RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
van 22 februari 2021

Aanwezig: Jan Stoens, Voorzitter RMW
Karolien Damman, Voorzitter van het vast bureau
Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Leden van
het vast bureau
Ronny Vierstraete, Marc Vulsteke, Jelle Vercoutere, Koen Decleir, Birger Debacker, Paul Kimpe,
Stijn De Neve, Luc Vandermeersch, Dries Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Iris Plaisier, Rita
Tyvaert, Steven Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt, OCMW
raadsleden
Sara De Meyer, Algemeen Directeur

OPENBAAR
1. Goedkeuring verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25
januari 2021.
Relevante documenten



Verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 januari 2021.
Audio-opname van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 januari 2021 op de
website.

Met 18 stemmen voor (Jan Stoens, Karolien Damman, Stefaan Vercooren, Rik Waeyaert, Toon
Vancoillie, Lynn Vermote, Christine Logghe, Ronny Vierstraete, Marc Vulsteke, Jelle Vercoutere,
Koen Decleir, Birger Debacker, Paul Kimpe, Stijn De Neve, Luc Vandermeersch, Dries
Uyttenhove, Laurens Vandewalle, Iris Plaisier), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven Provoost,
Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
Besluit:
Artikel 1: Het notulenverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2021 wordt
goedgekeurd.
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2. Goedkeuring uitgifte bijkomende consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen.
Aanleiding, feiten en context













Als gevolg van de maatregelen genomen in het kader van de indamming van de
verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met
inkomensverlies. Mensen met de laagste inkomens beschikken vaak niet over de nodige
buffers om dit inkomensverlies op te vangen, daarbovenop zijn de prijzen van van
essentiële consumptiegoederen als gevolg van de coronacrisis substantieel gestegen.
Om het inkomensverlies van de laagste inkomens te temperen besliste de Vlaamse
Regering om een subsidie te voorzien ter ondersteuning van het consumptiebudget van
kwetsbare doelgroepen.
Door deze subsidie wordt enerzijds de koopkracht versterkt van huishoudens die omwille
van de coronacrisis ernstig inkomensverlies lijden en anderzijds wordt de lokale economie,
die eveneens door de coronacrisis wordt getroffen, via een krachtige lokale impuls
versterkt.
Aan het OCMW van Kortemark werd een consumptiebudget toegekend van 19.876,15
euro.
De OCMW-raad besliste dd. 7 september 2020 om onder onderstaande voorwaarden voor
ieder gezinslid uit volgende doelgroepen consumptiebonnen in het kader van
bovenstaande subsidie te voorzien:
o Het gezin of lid van het gezin behoort op datum van dit besluit (7 september 2020)
tot één van volgende kwetsbare doelgroepen:
 personen met een leefloondossier,
 personen in budgetbeheer en budgetbegeleiding,
 personen die in 2020 steun genoten hebben van het OCMW,
 leden van de vereniging waar armen het woord nemen 'tSchoederkloptje,
 begunstigden van voedselbank De Bosrank,
 rechthebbenden op de Pamperbank,
 gezinnen van huiswerkbegeleiding De Katrol,
 gerechtigden op de Vrijetijdspas,
 asielzoekers die verblijven in het lokaal opvanginitiatief,
 personen die verblijven in een crisiswoning van het OCMW.
o Per uitgifteperiode kan ieder lid van een rechthebbende gezin slechts 1
consumptiebedrag ontvangen.
o De consumptiebonnen moeten uiterlijk op 31 december 2020 worden aangevraagd
aan het OCMW van Kortemark en zijn geldig tem 30 juni 2021.
o Indien het recht wordt geopend op basis van dienstverlening door een externe
partner, wordt de dienstverlening op datum van dit besluit geattesteerd door deze
externe partner.
o Het consumptiebedrag wordt bepaald op basis van het aantal gezinsleden op het
attest gezinssamenstelling, opgevraagd door het OCMW.
In het besluit van de OCMW Raad dd. 7 september 2020 werd beslist om een
consumptiebedrag te voorzien van 30 euro per gezinshoofd en 15 euro per bijkomend
gezinslid.
Om geen handelszaken te discrimineren werd beslist om het gebruik van de
consumptiebonnen mogelijk te maken in alle handelszaken, mits deze gevestigd zijn in
Kortemark of met een fysieke afdeling actief zijn in Kortemark.
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Vanaf november 2020 werden op basis van bovenstaande voorwaarden 514
consumptiebonnen verdeeld, voor een totaal bedrag van 7710 euro.
Door de specifieke afbakening van de doelgroep in de tijd, kunnen er op heden geen
bijkomende consumptiebonnen toegekend worden.
In overleg met Binnenlands Bestuur Vlaanderen wordt voorgesteld om een nieuw besluit te
nemen houdende de toekenning van consumptiebonnen, zodoende de resterende
middelen gericht aangewend kunnen worden.
Er wordt voorgesteld om, zolang het subsidiebedrag van 19.876,15 euro niet overschreden
wordt, onder onderstaande voorwaarden voor ieder gezinslid uit volgende doelgroepen
consumptiebonnen te voorzien conform van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 10
juli 2021 houdende de ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen:
o Het gezin of lid van het gezin behoort of behoorde tussen 07 september 2020 en 31
mei 2021 tot één van volgende kwetsbare doelgroepen:
 personen met een leefloondossier,
 personen in budgetbeheer en budgetbegeleiding,
 personen die steun genoten hebben van het OCMW,
 leden van de vereniging waar armen het woord nemen 'tSchoederkloptje,
 begunstigden van voedselbank De Bosrank,
 rechthebbenden op van de Pamperbank,
 gezinnen van huiswerkbegeleiding De Katrol,
 gerechtigden op de Vrijetijdspas,
 asielzoekers die verblijven in het lokaal opvanginitiatief,
 personen die verblijven in een crisiswoning van het OCMW.
o Per uitgifteperiode kan ieder lid van een rechthebbende gezin slechts 1
consumptiebedrag ontvangen.
o Indien er onvoldoende budget beschikbaar is om een nieuwe algemene
uitgifteronde te voorzien, krijgen gezinnen die tijdens de eerste of de tweede
uitgifteronde geen consumptiebudget kregen (bv. nieuwe inwoners, geen dossier bij
OCMW op 7 september 2020,...) voorrang bij de toekenning van een
consumptiebedrag.
o De consumptiebonnen moeten uiterlijk op 31 mei 2021 worden aangevraagd aan
het OCMW van Kortemark en zijn geldig tem 30 juni 2021.
o Indien het recht wordt geopend op basis van dienstverlening door een externe
partner, wordt de dienstverlening uiterlijk op 31 mei 2021 geattesteerd door deze
externe partner.
o Het consumptiebedrag wordt bepaald op basis van het aantal gezinsleden op het
attest gezinssamenstelling, opgevraagd door het OCMW.
Er wordt voorgesteld om een consumptiebedrag te voorzien van 30 euro per gezinshoofd
en 15 euro per bijkomend gezinslid.
Om geen handelszaken te discrimineren wordt voorgesteld om het gebruik van de
consumptiebonnen mogelijk te maken in alle handelszaken, mits deze gevestigd zijn in
Kortemark of met een fysieke afdeling actief zijn in Kortemark.
Opdat de begunstigden de consumptiebonnen ook kunnen gebruiken voor kleinere
aankopen, wordt voorgesteld om consumptiebonnen te voorzien met een waarde van 15
euro.
Er wordt voorgesteld om gebruik te maken van het bestaand waardebonnensysteem van
de gemeente Kortemark.
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Er wordt voorgesteld om de uitwerking van verdeling van de consumptiebonnen, conform
bovenstaande bepalingen, ter goedkeuring voor te leggen aan het Vast Bureau.

Relevante documenten



Aanvraagformulier consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Besluit OCMW-raad dd. 7 september 2020 houdende de goedkeuring aanvraag subsidie
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

Juridisch kader






Ontwerp van 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.
Besluit van de Vlaamse Regering van 06/07/2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: De OCMW-Raad beslist om, zolang het subsidiebedrag van 19.876,15 euro niet
overschreden wordt, aan onderstaande doelgroepen en tegen onderstaande voorwaarden,
bijkomende uitgiftes van consumptiebonnen te voorzien:
o Het gezin of lid van het gezin behoort of behoorde tussen 07 september 2020 en 31
mei 2021 tot één van volgende kwetsbare doelgroepen:
 personen met een leefloondossier,
 personen in budgetbeheer en budgetbegeleiding,
 personen die steun genoten hebben van het OCMW,
 leden van de vereniging waar armen het woord nemen 'tSchoederkloptje,
 begunstigden van voedselbank De Bosrank,
 rechthebbenden op van de Pamperbank,
 gezinnen van huiswerkbegeleiding De Katrol,
 gerechtigden op de Vrijetijdspas,
 asielzoekers die verblijven in het lokaal opvanginitiatief,
 personen die verblijven in een crisiswoning van het OCMW.
o Per uitgifteperiode kan ieder lid van een rechthebbende gezin slechts 1
consumptiebedrag ontvangen.
o Indien er onvoldoende budget beschikbaar is om een nieuwe algemene
uitgifteronde te voorzien, krijgen gezinnen die tijdens de eerste of de tweede
uitgifteronde geen consumptiebudget kregen (bv. nieuwe inwoners, nieuw dossier
bij OCMW,...) voorrang bij de toekenning van een consumptiebedrag.
o De consumptiebonnen moeten uiterlijk op 31 mei 2021 worden aangevraagd aan
het OCMW van Kortemark en zijn geldig tem 30 juni 2021.
o Indien het recht wordt geopend op basis van dienstverlening door een externe
partner, wordt de dienstverlening uiterlijk op 31 mei 2021 geattesteerd door deze
externe partner.
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Het consumptiebedrag wordt bepaald op basis van het aantal gezinsleden op het
attest gezinssamenstelling, opgevraagd door het OCMW.

Artikel 2: De OCMW-raad beslist om voor de gerechtigden een consumptiebedrag te voorzien van
30 euro per gezinshoofd en 15 euro per bijkomend gezinslid.
Artikel 3: De OCMW-raad beslist om het gebruik van de consumptiebonnen mogelijk te maken in
alle handelszaken, mits deze gevestigd zijn in Kortemark of met een fysieke afdeling actief zijn in
Kortemark.
Artikel 4: De OCMW-raad beslist om gebruik te maken van het bestaand waardebonnensysteem
van de gemeente Kortemark.
Artikel 5: De OCMW-raad beslist dat de uitwerking van verdeling van de consumptiebonnen,
conform bovenstaande bepalingen, ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan het Vast Bureau.

3. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, verwerkingsovereenkomst en
schuldvordering werkingsjaar 2020 voor De Opstap.
Aanleiding, feiten en context











Sinds 1 mei 2020 treedt de Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek) op als
projectbeheerder van De Opstap, een intergemeentelijke samenwerking met als doel
duurzame socio-professionele integratie en/of activering van OCMW-gebruikers.
Leefloongerechtigden vormen hierbij de prioritaire doelgroep.
Gezien door deze overdracht de organisatie en werking van De Opstap onder de
rechtspersoonlijkheid van DVV Westhoek valt, dient een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten tussen DVV Westhoek en de betrokken
besturen. Deze overeenkomst dient in te gaan per 01/01/2021 en geldt tot en met
31/12/2025.
De betrokken besturen zijn de volgende: Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare,
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Vleteren en Zonnebeke.
Poperinge gaf reeds in 2020 aan uit deze samenwerking te zullen stappen. De uittreding is
voorzien per 01/01/2022. Poperinge zal bijgevolg niet meer toetreden tot deze nieuwe
overeenkomst. De bijdrage in de werking van De Opstap wordt voor 2020 en 2021 gedaan
door Poperinge op basis van de bestaande overeenkomst met beherende partner
Diksmuide t.a.v. DVV Westhoek.
Voor het werkingsjaar 2020 (m.a.w. van 01/05/2020 t.e.m. 31/12/2020) is OCMW
Kortemark 10.997,12 euro verschuldigd aan DVV Westhoek. Deze bijdrage wordt bepaald
in de samenwerkingsovereenkomst die stelt dat de kosten voor De Opstap verdeeld
worden onder de samenwerkende OCMW's, verdeeld voor 1/3 op basis van het
inwonersaantal op 1 januari en voor 2/3 verhoudingsgewijze verrekening volgens het aantal
begeleidingen.
De totale kost voor De Opstap wordt geprefinancierd door de OCMW's op basis van de
begroting die jaarlijks wordt opgemaakt in december. Het aandeel voor Kortemark bedraagt
dus 10.997,12 euro. In het eerste semester van 2021 maakt DVV Westhoek de
resultatenrekening van het voorgaande werkjaar en legt deze voor aan de stuurgroep met
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daarin een overzicht van gemaakte kosten. Op basis van de resultatenrekening worden
eventuele voorschotten of tekorten doorgeschoven naar het volgende werkingsjaar van De
Opstap.
Relevante documenten






Samenwerkingsovereenkomst "De Opstap" tussen DVV Westhoek en de OCMW's van
Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, LoReninge, Vleteren en Zonnebeke.
Verwerkingsovereenkomst "De Opstap".
Schuldvordering De Opstap.
Overzicht kosten 2020.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de
samenwerkingsovereenkomst en verwerkingsovereenkomst "De Opstap", tussen DVV Westhoek
en de OCMW's van Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Vleteren en Zonnebeke en keurt deze goed.
Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de verschuldigde bijdrage van
10.997,12 euro voor het werkingsjaar 2020 (periode 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020). Dit
bedrag wordt overgemaakt aan de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, Woumenweg 100,
8600 Diksmuide, op IBAN nummer BE95 0910 2190 5558.
4. Varia
Besluit:
Zie audio-opname.
Hierop verklaart de Voorzitter de zitting voor gesloten.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:
Algemeen Directeur,

Voorzitter RMW,

Sara De Meyer

Jan Stoens

______________________________________________________________________________
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