Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 22
februari 2021
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Verdonck Wim, Van Hee Jan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 21.44.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van 4 januari
2021
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de goedkeuring van de
notulen;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 04/01/2021 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 04/01/2021. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Kennisnemen van de notulen RvB Welzijnsvereniging Weldenderend van 2
december 2020
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 477 13° van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gezien artikels 28 en 42 van de statuten van Welzijnsvereniging Weldenderend;
Gelet op de notulen van de raad van bestuur van 2 december 2020 van de Welzijnsvereniging
Weldenderend;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 2 december 2020 van de
Welzijnsvereniging Weldenderend.
Artikel 2: De beslissing wordt bekend gemaakt volgens de richtlijnen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 3: Kennisnemen notulen AV Welzijnsvereniging Weldenderend van 21/12/2020
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en in het bijzonder artikel 84 aangaande de
bevoegdheden van het vast bureau;
Gelet op artikel 485 en artikel 285 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Gelet op de notulen van de algemene vergadering van 21 december 2020 van de Welzijnsvereniging
Weldenderend;
Gehoord de toelichting en tussenkomst ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Kennis te nemen van de notulen van de algemene vergadering van 21 december 2020 van de
Welzijnsvereniging Weldenderend.
Artikel 2: De beslissing wordt bekend gemaakt volgens de richtlijnen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 4: Kennisnemen rapportering verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelneemt
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 84 §6 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Overwegende dat het vast bureau minstens eenmaal per jaar de raad voor maatschappelijk welzijn op de
hoogte brengt van het geactualiseerde overzicht van verenigingen, stichtingen, vennootschappen waarin
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelneemt, met een toelichting van alle wijzigingen
die zich sinds de vorige toelichting hebben voorgedaan;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
Neemt kennis van het rapport van het vast bureau. Een behoorlijk geviseerd exemplaar van dit rapport
gaat als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 5: Kennisnemen rapportering klachtenbehandeling 2020
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, in het bijzonder de artikelen 302 en 303;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6/02/2019 houdende het goedkeuren
van een reglement voor de klachtenbehandeling in gemeente en OCMW Berlare;
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Gelet op de gezamenlijke klachtenprocedure van gemeente en OCMW, goedgekeurd in het
managementteam van 18/03/2019;
Overwegende dat volgens het reglement jaarlijks wordt gerapporteerd aan de raad;
Overwegende het rapport als bijlage;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1
Neemt kennis van de volgende samenvatting:
3 klachtmeldingen voor OCMW Berlare in 2020 waarvan
- 1 onontvankelijk
- 2 ontvankelijk waarvan
o 1 gegrond
o 1 deels gegrond
Artikel 2
Neemt kennis van het volledige klachtenrapport 2020, waarvan een geviseerd exemplaar als bijlage gaat
bij dit besluit.
Artikel 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 6: Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze van overheidsopdracht 'leveren en
implementatie van een tijdsregistratie- en planningssysteem voor gemeente en OCMW'
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 77 en 78, betreffende de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (het
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214.000,00 euro niet), en inzonderheid artikels 2, 36°
en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere
aanbesteders toelaat;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en implementatie van een
tijdsregistratiesysteem & planningssysteem voor gemeente en OCMW” een bestek met nr. 2021/08 werd
opgesteld door de Dienst Interne Zaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 62.000,00 euro exclusief btw of
75.020,00 euro inclusief 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het een gezamenlijke opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat Gemeente
Berlare de procedure zal voeren en in naam van OCMW Berlare bij de gunning van de opdracht zal
optreden;
Overwegende dat gemeente en OCMW Berlare reeds beschikken over een gezamenlijk
loonadministratiepakket waarnaar moet gekoppeld worden;
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
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BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/08 en de raming voor de opdracht “Levering en
implementatie van een tijdsregistratiesysteem & planningssysteem voor gemeente en OCMW”, opgesteld
door de Dienst Interne Zaken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
62.000,00 euro exclusief btw of 75.020,00 euro inclusief 21% btw.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3:
Gemeente Berlare wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Berlare bij de
gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4:
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 5:
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 6:
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 7:
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 7: Goedkeuren toetreden tot kaderovereenkomst Federale Pensioendienst betreffende
collectieve hospitalisatieverzekering
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, inzonderheid artikels 77 en 78, betreffende de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (het
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214.000,00 euro niet), en inzonderheid artikels 2, 36°
en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere
aanbesteders toelaat;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gezien de wet van 18/03/2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst
(GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het
personeel van de lokale besturen;
Overwegende het raadsbesluit van 5/10/2017 betreffende de toetreding tot de raamovereenkomst van
de Federale Pensioendienst voor een collectieve hospitalisatieverzekering;
Overwegende dat de Gemeenschappelijke Sociale Dienst, met een brief van 08/02/2021, meldt dat het
huidige contract met AG Insurance voor wat de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden betreft
afloopt op 31/12/2021;
Overwegende dat de GSD een nieuwe overheidsopdracht uitvaardigt in de loop van het eerste semester
van 2021, voor de periode van 1/01/2022 tot en met 31/12/2025;
Overwegende dat de deelnemende besturen in het bestek vermeld moeten worden;
Overwegende dat besturen die wensen deel te nemen aan de overheidsopdracht hun aansluiting moeten
melden voor 31/03/2021;

Notulen van de OCMW-raad van 22/02/2021

4 van 9

Overwegende dat de dekking praktisch identiek is aan diegene die momenteel wordt aangeboden. Er zijn
enkele wijzigingen aangebracht, rekening houdende met de evolutie van de wetgeving en de
verzekeringsmarkten, evenals de impact van deze aanpassingen op het bedrag van de premies;
Overwegende het voorliggende bestek ‘Collectieve Hospitalisatieverzekering’, voorbereid door de Federale
Pensioendienst, en de wijze van gunning, namelijk een openbare procedure;
Overwegende dat de raming 88 256,08 euro bedraagt voor 4 jaar, berekent op basis van de laatste
premie;
Overwegende het voorstel om terug aan te sluiten bij deze kaderovereenkomst, gezien de waarborgen
voor het personeel bijna gelijk blijven en omdat een gezamenlijke overheidsopdracht vaak resulteert in
lagere tarieven;
Overwegende dat het bestuur de keuze heeft om de basisformule of de uitgebreide formule aan te
bieden; dat in het verleden, evenals voor het gemeentepersoneel, gekozen werd om de uitgebreide
formule aan te bieden;
Overwegende dat het personeelslid zijn gezinsleden kan aansluiten tegen betaling, maar als het
personeelslid voor zijn gezin de basisformule kiest, hij of zij dan zelf terugvalt op de basisformule; dat het
OCMW dan de kosten van de basisformule ten laste neemt;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan raming en het bestek ‘Collectieve Hospitalisatieverzekering’, voorbereid
door de Federale Pensioendienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
88 256,08 euro.
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure.
Artikel 3:
De Federale Pensioendienst wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW
Berlare bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4:
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 5:
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Gemeenschappelijke Sociale Dienst.
Artikel 6:
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
PUNT 8: Goedkeuren financieel referentiekader met verlenging van de
coronasteunmaatregelen
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 08/06/2020 betreffende het
financieel referentiekader sociale dienst met het volgende richtbarema:
Wintersteun
Een uitbreiding van de steunbedragen

Tussenkomst
huisbrandolie/propaangas

Huidige bedragen van
tussenkomsten
1000 liter
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Tussenkomst
gas/elektriciteitskost
Tussenkomst
gas/elektriciteitskost met
budgetmeter
Tussenkomst
kolen/hout/pellets

€650

€1000

€650

€1000

€650

€1000

Gezien de lage brandstofprijzen is het verstandig voor de mensen om in de zomermaanden een buffer
aan te leggen voor de komende winter.
 Mensen die recht hebben op een wintersteun en deze reeds hebben aangevraagd voor 2020
kunnen een uitbreiding krijgen van 500 liter.
 Mensen die nog een wintersteun moeten aanvragen voor 2020 krijgen onmiddellijk een
goedkeuring voor een hoeveelheid van 1500l.
 Mensen die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld binnen het financieel referentiekader, maar
toch betalingsproblemen hebben omwille van de coronacrisis of andere omstandigheden, kunnen
een aanvraag doen voor het bekomen van een voorschot. Dit voorschot zal enkel toegekend
kunnen worden op basis van een sociaal en financieel onderzoek en zal ter goedkeuring
voorgelegd worden aan het BCSD. Elke aanvraag dient individueel bekeken te worden.
Verder zien wij dalende prijzen van elektriciteit en aardgas. Dit maakt het uitvoeren van een VREG-test
zeer zinvol op dit moment. Vanuit het sociaal huis en dienst vergunningen kunnen de mensen hierbij
bijgestaan worden.
Vanuit de sociale dienst zal er standaard een VREG-test gebeuren bij de mensen die in budgetbeheer
zijn. Leefloongerechtigden hebben op basis van hun toekenning leefloon recht op sociaal tarief, wat bij
elke leverancier hetzelfde bedrag betekent.
Andere mensen die hierbij hulp wensen kunnen zich ook steeds aanmelden.
Enerzijds dalen de prijzen van de elektriciteit en aardgas, maar anderzijds zullen de mensen een stijging
in hun verbruik zien, aangezien ze tijdens de periode van lockdown meer thuis aanwezig waren. Dit kan
alsnog voor een verhoging van de facturen zorgen.
Net als bij de aankoop van mazout kunnen mensen die een aanvraag wintersteun deden en niet voldoen
aan de voorwaarden gesteld binnen het financieel referentiekader, maar toch betalingsproblemen hebben
omwille van de coronacrisis of andere omstandigheden, een aanvraag doen voor het bekomen van een
voorschot. Dit voorschot zal enkel toegekend kunnen worden op basis van een sociaal en financieel
onderzoek en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het BCSD. Elke aanvraag dient individueel
bekeken te worden.
Gelet op het feit dat mensen die reeds voor 2020 een goedkeuring kregen van een wintersteun, alsnog
recht hebben op de uitbreiding hiervan. Deze uitbreiding zal het eerstvolgende BCSD goedgekeurd
worden.
Tussenkomsten voor kosten van psycholoog of psychiater of kosten voor rechtstreeks
toegankelijke hulp
Gelet op de crisisperiode en de toenemende psychische problemen binnen de bevolking is het
aangewezen om een vorm van steunverlening te voorzien voor de kosten die gepaard gaan met
psychische ondersteuning.
Volgende kosten worden ten laste genomen:
Remgeld bij consultatie psychiater
Kostprijs consultatie bij een erkende psycholoog na verrekening tussenkomst van de mutualiteit
Ten laste name van kosten verbonden aan rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

De zorgvorm rechtstreeks toegankelijke hulpverlening biedt een zeer ruim aanbod van
eerstelijnshulpverlening. De bedoeling is om de zelfredzaamheid van personen met een
vermoeden van beperking of psychische problematiek en hun gezinnen maximaal te
ondersteunen. Dat om een onnodige vraag naar duurdere zorgvormen te vermijden.
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Tussenkomst voor RTH wordt verleend op basis van doorverwijzing door de sociale dienst. Dit
wordt aanzien als noodzakelijke aanvullende hulp binnen een cliëntdossier. De tussenkomst loopt
dan ook gedurende het volledige begeleidingstraject.
Bedrag
Tussenkomst voor psychiater: ten laste name van het remgeld van maximaal 10 consultaties.
Tussenkomst voor psycholoog: ten laste name van de kostprijs van 10 consultaties na verrekening
van de mutualiteitstussenkomst.
Tussenkomst RTH: er wordt sociaal tarief aangevraagd door de sociale dienst. Dit sociaal tarief zal
ten laste genomen worden voor periode van de begeleiding.
Huurtoelage
Gelet op het feit dat we de bedragen van de huurtoelage (maximaal €100/maand) niet verhogen;
Gelet op het feit dat er toch aanvragen zullen komen van mensen die de huur gedurende een bepaalde
periode niet hebben kunnen betalen.
Gelet op het feit dat voor deze mensen individueel wordt bekeken wat voor hen de beste oplossing is;
Gelet op onderstaande mogelijkheden:
 Toekenning huurtoelage als voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in het financieel
referentiekader.
 Toekenning van een voorschot om achterstallige huishuur in te lopen
 Toekenning van een financiële steun om achterstallige huishuur in te lopen
 Een combinatie van bovenstaande maatregelen.
Gelet op het feit dat deze vorm van steunverlening enkel toegekend kunnen worden op basis van een
sociaal en financieel onderzoek en deze ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan het BCSD. Elke
aanvraag dient individueel bekeken te worden.
Gelet op het feit dat deze uitbreiding / aanpassing van het financieel referentiekader geldt voor het jaar
2021. Op het einde van 2021 zal er een evaluatie volgen om na te gaan of deze steunmaatregelen
structureel dienen te blijven.
Gelet op het positief advies van het BCSD van 12/01/2021;
Gelet op het feit dat er ook jaarlijks een evaluatie gebeurt van de toekenningsvoorwaarden;
Gelet op het voorstel om volgende verlengingen door te voeren van de toekenningsvoorwaarden:
 Verhoging van de bedragen van de wintersteun
 Ten laste name van kosten voor psycholoog of psychiater of kosten voor rechtstreeks
toegankelijke hulp
 Maatregelen omtrent huurtoelage
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De aanvullingen op het financieel referentiekader sociale dienst, dat laatst werd goedgekeurd
in zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 08/06/2020 verder te verlengen voor het jaar
2021.
Artikel 2: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
PUNT 9: Kennisnemen aankoop boilers met hoogdringendheid Schoolstraat 2/2 en 2/3
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 269 en 273 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22/12/2017 dat stelt dat het vast bureau op
eigen verantwoordelijkheid kan beslissen over de uitgaven ingevolge dringende en onvoorziene
omstandigheden en wanneer het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken;
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Gelet op het feit dat het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn hiervan onmiddellijk op de
hoogte brengt.
Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 10/02/2021 omtrent de goedkeuring van de aankoop in
hoogdringendheid van 2 nieuwe verwarmingsketels voor de appartementen, Schoolstraat 2/2 en 2/3.
Gelet op het feit dat er zich een panne heeft voorgedaan op 29/12/2020 in de doorgangswoning,
Schoolstraat 2/2 en dat de verwarmingsketel in de woning, Schoolstraat 2/3 ook dringend dient
vervangen te worden om hetzelfde probleem te vermijden.
Gelet op het feit dat het OCMW Berlare eigenaar is van beide woningen, Schoolstraat 2/2 en Schoolstraat
2/3. Deze woningen worden respectievelijk gebruikt als doorgangswoning en als LOI (Lokaal
opvanginitiatief voor vluchtelingen).
Gelet op feit dat beide woningen op het moment van de panne zijn bewoond door 2 gezinnen met
kinderen. Omwille van de panne was er geen warm water en verwarming aanwezig in de flat, die wordt
gebruikt als doorgangswoning. In de andere flat wordt vastgesteld dat de boiler nog werkt, maar deze
dringend dient vervangen te worden om hetzelfde probleem te vermijden.
Gelet op het feit dat aan de bewoners van Schoolstraat 2/3 een alternatief werd aangeboden tijdens de
periode van de panne.
Gelet op het feit dat firma Verherbrugghen BVBA, De Wallekens 4 – 9270 Kalken is gecontacteerd om dit
probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Gelet op het feit dat de firma vaststelde dat de boilers onherstelbaar zijn beschadigd en dat er nieuwe
verwarmingsketels dienen geplaatst te worden.
Gelet op de schriftelijke goedkeuring d.d. 04/01/2021 van de burgemeester om beide boilers
(Schoolstraat 2/2 en Schoolstraat 2/3) met hoogdringendheid te vervangen.
Gelet op de voorliggende facturen.
Gelet op het feit dat de financiële gevolgen worden opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan 2020 – 2025.
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aankoop met hoogdringendheid
van 2 verwarmingsketels voor de adressen, Schoolstraat 2/2 en 2/3 bij Verherbrugghen BVBA, voor een
bedrag van €7.961,85.
Artikel 2: Maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
TOEGEVOEGD 1: Goedkeuren organiseren van een sociale wasserette en uitrollen project
‘Papillon’
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 21 en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
Overwegende onderstaand voorstel van de fractie Sp.a-Groen;
Overwegende dat voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen de aankoop van grote huishoudtoestellen
zoals een droogkast, diepvriezer of wasmachine vaak een zware kost is. Om de kosten te drukken wordt
vaak noodgedwongen geopteerd voor een goedkoop of tweedehands exemplaar. Die toestellen zijn vaak
ook energieverslindend waardoor ze de energiefactuur van het gezin de hoogte in jagen. Bovendien
hebben sommige gezinnen die klein behuisd zijn helemaal geen plaats om een wasmachine of droogkast
te plaatsen en is een commerciële wasserette duur;
Overwegende dat Samenlevingsopbouw het project ‘Papillon – Tien jaar zonder zorgen’ uitrolde in WestVlaanderen;
Overwegende dat via dat project maatschappelijk kwetsbare gezinnen tegen een voordelige prijs
energiezuinige huishoudtoestellen kunnen huren. In de huurprijs van de toestellen zit ook plaatsing,
service, onderhoud en eventuele herstellingen zodat de gezinnen niet voor onverwachte kosten komen te
staan. Na tien jaar worden de toestellen gerecycleerd. Bovendien zet het project ook in op luchtkwaliteit
in huis door de plaatsing van een woonmeter die aantoont wanneer het huis moet verlucht worden;
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Overwegende dat het project nu verder wordt uitgerold in heel Vlaanderen en dat gemeenten hierop
kunnen intekenen;
Overwegende dat meer informatie over het project te vinden is via
https://www.samenlevingsopbouw.be/nieuws/557-papillon-genomineerd-voor-radicale-vernieuwers;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
Gehoord de motivering van schepen Cooreman dat dit een mooi project is; dat er echter via het
financieel referentiekader ook reeds tussenkomsten worden gegeven voor het aankopen van
huishoudtoestellen; dat dit project zeer tijdsintensief is en er ook ruimte voor nodig is; dat de sociale
dienst momenteel reeds algemeen overbevraagd wordt in deze coronaperiode en dat dit nog een tijdlang
zal duren; dat de opstart van dit project moet onderzocht worden en op dit ogenblik niet onmiddellijk
realiseerbaar is.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Om te onderzoeken om via het Sociaal huis een sociale wasserette te organiseren met enkele
wasmachines en droogkasten waar gezinnen met een UiTPAS met kansentarief die thuis niet de
mogelijkheid hebben hun kledij te wassen of drogen tegen een voordelige prijs de was kunnen doen.
Artikel 2: Om de mogelijkheid om het project ‘Papillon’ uit te rollen in Berlare te bekijken, zodat
maatschappelijk kwetsbare gezinnen een energiezuinig huishoudtoestel tegen een voordelige prijs
kunnen huren.
Artikel 3: Maakt dit besluit bekend aan de sociale dienst van het OCMW en volgens de bepalingen in het
decreet lokaal bestuur.
PUNT 10: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.03.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur

Notulen van de OCMW-raad van 22/02/2021

Karel De Gucht
voorzitter OCMW
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