Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 8 juni
2020
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, Roelandt Cindy, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Verdonck Wim, raadslid
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 21.50.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen en kennisnemen zittingsverslag van 4 mei 2020
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;
Gehoor de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 04/05/2020 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 04/05/2020. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Goedkeuren dagorde algemene vergadering EthiasCo 30 juni 2020 en vaststellen
mandaat vertegenwoordiger
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 en latere wijzigingen;
Gelet meer bepaald op artikel 77 en 88 van dit decreet over de bevoegdheden van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat OCMW Berlare aangesloten is bij de de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid EthiasCo;
Gelet op de statuten van EthiasCo cvba;
Gelet op de uitnodiging van 29 april 2020 tot de algemene vergadering van EthiasCo die doorgaat op 30
juni 2020;
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De leden van de coöperatieve vennootschap zullen hun gewone algemene vergadering dit jaar houden
met behulp van de techniek om op afstand te stemmen, zoals voorzien in het koninklijk besluit nr. 4 van
9 april 2020 houdende diverse bepalingen;
Het stemformulier en de informatie over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 zullen vanaf
maandag 15 juni 2020 voor uw vertegenwoordiger beschikbaar zijn op een internetplatform en de
stemming zal uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 online moeten gebeuren;
Het aantal deelbewijzen, en dus stemmen, van uw instelling bedraagt 4 deelbewijzen/stemmen;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten en agenda;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019, waarbij Bob Pieters
werd aangesteld als vertegenwoordiger namens OCMW Berlare in de algemene vergadering van EthiasCo
cvba;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Keurt, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, de agenda en alle
afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van EthiasCo cvba goed,
zijnde
1. Verslag van de raad van bestuur boekjaar 2019
2. Goedkeuring jaarrekeningen afgesloten op 31/12/2019 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Mandaat van de commissaris
Artikel 2: een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan:
- algemene.vergadering@ethias.be
- Bob.pieters@berlare.be
Artikel 3: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven op de gemeentelijke website.
PUNT 3: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst CGG intergemeentelijke vroeginterventie
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 feit dat de overeenkomst met Lokeren en Zele voor het project Drugpunt wordt stopgezet
vanaf 1 juli 2020 omdat de drugpunten ophouden met te bestaan en de preventiewerking binnen de
bestaande eerstelijnszone moet uitgebouwd worden.
Gelet op het feit dat voor het luik vroeginterventie de andere gemeenten van de ELZ Dender (behalve
Zele) reeds een overeenkomst hadden met het CGG Waas en Dender.
Gelet op de positieve evaluatie hiervan, wensten de respectievelijke gemeenten, Dendermonde, Hamme,
Lebbeke en Buggenhout de samenwerking te behouden en werd aan Zele en Berlare voorgesteld een
gelijkaardige overeenkomst af te sluiten.
Gelet op het feit dat het CGG reeds jarenlange ervaring heeft in de werking van vroeginterventie.
Gelet op het feit dat de vroeginterventiewerker wordt aangeworven door het CGG en wordt ingebed in de
vestiging in Dendermonde, Koning Albertstraat 14 en het CGG staat in voor de professionele
ondersteuning.
Gelet op het feit dat in nauwe afstemming met de lokale besturen wordt gewaakt over het takenpakket
van de vroeginterventiewerker.
Gelet op het feit dat er een stuurgroep wordt samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van de
lokale besturen en lokale politiezones. Deze stuurgroep komt minimaal 2 x per jaar samen; éénmaal in
het voorjaar en éénmaal in het najaar. De stuurgroep bewaakt en evalueert het project vroeginterventie.
Gelet op het feit dat CGG Waas en Dender in het voorjaar het werkingsverslag voorstelt met daarin een
beschrijving van zowel de acties die ondernomen werden in de verschillende deelnemende gemeenten als
het aantal vroeginterventies adie plaatsvonden.
Gelet op het feit dat er telkens in het najaar een jaarplanning wordt voorgesteld voor het komende jaar.
Gelet op het feit dat het jaarlijkse budget voor deze samenwerking € 7.987,00 zal bedragen en dat het
bedrag voor het jaar 2020 (vanaf 01/07/2020) € 3.994,00 zal bedragen;
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Gelet op het feit dat dit budget overeenkomt met de kosten die verbonden waren aan het
samenwerkingsverband, Drugpunt Berlare - Lokeren – Zele;
Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst.
Gelet op het positief advies van het Vast Bureau dd. 08/05/2020;
Gelet op de vigerende wetgeving ter zake;
Gehoor de toelichting en tussenkomsten ter zitting, die terug te vinden zijn in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

De Raad voor Maatschappelijk welzijn besluit:
Artikel 1: De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met CGG Waas en Dender voor de
uitwerking van het project vroeginterventie, voor de periode van 1 juli 2020 tot december 2025, goed te
keuren.
Artikel 2: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
creet lokaal bestuur.
PUNT 4: Aktenemen jaarverslag juridische dienst 2019
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 voorliggend jaarverslag van de juridische dienst 2019, dat aan de raadsleden ter kennis werd
gebracht samen met de dagorde;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoor de toelichting en tussenkomsten ter zitting, die terug te vinden zijn in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: zonder opmerkingen kennis te nemen van het jaarverslag van de juridische dienst 2019.
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
PUNT 5: Goedkeuren van de uitbreiding van het financieel referentiekader
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 financieel referentiekader van de sociale dienst dat werd goedgekeurd op de RMW van
15/07/2010;
Gelet op de veranderende maatschappij en levensstandaard en meerbepaald de crisissituatie rond het
coronavirus waarin we momenteel verkeren;
Gelet op het feit dat volgende zaken een uitbreiding bieden op het lopende referentiekader:
Wintersteun
Een uitbreiding van de steunbedragen

Tussenkomst
huisbrandolie/propaangas
Tussenkomst

Huidige bedragen van
tussenkomsten
1000 liter

Bedrage van tussenkomst voor
2020
1500 liter

€650

€1000
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gas/elektriciteitskost
Tussenkomst
gas/elektriciteitskost met
budgetmeter
Tussenkomst
kolen/hout/pellets

€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 (De Sperwer VZW)
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) via De Sperwer.
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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.
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 van De Sperwer.
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
2020. Op het einde van 2020 zal er een evaluatie volgen om na te gaan of deze steunmaatregelen dienen
te blijven.
Gelet op het positief advies van het BCSD van 19/05/2020;
Gelet op de opmerkingen ter zitting:
Er zijn diverse organisaties die RTH aanbieden op het grondgebied. Hierdoor is de raad niet akkoord dat
de tussenkomst beperkt wordt tot de dienstverlening van De Sperwer.
Gelet op het feit dat men dit zeker moet evalueren en bekijken of maatregelen in de toekomst nuttig
blijven en niet alleen tijdens de coranacrisis.
Gehoor de toelichting en tussenkomsten ter zitting, die terug te vinden zijn in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De uitbreiding van het financieel referentiekader goed te keuren voor het jaar 2020.
Artikel 2: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 6: Mondelinge vragen
DE RAAD,
Er zijn geen mondelinge vragen gesteld.
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De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.45.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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