OCMW RAAD - ZITTING VAN 28.09.2020

AANWEZIG :

Cynthia Browaeys, burgemeester-voorzitter;
Janna Bauters, Hendrik Blommaert en Guy Glorieux, schepenen;
Sabine Roobroeck, Iris De Martelaere, Katelijn Moerman,
Bruno Vander Linden, Dieter Verscheure, Petra De Sutter en
Filip Hebbrecht, raadsleden.
Katrien Blommaert, algemeen directeur.

VERONTSCHULDIGD : ---

1. Goedkeuren van de notulen en het geschreven zittingsverslag van de vorige vergaderingen van de raad.
Het verslag van de zitting van de OCMW-raad van 29.06.2020 wordt goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Voor de weergave van de opmerkingen in verband met dit verslag, de vragen en de debatten errond wordt verwezen
naar het zittingsverslag.
Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad geldt de audio-opname als zittingsverslag.
(artikel 32 § 2 van het huishoudelijk reglement).

2. Financiën – Kennisname van de opvolgingsrapportering in het kader van art. 29 van het BVR
De OCMW-raad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en zijn latere wijzigingen en zijn uitvoeringsbesluiten, meer bepaald art. 263: “De
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een
stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, wordt voorgelegd. Er wordt minstens voor het einde van het
derde kwartaal een opvolgingsrapportering op het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.”
Gelet op het art. 29 van het BVR;
Gelet op de opvolgingsrapportering 2020 opgemaakt door de financieel directeur;
NEEMT KENNIS VAN:
De opvolgingsrapportering 2020.
Volgend punt van de fractie GROEN werd toegevoegd aan de agenda :

3. Verhoging van de financiële tegemoetkoming voor de levering van maaltijden aan huis
De OCMW-raad,
Overwegende dat voorgesteld wordt door de fractie GROEN om de financiële tegemoetkoming voor de levering van
warme maaltijden te verhogen tot 25% met een maximum van 3 euro;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 09.07.2003 en 30.06.2005 inhoudende een
tussenkomst in de levering van maaltijden aan huis;
Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Overwegende dat het wenselijk is deze bedragen te herzien met ingang van 01.01.2021;

BESLUIT EENPARIG :
Art. 1. – De raadsbesluiten van 09.07.2003 en 30.06.2005 houdende de invoering van een reglement tussenkomst
levering maaltijden aan huis wordt met ingang van 01.01.2021 ingetrokken.
Art. 2. – Met ingang van 01.01.2021 wordt aan de inwoners van de gemeente Horebeke een tussenkomst toegekend in
de kosten voor de levering van maaltijden aan huis onder volgende voorwaarden:
a) De aanvragers moeten ingeschreven zijn met hun hoofdverblijf in de bevolkingsregisters van de gemeente
Horebeke op het ogenblik van de levering van de maaltijden en moeten:
-of rechthebbende zijn op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
-of beschikken over een maximum bruto jaarinkomen dat lager is dan de inkomensgrenzen om de verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering te bekomen;
b) de tussenkomst bedraagt 25% van de kostprijs met een maximum bedrag van 3 euro per persoon per dag;
c) de aanvraag moet gebeuren op een door het OCMW voorgeschreven formulier met voorlegging van het bewijs
van recht op verhoogde tegemoetkoming of een afschrift van het laatste aanslagbiljet samen met de facturen van
de geleverde maaltijden. Op de factuur moeten minstens per maand aangeduid zijn hoeveel maaltijden er werden
geleverd. Bij gebrek aan een nuttig aanslagbiljet of bij recente wijziging van de inkomenssituatie van betrokkene
kan het jaarinkomen vastgesteld worden door extrapolatie van het laatst gekend maandinkomen.
d) de aanvraag moet ingediend worden binnen de 6 weken volgend op het einde van elk kwartaal voor de
levering van de maaltijden van het verlopen kwartaal.
Art. 3. – De betaling van de tussenkomst zal per kwartaal gebeuren.
Art. 4. – Dit besluit zal overeenkomstig art. 111 §1 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn eveneens kenbaar worden gemaakt aan de Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen. Dit besluit wordt eveneens kenbaar gemaakt aan de financieel directeur.

4. Vragen en antwoorden
Voor de weergave van de mededelingen en mondelinge vragen en replieken wordt verwezen naar het zittingsverslag
en /of audio-opname.
Aldus vastgesteld in voormelde zitting.

De algemeen directeur,

Katrien Blommaert

De burgemeester-voorzitter,

Cynthia Browaeys

