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ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 23 februari 2021. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël Heyvaert, 

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden:  Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos Van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos 

Vekemans, Rita Laureyssens, Jan De Prins, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter 

Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex Verbergt, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte 

Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, Griet Decock  

algemeen directeur: Kristof Janssens  

Punt A.1:  Goedkeuring van de aanpassing van de prijs van de warme maaltijden. 

Feiten en context 

Ocmw Zoersel biedt warme maaltijden aan huis aan inwoners met een zorgnood. Deze maaltijden 

worden bereid en geleverd door een externe firma. De cliënt betaalt aan het ocmw hiervoor een 

bijdrage die afhangt van zijn/haar inkomen. De basisprijzen van de maaltijden zijn nog dezelfde als 

vastgesteld in 2009. Ze liggen lager dan de marktprijzen.  

Voor de berekening van de cliëntenbijdrage wordt momenteel een tabel gebruikt met 10 categorieën. 

De berekening is omslachtig en weinig transparant. De bedragen in deze tabel liggen ook vast. Er 

wordt geen rekening gehouden met indexeringen en aanpassing van de bedragen van het leefloon of 

van de Europese armoedegrens (basis voor de inkomensgrens van de Z|pas) 

Juridische grond 

- decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 over de bevoegdheden van de 

raad voor maatschappelijk welzijn. 

- organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976, art. 57 

over de taken van het ocmw en art. 60 over de tussenkomst van het ocmw in de kosten van 

maatschappelijke dienstverlening  

- beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2004 en van 20 juli 2004 waarin 

beslist wordt wat meegerekend wordt als inkomen en dat de berekening van de cliëntbijdrage voor 

de warme maaltijden op dezelfde manier zal gebeuren als voor het gebruik van de poetsdienst en de 

karweidienst aan de hand van een tabel die het bijdragetarief bepaalt aan de hand van het inkomen 

en de gezinssituatie.   

Argumentatie 

Door aanpassing aan de bedragen van leefloon en Z|pas worden de prijzen van de warme maaltijden 

aangepast aan de reële levensduurte. Wanneer dan voor de berekening van de cliëntenbijdrage ook 

rekening wordt gehouden met het inkomen van de cliënt, komt men tot een redelijk en billijk bedrag 

dat rekening houdt met de marktprijs, maar ook met de financiële draagkracht van de cliënt. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

§1 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt onderstaande tarieven van cliëntenbijdrage voor de 

warme maaltijden goed.  De bijdragen houden rekening met de gezinssamenstelling en zullen 

toegepast worden vanaf 1 april 2021. Indien het inkomen gelijk is aan het maximum van de ene 

categorie en het minimum van de volgende categorie dan wordt het laagste tarief toegepast. 

ALLEENSTAANDE met een 

maandinkomen tussen of meer 

dan: 

GEZIN met een 

maandinkomen tussen of 

meer dan 

€ 

€ 0 en € 984,68  € 0 en € 1.312,90 5,50 

€ 984,68 en € 1.430,00 € 1.312,90 en € 2.046,00 6,00 



€ 1.430,00 en € 1.699,68 € 2.046,00 en € 2.335,90  7,50 

€ 1.699,68 en € 1.969,36 € 2.335,90 en € 2.625,80 8,00 

€ 1.969,36 € 2.625,80 9,00 

2§ De berekening van de inkomenscategorieën is gebaseerd op de bedragen van het leefloon en van de 

inkomensgrens van de Z|pas, zijnde de Europese armoedegrens + 200 EUR: 

 € ALLEENSTAANDE GEZIN 

1 € 5,50  € 0 ↔ € 984,68 (= leefloon alleenstaande) € 0 ↔ € 1.312,90 (= leefloon 

samenwonenden) 

2        € 6  € 984,68 ↔ € 1.430 (= Z-pas 

alleenstaande) 

€ 1.312,90↔ € 2.046 (= Z-pas 

samenwonenden) 

3 € 7,5    € 1.430 ↔  € 1.699,68 (*) 

Gegevens: 

maximale bijdrage=  €  1.969,36 

Z-pas alleenstaande = € 1.430 

(*) Berekening:  

- Maximale bijdrage – Z-pas= €  

539,36 

- €  539,36/2= €  269,68 

- €  269,68 + € 1430= € 1.699,68 

 € 2.046 ↔ € 2.335,9 

Gegevens: 

Maximale bijdrage= € 2.625,80 

Z-pas samenwonenden = € 2.046 

(*) Berekening: 

- maximale bijdrage – Z-pas = €  579,8 

- € 579,8/2 = € 289,9 

- € 289,9 + € 2046 = € 2335,9 

4 € 8  € 1.699,68↔ € 1.969,36  € 2.335,9 ↔ € 2.625,80 

5 € 9 > € 1.969,36 (maximale bijdrage= leefloon 

x 2) 

> € 2.625,80 (maximale bijdrage=leefloon x 

2) 

Artikel 2: 

De berekening van de inkomenscategorieën en van de cliëntenbijdrage voor de warme maaltijden 

volgt automatisch de wijzigingen van de bedragen van het leefloon en de inkomensgrens van de Z|pas. 

Punt A.2:  Wijziging van de artikelen 2.2, 11, 17, 18.2, 18.3, 19.1, 26.1, 26.2 en 58 van het 

huishoudelijk reglement van de ocmw-raad. 

Feiten en context 

Artikel 278 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de ocmw-raad kan beslissen om het zittingsverslag 

te vervangen door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.  

Juridische grond 

-  de artikelen 74, 76 en 278 van het decreet lokaal bestuur 

- de raadsbeslissing van 15 september 2020 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement 

van de raad voor maatschappelijk welzijn 

Argumentatie 

Momenteel worden zowel de zittingsverslagen als de audio-opnames van de ocmw-raad op de 

gemeentelijke website gepubliceerd. De lange raden, soms zelfs gespreid over twee dagen, zorgen er 

echter voor dat het uitwerken van de verslagen van deze raden een zeer arbeidsintensief werk is dat 

een aanzienlijke belasting van de administratie met zich mee brengt. De gepubliceerde audio-opnames 

vormen een exacte weergave van de besprekingen in de raden. Bovendien zijn zij per punt te 

beluisteren, waardoor de geïnteresseerde burger snel een bespreking over een bepaald onderwerp kan 

terugvinden. Het voorstel is dan ook om het zittingsverslag te schrappen en enkel nog te werken met 

de audio-opnames. Artikel 278 van het decreet lokaal bestuur maakt dit mogelijk.  

Aangezien dit momenteel echter niet zo voorzien is in het huishoudelijk reglement, is het noodzakelijk 

een aantal artikelen van het huishoudelijk reglement aan te passen. Deze wijzigingen werden in een 

kleur weergegeven in het ontwerp dat hier voorligt. 

Bovendien werd de laatste wijziging van het huishoudelijk reglement, op verzoek van de Vlaams 

Belang-fractie beslist door de gemeenteraad op 10 november 2020, enkel in het huishoudelijk 

reglement van de gemeenteraad doorgevoerd en niet in de versie van de ocmw-raad. Het is 

aangewezen beide reglementen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en dus ook deze wijziging in 

het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad mee op te nemen. 

BESLUIT: 

Volgende amendementen werden goedgekeurd 

Amendement 1: met algemeenheid van stemmen 

Het audioverslag zal niet alleen raadpleegbaar zijn per agendapunt maar ook per spreker en per 

trefwoord. 

Amendement 2: met 14 stemmen voor (oppositie en schepen C. Van Paesschen) en 13 stemmen tegen 

(N-VA, Open VLD en Groen) 



De raadzaal zal worden aangepast zodat een kwaliteitsvolle audio-opname per agendapunt, per spreker 

en per trefwoord kan gemaakt en beluisterd worden. Er wordt tevens het nodige technische materiaal 

voorzien om een kwaliteitsvolle livestream (met beeld) mogelijk te maken en hier wordt dan ook in de 

meest ruime zin van het woord gebruik van gemaakt zodat iedereen het nodige van op afstand kan 

volgen. Verder wordt er ook grondig onderzocht welke mogelijkheden er bestaan om hybride vormen 

van vergaderen mogelijk te maken zowel naar als vanuit de raadzaal. Het college zal tegen de 

gemeenteraad van september 2021 hier een voorstel over uitwerken. 

Volgende artikelen werden goedgekeurd met 14 stemmen voor (meerderheid) en 13 stemmen tegen 

(oppositie): 

Artikel 1 

De wijzigingen aan de artikelen 2.2, 11, 17, 18.2, 18.3, 19.1, 26.1 en 26.2 van het huishoudelijk 

reglement van de ocmw-raad worden goedgekeurd.  

Artikel 2: 

Het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad dat gehecht is aan dit besluit en er integraal deel van 

uitmaakt, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3: 

Het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad dat gehecht is aan dit besluit en er integraal deel van 

uitmaakt, treedt in werking volgens de bepalingen van het decreet voor lokaal bestuur, met 

uitzondering van artikel 26.1 vijfde lid dat in werking trad na de goedkeuring van de deontologische 

code door de ocmw-raad op 10 november 2020. 

 

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het 

verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 21.14 uur. 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


