
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 25 augustus 2020. 

 

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, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos Vekemans, Rita 

Laureyssens, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Alex Verbergt, Tom 

Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, Griet 

Decock  

algemeen directeur: Kristof Janssens  

verontschuldigd : raadsleden Luc Kennis, Jan De Prins en Jan Van Melkebeek  

Punt A.1:  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 augustus 2020 tot organisatie 

van de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Zoersel van 25 

augustus 2020 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

MOTIVERING: 

Feiten en context: 

Op 13 augustus 2020 verzochten een aantal ocwm-raadsleden conform de artikelen 19 en 74 van het 

decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en artikel 2.2 van het Huishoudelijk Reglement van de 

ocmw-raad van Zoersel de voorzitter de ocmw-raad bijeen te roepen op 25 augustus 2020 om 20u. 

Tegelijkertijd verzochten deze ocmw-raadsleden de burgemeester te beslissen om deze ocmw-raad via 

ZOOM te laten doorgaan. 

Op 14 augustus 2020 vaardigde burgemeester Liesbeth Verstreken het besluit uit deze zitting van de 

ocmw-raad van Zoersel virtueel te organiseren met het oog op de openbare volksgezondheid en 

hygiëne.  

Juridische grond: 

-   artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet 

-   artikel 63 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 

Argumentatie: 

Het besluit van de burgemeester van 14 augustus 2020 dient, conform artikel 134, §1 van de Nieuwe 

Gemeentewet, bekrachtigd te worden door de ocmw-raad. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

Het besluit van de burgemeester van 14 augustus 2020 tot organisatie van de zitting van de gemeente- 

en ocmw-raad van Zoersel van 25 augustus 2020 conform de federale maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus, wordt bekrachtigd.  

Punt A.2:  Beslissing met betrekking tot de aanvraag van de subsidie ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen, en opdracht aan het Vast Bureau tot opmaak van 

een plan met betrekking tot de besteding van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en 

de ondersteuning van kwetsbare gezinnen ingevolge de coronacrisis. 

Raadslid Katrien Schryvers beperkt haar toelichting omwille van het late uur, maar betreurt dit wel 

omdat het sociaal beleid zo minder aandacht krijgt, dat is het nadeel van deze zitting te organiseren 

na de gemeenteraad.  De coronacrisis trof vele mensen erg hard, maar zeker de kwetsbare groepen 

zoals mensen in armoede. Hun inkomen daalt door het verlies van werk, of zij leven van een leefloon 

en zien de sociale kruidenier sluiten, zij voelen de prijsstijging van allerhande producten alsook de 

schaarste.  Er zijn een aantal beslissingen vanuit de federale en Vlaamse overheid om lokale besturen 

budgetten te verstrekken om onder meer sociale kruideniers te steunen.  In het Vlaams parlement 

diende het raadslid mee een resolutie in met drie onderdelen waarin de lokale besturen een specifieke 



taakstelling krijgen op dit vlak: een COVID-toeslag bij het groeipakket uitbetaald in drie schijven, 

hier maken de lokale besturen dit mee bekend, maar er gaan ook  rechtstreeks budgetten naar de 

gemeenten.  Zo is er een algemeen budget armoedebeleid van 282.232 EUR, waarvan de besteding 

niet te verantwoorden is en die aangewend wordt voor lokaal armoedebeleid, een en budget van 

290.856 EUR bestemd als consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen te besteden aan 

waardebonnen te gebruiken bij lokale handelaars. In Zoersel is er het systeem van de Zoerselcheque.  

Gelukkig dat dit er is, dit kan gebruikt worden hiervoor, zonder evenwel te stigmatiseren.  Deze 

middelen moeten aangevraagd worden door het lokaal bestuur. Het raadslid heeft geïnformeerd en er 

is nog geen aanvraag gebeurd. De deadline is 30 september maar het punt is dat die gezinnen best zo 

snel mogelijk die extra ondersteuning krijgen.  Dus luidt het voorstel die aanvraag spoedig in te 

dienen, en de opdracht te geven aan het Vast Bureau om een plan op te stellen hoe die middelen zullen 

besteed worden aan de doelgroep en om dit voor te leggen aan de raad. In de pers stond al te lezen 

voor welke werkwijze het bestuur opteert vooraleer de vraag is gesteld aan de raad. Gezinnen met een 

Z|pas zouden 150 EUR in drie keer ontvangen, komt dit budgettair overeen met het aantal 

begunstigden van een ZPAS? Toch raar dat de meerderheid ofwel voorstellen van de oppositie 

wegstemt ofwel deze aankondigt als eigen voorstel in de pers. Graag een plan van aanpak op de raad 

van 15 september voor beide Vlaamse subsidies alsook een voorstel van aanpak om terug meer 

mensen te bereiken met de sociale kruidenier want nu met corona komt nog slechts de helft van de 

klanten van voordien.    

Schepen Cindy Van Paesschen laat weten dat de aanvraag van het consumptiebudget is gedaan. Er is 

tijd  tot 30 september.  Schepen Cindy Van Paesschen laat weten dat de aanvraag bij de Vlaamse 

overheid van de middelen voor het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen reeds is ingediend, 

zelfs als voordat dit voorstel van besluit werd overgemaakt ter behandeling op deze raadszitting. Het 

ene bedrag is onvoorwaardelijk, het andere dient voor het verstrekken van waardebonnen als 

consumptiebudget voor de aankoop van schoolgerief en kledij en dit kan met de Zoerselcheque.  Er 

wordt geopteerd voor bonnen van tien euro, zo dient het ook voor kleine aankopen en het voorstel zal 

zijn om ze 3 maal in pakketten van 50 euro toe te kennen per houder en dit in september, januari en 

juni.  Er kan niet op de cheques worden  teruggegeven door de handelaar.  Van de Netzak is het 

cliënteel gedaald van gemiddeld 41 klanten per maand in 2016, 50 in 2017, 57 in 2018 en 49 in 2019, 

en tenslotte 60 in januari 2020 naar 30 klanten per maand nu.  Alle Z|pas houders zijn aangeschreven 

om hen te informeren rond het aangepast aanbod, maar er is schrik om te komen vanwege COVID en 

het gebruik van het openbaar vervoer.  Het voornaamste aantrekkingspunt: de ontmoetingsruimte, is 

niet open en dit verklaart ook veel.  De kledijverkoop wordt nu gebruikt om nog eens reclame te 

maken, maar het aspect ontmoeten blijft de voornaamste aantrekkingskracht van de Netzak.   Verder 

zijn er ook nog heel wat federale subsidies zoals een budget van  62.463 EUR waarvan gevraagd 

wordt aan de POD MI om die langer te mogen aanwenden, want nu is dit slechts tot einde dit jaar.  

Dit budget dient voor individuele toekenningen door het comité op basis van sociale verslagen.  Deze 

middelen kunnen gebruikt worden voor uitgaven op het vlak van huisvesting of psychosociale hulp of 

het ter beschikking stellen van computers. Ook hier wordt een plan voorgelegd rond de besteding.   Er 

zijn nog federale budgetten voor de loonkost van de maatschappelijk assistenten (5.432 EUR) en 

subsidies voor voedselbedeling (3.256 EUR) te gebruiken voor de Netzak.  Van de niet bestemde 

Vlaamse middelen is het de intentie om hier ook extra uren maatschappelijk werk mee te betalen voor 

0,3 VTE om de dossiers van het federale budget uit te werken.  Een deel van de middelen kan ook 

gereserveerd worden voor toekomstige hulpvragen van mensen die de negatieve impact van de crisis 

pas later ervaren.   

Raadslid Katrien Schryvers merkt op dat volgens de algemeen directeur de aanvraag nog niet is 

ingediend.  Het raadslid is blij te horen dat er werk wordt gemaakt van het plan en vraagt of het 

ingediende voorstel dus wordt goedgekeurd.  Verder vraagt het raadslid of het gaat om gezinnen of 

individuele houders van de Z|pas in verband met het Vlaams consumptiebudget.  Voor het federaal 

voedselbudget is het de bedoeling dat dit ten goede komt van mensen in armoede en niet dient voor het 

dragen van reguliere werkingskosten van de Netzak.   

Schepen Cindy Van Paesschen zegt dat het plan nog moet worden uitgewerkt, het komt ter bespreking 

op de raad van 15 september.   

Raadslid Katrien Schryvers vraagt om wanneer iets in de pers wordt gebracht het voor de doelgroep 

toch duidelijk moet zijn of het 150 EUR per houder is of per gezin. 

Schepen Cindy Van Paesschen bevestigt dat het gaat om dit bedrag te geven aan elke houder.  



Raadslid Wouter Bollansée meldt dat zijn fractie niet kan meegaan in dergelijk voorstel, elk kind 150 

EUR toekennen is niet in proportie met kosten waarmee volwassenen geconfronteerd worden, zijn 

fractie wilt deze noden wel ondersteunen maar niet lineair, dat is niet de juiste manier.   

De voorzitter schorst de zitting kort. 

Schepen Cindy Van Paesschen geeft aan dat de meerderheid het voorstel zal goedkeuren.  De schepen 

betreurt dat raadslid Bollansée ineens twijfels heeft bij het verstrekken van Zoerselcheques terwijl hij 

dit net nog een goed idee vond.   

Raadslid Wouter Bollansée verduidelijkt dat in het voorstel van CD&V geen besteding was 

opgenomen alleen de beslissing om een plan uit te werken.  Daarbij acht het raadslid een lineaire 

toekenning geen goede besteding.   

Schepen Cindy Van Paesschen zegt dat de voorwaarden rond de besteding van de subsidies pas laat is 

gecommuniceerd en dat er nu mee aan de slag wordt gegaan.   

Raadslid Katrien Schryvers komt tot dezelfde vaststelling als met het noodfonds voor de verenigingen, 

van zodra Vlaanderen dit aankondigt had het bestuur al proactief kunnen nadenken over de besteding 

in plaats van altijd te wachten, zo hadden mensen al sneller geholpen kunnen worden. 

Aanleiding en context 

De coronacrisis trof vele mensen erg hard. Zo  werden zeer veel gezinnen geconfronteerd met 

inkomenverlies. Zeker de meest kwetsbaren hebben hier sterk onder geleden en lijden hier nog onder. 

Naast het feit dat velen hun inkomen zagen dalen, werden ze ook geconfronteerd met duurdere 

producten in de supermarkten. In Zoersel sloot daarnaast de sociale kruidenier voor verschillende 

maanden de deuren. Gedurende een beperkte periode werd er een compensatie gegeven, nadien werd 

er aan huis bezorgd. Slechts op 16 juli 2020 opende De Netzak opnieuw zijn deuren. Intussen blijkt 

nog maar ongeveer de helft van de klanten de weg teruggevonden te hebben. 

De Vlaamse Regering nam verschillende initiatieven om het inkomensverlies te compenseren.  

Op 20 mei 2020 keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed met betrekking tot bijkomende 

maatregelen voor kwetsbare gezinnen. In uitvoering daarvan keurde het Vlaams Parlement op 10 en 

17 juni 2020 decretale bepalingen goed met betrekking tot de Covid-toeslag voor kwetsbare gezinnen 

en het terbeschikkingstellen van bijkomende middelen aan gemeenten en ocmw. 

In totaal werd aan gemeenten en ocmw een bijkomend bedrag van 30 miljoen euro ter beschikking 

gesteld. De helft hiervan is bestemd voor lokaal armoedebeleid, de andere helft voor het lokaal 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.  

Voor Zoersel gaat het over respectievelijk 28.232,11 euro en 29.800, 56 euro, of in totaal 58.032,67 

euro.  

Op 10 juli 2020 werden de lokale besturen er over ingelicht dat zij voor het bedrag van het 

consumptiebudget een aanvraag kunnen doen en werden de procedure en de voorwaarden 

meegegeven.  

De raad voor maatschappelijk welzijn:  

Argumentatie: 

Heel wat Zoerselse kwetsbare mensen worden omwille van de coronacrisis geconfronteerd met extra 

moeilijkheden; 

De gemeente Zoersel voert als zorgzame gemeente een beleid dat niemand in de kou laat staan; 

Gelet op de oproepen die Vlaanderen heeft gedaan, onder meer bij schrijven van 26 maart 2020 om 

proactief en outreachend te handelen naar gezinnen die worden getroffen door de coronacrisis, en de 
maatregelen die Vlaanderen heeft genomen om de gemeenten en ocmw hierin te ondersteunen, onder 

meer via het bijkomend budget voor lokaal armoedebeleid en het budget voor het consumptiebudget 

voor kwetsbare gezinnen; 

Dat kwetsbare mensen op korte termijn ondersteuning nodig hebben, en het aldus dringend is dat er 

werk wordt gemaakt van een plan terzake; 

Dat – voor zover Zoersel nog geen aanvraag zou hebben gedaan – het aangewezen is zo snel als 

mogelijk een aanvraag in te dienen om de middelen voor het consumptiebudget te bekomen; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

Een aanvraag in te dienen om de subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 

doelgroepen te bekomen. 

Artikel 2:  

Opdracht te geven aan het Vast Bureau om een concreet plan uit te werken voor de 

terbeschikkingstelling van het consumptiebudget aan kwetsbare doelgroepen, alsook voor de concrete 

ondersteuning van kwetsbare gezinnen waarbij onder meer het bijkomend budget voor 



armoedebestrijding en de toegang tot de sociale kruidenier als aandachtspunten worden opgenomen, 

en dit plan voor te leggen aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 september 2020. 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor de korte en bondige tussenkomsten en sluit de zitting om 0.52u.  

Hij wijst nog op de komende commissie op 31 augustus om 20u rond de deontologische code en het 

huishoudelijk reglement.  

Raadslid Tom Sleeuwaert verzoekt om zijn vragen nog te kunnen stellen. 

De voorzitter vindt het te laat daarvoor en zegt dat de vragen schriftelijk moeten gesteld worden. 

Raadslid Wouter Bollansée betreurt dit omdat deze extra raad net werd bijeengeroepen om te lange 

zitting te vermijden in september en ook omdat iedereen bijdroeg tot een ordelijk verloop.  

De voorzitter sluit de zitting om 0.54u. 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting op woensdag 26 augustus 2020 om 00.54 

uur. 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


