OCMW-Raad van donderdag 17 december 2020 om 19u30
De Voorzitter van de OCMW-Raad nodigt u uit op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op
donderdag 17 december 2020 om 19u30. Omwille van de Coronacrisis zal deze vergadering digitaal
georganiseerd worden via het platform TEAMS.
De link om de raad te volgen zal op de dag van de zitting gepubliceerd worden op de gemeentelijke
website.

Agenda
Openbare zitting
Algemene/administratieve aangelegenheden
1.

2.

3.

Onderwerp

Vragen van raadsleden

Motivatie

De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agenda van de
raad. Het antwoord wordt gegeven door de voorzitter of door de
leden van het Vast Bureau.

Voorstel beslissing

Vragen van raadsleden

Onderwerp

Reglement tot het verlenen van eretitels aan schepen of
raadslid

Motivatie

Het decreet lokaal bestuur kent de bevoegdheid tot het toekennen
van eretitels aan raadsleden toe aan de raad. Het is aangewezen
om de toekenning van de eretitel op een objectieve basis te laten
verlopen. Bijgevolg dient de raad hiervoor een reglement goed te
keuren.

Voorstel beslissing

Goedkeuring Reglement tot het verlenen van eretitels aan
schepen of raadslid

Onderwerp

Goedkeuring modaliteiten inzake de toekenning en het
gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de
lokale economie: uitbreiding doelgroep

Motivatie

In de raadszitting van september werd de doelgroep bepaald
voor de Vlaamse Coronasubsidie met betrekking tot het
consumptiebudget. Intussen vond de gegevensuitwisseling met
de KSZ plaats en is er zicht op het totaal aantal rechthebbenden.
Gezien er nog een gedeelte van de subsidie over is, wordt
voorgesteld de doelgroep uit te breiden met de gezinnen die
beroep doen op de maandelijkse voedselbedeling.

Voorstel beslissing

Goedkeuring modaliteiten inzake het consumptiebudget

Sociale dienst
4.

Onderwerp

Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 2021

Motivatie

Gezien er tot op heden nog geen duidelijkheid is over de
plannen van de Vlaamse regering wat betreft haar tussenkomst
bij opname in een woonzorgcentrum, wordt gevraagd het huidige
reglement nogmaals met een jaar te verlengen.

Voorstel beslissing

Goedkeuring Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum 2021

Geheime zitting
Sociale dienst
5.

Onderwerp

Kennisgeving Vast Bureau

Motivatie

De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 24 november en
8 december 2020.

Voorstel beslissing

Kennisgeving Vast Bureau

Met collegiale groeten,

Hilde Broers
Voorzitter

