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OCMW HERK-DE-STAD

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 21 september 2020

In opdracht:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering van 21 september 2020

Aanwezig:
Lore Michiels, voorzitter
Bert Moyaers, Burgemeester
Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, 
Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst
Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Karolien Grosemans, 
Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Wim Hayen, 
Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo 
Knaepen, Raadsleden
Nathalie Creten, algemeen directeur

Verontschuldigd: Jimmy Graulus, Martine Vancauteren, Raadsleden

Afwezig: /

AGENDAPUNT:
Goedkeuring reglement federale subsidie Covid-19.

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Gelet op het feit dat het land zich in een crisistoestand bevindt als gevolg van de verspreiding van het 
coronavirus Covid-19;
Gelet op de afgekondigde afzondering door de regering vanaf 14 maart 2020 en de economische 
repercussies als gevolg van deze maatregel;
Gezien hierdoor veel mensen financieel en mentaal getroffen werden en zij geen andere keuze hebben 
dan zich tot het OCMW van hun woonplaats te wenden;
Gelet op de toegenomen hulpvragen en het voorkomen van schrijnende financiële situaties besliste de 
federale overheid tot financiële ondersteuning van de OCMW's om cliënten, die in de ruime zin getroffen 
werden door de gevolgen van de Covid-19 crisis, materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-
geneeskundige of psychologische dienstverlening toe te kennen ;
Gelet op het te besteden budget van € 5.364,00, uiterlijk 31 december 2020; Gelet op de jaarlijkse 
verantwoording van de besteding van de toelage in de vorm van een elektronisch verslag via de 
webtoepassing 'Uniek Jaarverslag'
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Gezien het OCMW de toelage kan aanwenden voor tussenkomsten in 7 sectoren, zijnde:
* het verlenen van hulp voor huisvesting, uitgezonderd de huurwaarborg

omaandhuur
ohuurachterstand
ohuisvestingskosten
ogemeenschappelijke kosten en water

 * het verlenen van hulp voor energieverbruik
ogas
oelektriciteit
okolen
ohout
ostookolie
opellets
oopladen van budgetmeter na ontgrendeling
obetalen van facturen na ontgrendeling van de budgetmeter

  * het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online 
opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning

ocomputer, laptop, tablet
otelefoon-, GSM- en internetabonnement
ohuur van de computer
oonline opleidingen
oonline schooltaken ontvangen en uitvoeren

 * het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te deken van erkende professionele hulpverleners 
bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust

opsycholoog
opsychiater
o...

 * het verlenen van hulp op vlak van gezondheid
o medicijnen
oziekenhuisrekeningen
okosten voor ziekenwagen
omondmaskers, gels, handschoenen

 * het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen
oautokosten
obegrafeniskosten
oproces- en deurwaarderskosten
obelastingen
o...

 * het lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften
overvoerskosten
overzekeringskosten
okledij
obril
othuiszorg

Gezien het OCMW de toelage niet mag gebruiken voor:
 * het terugvorderen van onverschuldigde bedragen
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 * personeelskosten
 * werkings- en investeringskosten
 * dubbele subsidiëring
 
Gelet op het verplicht sociaal- en financieel onderzoek dat de maatschappelijk assistent in de vorm van 
een sociaal verslag binnen de 30 dagen dient voor te leggen aan het Bijzonder Comité van de Sociale 
Dienst, met het oog op een beslissing op maat van elke individuele cliëntsituatie;
         
 
 
           
Gelet op de beleids- en beheerscyclus;
Gelet  op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, artikelen 1 
en 57, §1;
Gelet op de omzendbrief en het koninklijk besluit van 27 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-
19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Na beraadslaging;

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:
 

 
Artikel 1.
Goedkeuring van het reglement inzake de besteding van de 'Federale Subsidie Covid-19':

Artikel 1
De subsidie kan enkel aangewend worden voor :
* het verlenen van hulp voor huisvesting, uitgezonderd de huurwaarborg

omaandhuur
ohuurachterstand
ohuisvestingskosten
ogemeenschappelijke kosten en water

  * het verlenen van hulp voor energieverbruik
ogas
oelektriciteit
okolen
ohout
ostookolie
opellets
oopladen van budgetmeter na ontgrendeling
obetalen van facturen na ontgrendeling van de budgetmeter

   * het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online 
opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning

ocomputer, laptop, tablet
otelefoon-, GSM- en internetabonnement
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ohuur van de computer
oonline opleidingen
oonline schooltaken ontvangen en uitvoeren

  * het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te deken van erkende professionele hulpverleners 
bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust

opsycholoog
opsychiater
o...

  * het verlenen van hulp op vlak van gezondheid
omedicijnen
oziekenhuisrekeningen
okosten voor ziekenwagen
omondmaskers, gels, handschoenen

  * het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen
oautokosten

obegrafeniskosten
oproces- en deurwaarderskosten
obelastingen
o...

  * het lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften
overvoerskosten
overzekeringskosten
okledij
obril
othuiszorg

Artikel 2.
De toelage niet mag gebruikt worden voor:
 * het terugvorderen van onverschuldigde bedragen
 * personeelskosten
 * werkings- en investeringskosten
 * dubbele subsidiëring

Artikel 3
De maatschappelijk assistent verricht na elke steunaanvraag een sociaal- en financieel onderzoek volgens 
het steunreglement 'Socio-vitaal minimum' dat binnen de 30 dagen in de vorm van een sociaal verslag 
wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, met het oog op een beslissing op maat 
van elke individuele cliëntsituatie';
Artikel 2
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, 
terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan de sociale 
dienst.
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NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
In opdracht:
algemeen directeur
w.g. Nathalie Creten

voorzitter
w.g. Lore Michiels
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