
 

 
 

 

PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN 26 NOVEMBER 2020 
 

 

 

1. MEDEDELING 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

2. GOEDKEURING NOTULEN EN AUDIOVISUELE OPNAME VAN DE RAAD VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 OKTOBER 2020 

 

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

beschikking gesteld van de raadsleden.  

• De audiovisuele opname werd tijdens de zitting van 29 oktober gelivestreamd en 

bleef sindsdien gepubliceerd op de gemeentelijke website onder 'Vergaderingen 

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

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en de audiovisuele livestreamopname van 

de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 oktober 2020 goed. 

 

 

3. VERKIEZING VERTEGENWOORDIGERS IN ZORGBEDRIJF MEETJESLAND – AANDUIDING 

VERTEGENWOORDIGER IN OPVOLGING VAN RAF PAUWELS  
 

• Bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2019 werd Raf 

Pauwels verkozen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het 

Zorgbedrijf Meetjesland. 

• In de gemeenteraad van 29 oktober 2020 werd akte genomen van het ontslag van 

Raf Pauwels als gemeenteraadslid. 

• Door zijn ontslag als gemeenteraadslid dat van rechtswege het ontslag als lid van de 

raad voor maatschappelijk welzijn inhoudt, kan Raf Pauwels niet langer aantreden 

als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Zorgbedrijf en dient een 

vervanger aangeduid te worden. De vervanger dient te worden aangeduid binnen de 

60 dagen na het ontslag van Raf Pauwels. De leden van dezelfde lijst die Raf Pauwels 

als lid hebben voorgedragen, dienen samen een vervanger voor te dragen. 

• Door de Open Vld-fractie wordt raadslid Eva Willems voorgedragen als opvolger van 

Raf Pauwels in de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Meetjesland.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het vrijkomen van het mandaat van Raf 

Pauwels als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Meetjesland, van 

de gezamenlijke voordracht, door de leden van de Open Vld-fractie, van Eva Willems en van haar 

aanstelling als lid van de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Meetjesland. 

 

 



PERSNOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2020 

 

 

4. CONSUMPTIECHEQUES VOOR GEDETACHEERD PERSONEEL NAAR HET ZORGBEDRIJF 

MEETJESLAND - GOEDKEURING 

 

• Het Zorgbedrijf Meetjesland (ZBM) wenst al hun personeelsleden (personeel in 

woonzorgcentra, thuiszorg en de ondersteunende diensten) consumptiecheques toe 

te kennen n.a.v. de coronacrisis. Het toekennen van consumptiecheques is ter 

waardering van de inzet van het personeel dat aan het werk is gebleven in 

uitzonderlijke, precaire en voor de eigen gezondheid, bij momenten, gevaarlijke 

omstandigheden.  

• Een KB bepaalt de voorwaarden voor de toekenning van consumptiecheques. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de toekenning  aan alle personeelsleden 

die gedetacheerd zijn naar of tewerkgesteld zijn in het Zorgbedrijf Meetjesland van een 

consumptiecheque aan 7,5 euro per gewerkte dag in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 

november 2020. Het akkoord zou enkel gelden op voorwaarde dat ook het zorgbedrijf Meetjesland 

beslist het systeem van de consumptiecheque toepast voor het dienstjaar 2020.  
 


