
 

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. 

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. 

 

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 

 

 


