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OCMW HERK-DE-STAD

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 11 maart 2019

In opdracht:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering van 11 maart 2019

Aanwezig:
Paul Buekers, voorzitter
Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 
Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo 
Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Jimmy Graulus, Karolien 
Grosemans, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, 
Martine Vancauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Danny Jamers, 
Johny Franssen, Gunter De Ryck, Raadsleden
Nathalie Creten, waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd: Tim Raskin, Raadslid

Afwezig: /

AGENDAPUNT:
Goedkeuring aanpassing reglement socio-vitaal minimum (SVM).

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2018 met betrekking tot de 
goedkeuring van de aanpassing van het reglement socio-vitaal minimum;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2018 met betrekking tot de 
goedkeuring van de aanpassing van het reglement socio-vitaal minimum;
Gelet op het feit dat het voornoemd reglement voorziet in een berekening van aanvullende financiële steun op basis 
van de werkelijke noodzakelijke kosten begrensd op basis van een visienota (Bijlage 1);
Gelet op het feit dat het voornoemd reglement ambtshalve voorziet dat de richtbedragen van recente huurprijzen 
jaarlijks dienen aangepast te worden aan de gezondheidsindex;
Gelet op het voorliggend voorstel tot ambtshalve indexering en aanpassing van de richtbedragen en leefnormen om 
tegemoet te komen aan de gestegen levensduurte;
Gelet op de beleids- en beheerscysclus;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gezien het wenselijk is dat voor iedere hulpbehoevende die een beroep doet op het OCMW van Herk-de-Stad dezelfde 
normen en regels worden gehanteerd;
Gezien iedere aanvraag maatschappelijke dienstverlening afzonderlijk behandeld moet worden, rekening houdend 
met enerzijds de vooropgestelde normen en regels en anderzijds met eventuele bijzondere sociale omstandigheden 
kunnen bepaalde, al dan niet in de normen voorziene verantwoorde kosten en (meer)uitgaven, bijkomend in 
aanmerking worden genomen, mits motivering binnen het sociaal verslag, bijvoorbeeld:
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telecommunicatie rekening houdend met de meest voordelige basisformule conform de gezinssamenstelling, met 
uitzondering van extra downloadvolume, zenders en opties

opbouw huurwaarborg of wedersamenstelling bankgarantie, meestal opgelegd aan minimum 55,00 EUR per 
maand

onderhoudsgeld op basis van vonnis en bewijs van betaling, mits verrekening teruggave personenbelasting bij 
inkomsten

basispolis hospitalisatieverzekering ingeval van zorgbehoevenden af te sluiten bij het eigen ziekenfonds
kosten thuiszorg (gezins- en bejaardenhulp en poetshulp) mits verrekening tussenkomst zorgverzekering bij 

inkomsten
extra medische of farmaceutische kosten ingevolge ziekte of handicap, welke het reeds in de norm voorziene 

bedrag overschrijden, na aftrek van alle tussenkomsten inclusief de maximumfactuur
gespreide betaling van hospitalisatiekosten welke het reeds in de norm voorziene bedrag overschrijden, na 

aftrek van alle tussenkomsten inclusief de maximumfactuur
beperkte telefoonkosten: forfait van 25,00 EUR per maand voor actieve gezinnen en 12,50 EUR per maand voor 

niet-actieve gezinnen, alleenstaanden en gerechtigden op het sociaal telefoontarief
...;

Gezien de huishoudelijke uitgaven of leefgeldnormen rekening houden met enerzijds voeding en lichaamsverzorging 
en anderzijds met kosten voor kleding, vervoer, ontspanning, herstel / onderhoud van de woning, overige kosten en 
schoolkosten voor de kinderen;
Gezien deze normen en regels moeten toelaten dat de sociale dienst in de grootst mogelijke objectiviteit het socio-
vitaal levensminimum en het eventuele recht op aanvullende steun kan berekenen en dit per individueel dossier aan 
de hand van een vergelijkend onderzoek via 2 methodes met name het normensysteem (socio-vitaal rekenschema) 
en het budgetsysteem (budgetplan); het wenselijk en noodzakelijk is om deze bedragen aan te passen aan de 
wijzigende levensduurte en de evoluties van huur- en brandstofprijzen, …;
Gezien de werkelijke huurprijzen op de private huurmarkt aanzienlijk hoger liggen dan de geïndexeerde bedragen 
enerzijds en gezien de huurbedragen verder slechts in beperkte mate rekening houden met de oplopende huurprijzen 
voor gezinnen met kinderen anderzijds;
Overwegende dat in elk dossier individueel moet worden afgewogen in hoeverre het desbetreffende gezin en/of de 
individuele gezinsleden naar best vermogen bijdragen tot het vrijwaren en zo nodig verhogen van de inkomsten of tot 
het drukken van overmatige of niet verantwoorde kosten en uitgaven;
Overwegende dat het OCMW dossier per dossier op basis van een gemotiveerd sociaal verslag en eventueel op basis 
van bijkomende argumenten aangereikt door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst oordeelt of er al dan niet 
een individuele maatschappelijke dienstverlening wordt toegestaan en tevens of deze al dan niet vorderbaar wordt 
gesteld of gekoppeld aan bepaalde bijkomende voorwaarden;
Na beraadslaging en consensus omnium;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
Artikel 1.
Paragraaf 1.
Akkoord te gaan met de aanpassing en indexering van de normen voor de berekening van het socio-vitaal 
minimum (Bijlage 2), vanaf 1 april 2019:
Paragraaf 2.
Akkoord te gaan om deze bedragen en normen, jaarlijks met ingang van 1 januari aan te passen aan de gestegen 
brandstofprijzen en kosten van diverse financiële verplichtingen, de maximumhuurprijzen en leefgeld bedragen aan 
de gezondheidsindex en dit met als nieuwe index de gezondheidsindex van de maand december van het vorige 
kalenderjaar en na behandeling ervan door het Vast Bureau en de OCMW raad.
Paragraaf 3.
De sociale dienst de opdracht te geven om de voorgestelde aanpassingen en wijzigingen steeds ter behandeling voor 
te leggen in de loop van het eerste kwartaal van een lopend kalenderjaar.
Artikel 2.
Opdracht te geven aan de sociale dienst om de regels en normen voor de vaststelling van het socio-vitaal minimum 
voor Herk-de-Stad zoals bepaald in artikel 1, paragraaf 1, van dit besluit, stipt toe te passen en om een duidelijk 
onderscheid te maken bij de berekening tussen de verantwoorde vaste kosten en de al dan niet verantwoorde extra 
kosten, volgens voor te leggen bewijsstukken binnen het kader van het sociaal onderzoek en de berekeningen uit te 
voeren volgens het normen- en het budgetsysteem.
Artikel 3.
Inzake de verhoogde maximale huurbedragen voorbehoud te blijven houden met de opschortende voorwaarde tot 
bereidheid van de steungerechtigde om zich in te schrijven op de wachtlijsten voor sociale huisvesting en om een 
goedkopere woning te aanvaarden, in geval van toewijzing van een sociale woning of de mogelijkheid tot het huren 
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van een andere, goedkopere woning aangeboden door of via bemiddeling van de dienst huisvesting van het OCMW.
In geval van weigering van een passend woonstaanbod dient de dienst huisvesting hiervan melding te doen aan de 
sociale dienst, die het dossier opnieuw zal voorleggen, met een mogelijke herziening of intrekking van de steun tot 
gevolg.
Artikel 4.
De maatschappelijk assistenten en de hulpbehoevenden er op te wijzen dat alle wijzigingen in de gezinssituatie, 
inkomsten en uitgaven, elke jaar- of eindafrekening van elektriciteit, aardgas, water, elke ontvangst aanslagbiljet of 
teruggave personenbelasting, alle gebeurlijke uitzonderlijke inkomsten, erfenissen of schenkingen, … onmiddellijk 
gemeld moeten worden en aanleiding kunnen geven tot een ambtshalve herziening en dat het achterhouden van deze 
inlichtingen de terugvordering van gebeurlijk ten onrechte ontvangen bedragen tot gevolg zal hebben.
Artikel 5.
Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan

de sociale dienst;
de administratie sociale dienst;
de dienst huisvesting.

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
In opdracht:
algemeen directeur
w.g. Nathalie Creten

voorzitter
w.g. Lore Michiels
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