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Afwezig / 

 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Deze RvMW was gepland voor maandag 18 mei 2020 maar in toepassing van art. 13§1 

van het huishoudelijk reglement goedgekeurd bij raadsbesluit van 11 februari 2019 werd 

deze zitting verplaatst naar 25 mei 2020 aansluitend op de voortgezette zitting van de 

gemeenteraad op 25 mei 2020. 

O P E N B A A R  

1.  Vorig verslag 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 20 april 2020; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 20 april 2020 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

2.  Secretariaat: (open) 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 

3.  Bijkomend agendapunt 

A.  Bijkomend agendapunt N-VA: Inzet steuntrekkers OCMW in Herkse seizoensarbeid. 

  

De federale regering besliste op 9 mei dat wie een leefloon krijgt van het OCMW op een 

vlottere manier kan worden ingezet als seizoenwerknemer in de land- en tuinbouw. 



Tot nu toe was het zo dat een steuntrekker van het OCMW maar een beperkte 

mogelijkheid had om actief te zijn in deze sector. Men kon naast het leefloon slechts een 

bedrag van +/- 200 euro per maand bijverdienen. Indien men daar boven zou gaan, werd 

het leefloon verminderd. Dit hield in dat steuntrekkers maar een paar dagen per maand 

actief konden zijn in de land- en tuinbouw . 

De federale regering besliste recent dat het inkomen dat steuntrekkers verdienen in de 

landen tuinbouw als seizoenwerknemer buiten beschouwing wordt gelaten bij de 

beoordeling van hun bestaansmiddelen. Dit heeft tot gevolg dat sinds 1 mei 2020 personen 

die een leefloon genieten voltijds kunnen worden ingezet in de land- en tuinbouw. Zij 

behouden naast het loon dat ze als seizoenwerknemer verdienen integraal hun leefloon. Het 

is uiteraard ook mogelijk dat deze personen desgevallend enkele dagen per week komen 

werken. Deze maatregel geldt voorlopig minstens tot 30 juni 2020. 

Onze fractie is hier tevreden over omdat het zorgt voor tewerkstelling, voor activering en 

helpt om mensen aan het werk te krijgen in het reguliere arbeidssysteem. Tegelijkertijd 

creëert het ruimere mogelijkheden om het Herkse arbeidsaanbod voor de land- en 

tuinbouw uit te breiden. In dit kader heeft onze fractie enkele vragen: 

• We lezen in de pers dat ook de landbouwsector in Herk-de-Stad op zoek is naar extra 

werkkrachten. Heeft het stadsbestuur intussen zicht op het tekort aan arbeidskrachten? 

• Hoeveel leefloners telde Herk-de-Stad eind april 2020? 

• Werd er al een overleg gehouden om na te gaan hoeveel leefloners in aanmerking zouden 

kunnen komen om ingezet te worden als seizoenwerknemer? 

• Plant het gemeentebestuur een overleg tussen de lokale landbouwers en het 

OCMW, zodat de mogelijkheden van deze maatregel optimaal benut kunnen worden? 

• Is het OCMW van plan om de lokale boeren op de hoogte te stellen van 

deze mogelijkheden? Zal het OCMW zich actief inzetten om steuntrekkers in te zetten als 

seizoenarbeider? 

  

Gelet op het antwoord gegeven door schepen Bart Gruyters: 

• We lezen in de pers dat ook de landbouwsector in Herk-de-Stad op zoek is naar extra 

werkkrachten. Heeft het stadsbestuur intussen zicht op het tekort aan arbeidskrachten? 

We hebben een aantal leefloners die moeilijk inzetbaar zijn omwille van medische of 

psycho-sociale redenen en zo meer. 

  

• Hoeveel leefloners telde Herk-de-Stad eind april 2020? 

Kan misleidend zijn aangezien ze soms een aanvullend leefloon krijgen. 

Eind januari hadden we 28 leefloners en 4 personen tewerkgesteld volgens artikel 60; eind 

februari hetzelfde aantal; eind maart 31 leefloners en 3 personen tewerkgesteld volgens 

artikel 60; eind april hetzelfde en nu midden mei 27 leefloners en 1 leefloon in aanvraag en 

4 tewerkgesteld via artikel 60; 

Het effect van de coronacrisis is cijfermatig niet te onderkennen. 

 

• Werd er al een overleg gehouden om na te gaan hoeveel leefloners in aanmerking zouden 

kunnen komen om ingezet te worden als seizoenwerknemer? 

Het aantal leefloners die inzetbaar zouden zijn in de landbouw is bitter weinig. Men heeft 

onderzoek gedaan naar de vraag naar arbeidskrachten bij wijkwerken en het interimkantoor 

passion works en beiden hebben geen enkele onvervulde vraag van landbouwers om 

arbeidskrachten; niet in Herk-de-Stad; noch daarbuiten. 

 

• Plant het gemeentebestuur een overleg tussen de lokale landbouwers en het 

OCMW, zodat de mogelijkheden van deze maatregel optimaal benut kunnen worden? 



Bij nader onderzoek is momenteel gebleken dat er geen onvervulde vraag naar 

arbeidskrachten is van de lokale landbouwers. 

 

• Is het OCMW van plan om de lokale boeren op de hoogte te stellen van 

deze mogelijkheden? Zal het OCMW zich actief inzetten om steuntrekkers in te zetten als 

seizoenarbeider? 

Het OCMW doet steeds een voorstel om zich in te zetten als seizoenarbeider wanneer 

leefloners zich aanbieden.  

BESLUIT: 

Van de vragen gesteld door N-VA en de antwoorden daarop gegeven door schepen Bart 

Gruyters. 

Besloten in zitting van heden 
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