
 

 
 

 

PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN 26 AUGUSTUS 2020 
 

 

 

1. MEDEDELING 

 

Algemeen directeur Tijs Van Vynckt deelt mee dat de vergadering niet gelivestreamd wordt, maar 

wel gestreamd. Om het openbaar karakter van de raad voor maatschappelijk welzijn zo goed 

mogelijk te benaderen zal de opname eerstdaags op de website gepubliceerd worden. 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 JUNI 2020 

 

 De notulen werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking 

gesteld van de raadsleden.  

 De audiovisuele opname werd eerstdaags na de vergadering en uiterlijk acht dagen voor de 

dag van de vergadering van heden gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 

'Vergaderingen OCMW-raad': zie https://web-maldegem.streamovations.be 

 Er werden «eventueel» opmerkingen gemaakt en een aangepaste versie werd aan de 

raadsleden ter beschikking gesteld.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele opname van de zitting 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2020 goed. 

 

3. VASTSTELLING REGLEMENT KASVERRICHTINGEN OCMW MALDEGEM 

 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de raad voor 

maatschappelijk welzijn de ocmw-reglementen vaststelt. 

 In de dagelijkse werking van de diensten, komt het voor dat sommige ontvangsten direct 

worden geïnd nadat de vordering ontstaat. In het algemeen zijn dit vorderingen waarvan 

vooraf de schuldenaar niet gekend is, en hierdoor niet met factuur gewerkt wordt. Hiertoe is 

het wenselijk dat sommige personeelsleden belast worden met de inning van deze 

dagontvangsten. Het komt evengoed voor dat in uitzonderlijke gevallen bij het doen van 

uitgaven er geen uitstel van betaling kan worden toegestaan, waardoor het werken met 

provisierekening, op basis van goedgekeurde bestelbon aangewezen is. 

 De mogelijkheid om te werken met provisies is voorzien in art 272§1 van het decreet lokaal 

bestuur: "Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, kunnen 

provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van geringe 

exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden 

gedaan." 

  Wanneer er gewerkt wordt met provisies verlangt Audit Vlaanderen dat er een kasreglement 

opgesteld en goedgekeurd wordt. 

 Voorliggend reglement regelt zowel kassa-ontvangsten in cash als betalingen via een 

provisierekening. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement kas-verrichtingen OCMW Maldegem 

goed. 

 

4. VASTSTELLING REGLEMENT CORONASTEUN 

 

 Het Vast Bureau gaf in zitting van 23 juni 2020 principieel akkoord voor de verdere 

uitwerking van een coronasteun voor de meest kwetsbare inwoners 

 Door de Vlaamse en Federale overheid worden eveneens een aantal maatregelen genomen.  

De toekenning van deze tussenkomsten is aan een aantal strikte regels gebonden en is 

bovendien telkens gericht op een specifieke doelgroep. Het bedrag van de tussenkomsten is 

ook eerder beperkt.  

 Het voorliggend reglement voorziet in twee categorieën, een vereenvoudigde coronasteun 

voor alle inwoners wiens inkomen zich situeert onder het referentiebudget en anderzijds een 

uitgebreide coronasteun voor inwoners die geconfronteerd worden met een inkomensverlies 

als gevolg van de coronacrisis. 

 In het reglement zijn bijkomende bepalingen opgenomen die er in essentie toe leiden dat ook 

de cumulatie van de verschillende steunmaatregelen er niet toe leidt dat inwoners een 

inkomen kunnen verwerven dat hoger ligt dan het voor hen geldende referentiebudget.  

  Opgenomen in het reglement is dat een deel van de steun kan uitbetaald worden in 

consumptiebonnen (M-bon) wat zou toelaten om gebruik te maken van de Vlaamse subsidie 

voor consumptiebudget voor kwetsbare groepen. De concrete regeling hiervoor moet nog 

uitgewerkt worden.  

 Door de cumul van een aantal maatregelen (Vlaams, Federaal en lokaal) zullen de meest 

kwetsbare inwoners en inwoners met een minimuminkomen het meeste voordeel genieten 

van toepassing van de verschillende maatregelen: er gaat verhoudingsgewijs dus meer geld 

naar de meest kwetsbaren. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement coronasteun goed. 

 

5. AANPASSING REGLEMENT SOCIALE SUPERETTE 

 

 Er wordt verwezen naar het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 

december 2007 waarbij dienstverlening van de “sociale superette” werd ingesteld, laatst 

gewijzigd in zitting van 25 september 2018. 

 De KB's van 31 maart 2020 en 24 juni 2020 voorzien in extra middelen voor de door de 

OCMW's georganiseerde voedselbedeling. 

 Voor Maldegem betreft het een extra toelage van 4.536 euro, te besteden voor eind 2020. 

 De extra middelen kunnen onder meer aangewend worden voor het ter beschikking stellen 

van hygiënische producten ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. 

 De omzendbrief bij de KB’s bepaalt dat de toelage niet uitsluitend bestemd is voor 

gerechtigden op maatschappelijke integratie of maatschappelijke dienstverlening, maar wel 

moet uitgebreid worden tot de persoon die gebruik maakt van gelijk welke vorm van openbare 

dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het OCMW. 

 De producten die aangeboden worden in de sociale superette zijn actueel enerzijds de 

producten die beschikbaar zijn via de verdeling van voedseloverschotten via het Belgisch 

Interventie en Restitutiebureau (BIRB) en producten die aangekocht worden anderzijds. In 

deze reglementering (BIRB) is de doelgroep aan wie deze producten kunnen verdeeld worden 

beperkt (en enger dan de doelgroep opgenomen in de bedoelde KB's).  Bovendien is het 

aanbod eerder beperkt. 
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 Sinds een aantal jaren wordt het aanbod in de sociale superette van het OCMW  uitgebreid 

met producten die aangekocht worden met eigen middelen, onder meer verse groenten en 

fruit. 

 Het reglement voorziet momenteel enerzijds een opsplitsing tussen gerechtigden op het 

basispakket en degenen die enkel gerechtigd zijn op het pakket groenten en fruit.  

 Er wordt voorgesteld het reglement sociale superette aan te passen door uitbreiding van de 

doelgroep met de gerechtigden op de (vereenvoudigde) coronasteun en eenieder die middels 

individuele beslissing door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst toegelaten wordt tot 

het gebruik van de sociale superette. 

 Door de invoering van het reglement AanZet vervalt ook het reglement Zorgeloze Kindertijd 

en de schoolcheque, waardoor een aanpassing van het reglement zich eveneens opdringt. 

 Het basispakket zal uitgebreid worden met hygiënische producten, hiervoor is eveneens een 

beperkte aanpassing nodig. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het reglement sociale superette opnieuw vast. 

 

6. INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID GEMEENTE EN OCMW 

 

 Het informatieveiligheidsbeleid voor de gemeente en OCMW Maldegem met daarin de 

concrete werking van de informatieveiligheidscel, de algemene context rond 

informatieveiligheid en de rollen en verantwoordelijkheden werd geactualiseerd. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het geactualiseerde "Informatieveiligheidsbeleid 

gemeente en OCMW Maldegem" goed. 

 

7. JAARRAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING 2019 

 

 De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het College van Burgemeester en Schepenen, 

de Gemeenteraad, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau over de 

organisatiebeheersing.  

 Het jaarrapport beslaat de organisatiebeheersing voor het kalenderjaar 2019. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarrapport organisatiebeheersing 2019 goed.  

 


