OCMW MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

BEKENDMAKING
DE VOORZITTER,
Conform artikel 285 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
BRENGT TER KENNIS VAN HET PUBLIEK
dat de OCMW-raad is bijeengekomen op maandag 29 juni 2020 in het stadhuis te Mesen, en
onderstaande besluiten heeft genomen.
Deze lijst der beslissingen wordt gepubliceerd op de website van de stad Mesen en digitaal
bezorgd aan de toezichthoudende overheid conform art. 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.

LIJST BESLISSINGEN OCMW-RAAD
1. Mededelingen aan de raad.
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 27 april 2020 wordt, na kennisname, eenparig goedgekeurd.
Er worden geen opmerkingen geformuleerd omtrent het audioverslag van deze zitting.
3. Beslissing omtrent de besteding van de “Covid 19” subsidie van de federale overheid
De raad besluit eenparig om de federale “Covid-19” subsidie ten bedrage van 1.156,00 euro aan te
wenden om tussen te komen in het persoonlijk aandeel van OCMW-cliënten in het kader van de
minimale gaslevering voor de opladingen in de maanden november en december 2020.
Een eventueel overschot van deze subsidie zal worden toegekend als individuele steun.
4. Beslissing omtrent de besteding van de Vlaamse subsidie voor de lokale armoedebestrijding en lokale consumptiebonnen.
De raad besluit eenparig om de aan het OCMW Mesen toegekende Vlaamse middelen in het
kader van armoedebestrijding tegen Covid-19, als volgt aan te wenden :
- Voor het aandeel voor lokale armoedebestrijding (aandeel van 2.817,84 euro), dat vrij te
besteden is, worden geen toekenningscriteria vastgesteld; deze subsidie zal individueel worden
toegekend door het bijzonder comité voor de sociale dienst.
- het aandeel voor lokale consumptiebonnen (aandeel van 2.974,39 euro) zal door het OCMWcliënteel kunnen besteed worden door middel van lokale consumptiebonnen bij de volgende
handelaars : voedingszaken, frituur en kapsalons op het grondgebied van Mesen. Er mag met
deze bonnen geen sigaretten of alcoholhoudende drank worden gekocht.
5. Goedkeuring steun voor pre- en postnatale consultaties en anticonceptie.
De raad keurt eenparig het voorstel van het “Huis van het kind” principieel goed om tussen te
komen in de kosten voor pre- en postnatale consulten alsook voor de vergoeding voor een
spiraaltje, in het kader van de bestrijding van kinderarmoede.
6. Jaarlijkse rapportering over de organisatiebeheersing.
De raad neemt akte van de rapportering door de algemeen directeur van de stand van zaken van
het organisatie-beheersingssysteem.
7. Openingsuren van de sociale dienst : hervaststelling.
De raad besluit eenparig om de openingsuren van de sociale dienst te wijzigen.

8. Vragen en antwoorden.
Conform de bepalingen van het Decreet van 26 maart 2004 inzake openbaarheid van bestuur kan
er inzage gevraagd worden via de gemeentelijke website.
Conform artikel 287 en 332 van het Decreet Lokaal Bestuur kan men tegen bovenstaande
besluiten van de OCMW-raad binnen de 30 dagen na deze bekendmaking beroep aantekenen bij
de toezichthoudende overheid (klik hier )
De algemeen directeur,
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