 voor 1.805,56 euro kerstmaaltijden gekocht en bedeeld voor 
de cliënten van de sociale dienst van het OCMW. 

• Vlaamse subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen 
i. De subsidie consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen of 

doelgroepen werd door het OCMW aangevraagd. De OCMW-raad van 
24 september 2020 keurde hiervoor het reglement inzake de 
toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van 
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen goed. De verdere 
uitrol hiervan gebeurt in 2021, samen met de dienst welzijn.  

• Subsidie toelage psychologische ondersteuning 1.324 euro 
i. Een recent toegevoegde federale subsidie 

ii. Vooral gebruikt voor psychotherapiesessies voor cliënten met 
psychologische problemen of cliënten met nood aan mentale 
ondersteuning of begeleiding  

6. Voorziene hulp: 
• De federale overheid voorziet een toeslag van 50 euro per leefloongerechtigde per 

maand gedurende de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Deze 
maatregel werd verlengd tot en met 31 maart 2021. De toeslag wordt 100% 
gesubsidieerd door de federale overheid. 

• Het OCMW en het BCSD bekijken elk dossier op individuele basis om een passend 
antwoord te vinden op de vraag of de nood. De verkregen subsidies, specifiek ikv 
corona, worden dossier per dossier aangewend indien mogelijk.  
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• De koopkrachtondersteuning voor de sociale kruidenier De Kaba werd gedurende 
de periode van 11 mei 2020 tot en met 30 september 2020 tijdelijk verhoogd van 
15% naar 25% voor de gebruikers van het OCMW. 

i. In 2019 gebruikten 17 gezinnen deze kaba pas voor 316 keer gebruik ervan 
ii. In 2020 gebruikten 20 gezinnen deze kaba pas voor 351 keer gebruik ervan 

iii. In 2021 hebben we reeds 29 gezinnen die deze kaba pas gebruiken. 
• De gemeenteraad van 26 november 2020 keurde een wijziging aan het 

retributiereglement voor de vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de gemeente 
goed. Hierin werd een sociaal tarief opgenomen en goedgekeurd per activiteit die 
de gemeente organiseert (van speelkriebels tot de zumbalessen). De sociale dienst 
hanteert de criteria opgenomen in dit reglement om het sociaal tarief al dan niet 
goed te kennen. Desgevallend kan ook het BCSD beslissen om sociaal tarief toe te 
kennen.  

• De gemeenteraad van 25 februari 2021 besliste om de milieubelasting voor het 
aanslagjaar 2021, net zoals voor 2020 niet te innen. 

De Algemeen directeur,  De Voorzitter OCMW-raad, 
 
Buysschaert An  Desloovere Koen 


