VERGADERING VAN 29 JUNI 2020.
_______________________________________
Aanwezig : EVRARD Sandy, voorzitter; TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, VERAMME Kristof, DEVELTER Kim,
HELLEM Maïté, VERDRU Melanie, LIPPINOIS Alien, WYBO Evelyne, raadsleden; FLORISSOONE
Patrick, algemeen directeur.
De raad vergadert in besloten zitting omwille van redenen van volksgezondheid (coronacrisis), waarop voor het
overige de gebruikelijke openbaarheid zal worden toegepast. (artikel 134, §1 en artikel 135, §2 Nieuwe
Gemeentewet).
1. Mededelingen aan de raad.
Nihil.
2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag vorige zitting.
Het verslag van de vergadering van 27 april 2020 wordt, na kennisname, eenparig goedgekeurd.
Er worden ook geen opmerkingen geformuleerd omtrent het audioverslag van deze zitting.
3. Beslissing omtrent de besteding van de “Covid 19” subsidie van de federale overheid
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelroep
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het OCMW Mesen ingevolge dit KB een bedrag van 1.156,00 euro mag besteden in de periode van
01 april 2020 tot en met 2020;
Overwegende dat het OCMW deze subsidie kan gebruiken voor tussenkomsten in de hierna vermelde 7 sectoren :
Huisvesting (uitgezonderd huurwaarborg)
Energieverbruik
Digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale contacten
en onderwijsondersteuning
Psychosociale hulp om kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld,
angstproblemen en psychiatrische onrust
Gezondheid
Onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen
Andere levensnoodzakelijke behoeften
Op voorstel van het Vast Bureau;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : De federale “Covid-19” subsidie ten bedrage van 1.156,00 euro zal door het OCMW worden aangewend 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.
Art. 2 : Een eventueel overschot van deze subsidie zal worden toegekend als individuele steun.
Art. 3 : Het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt belast met de individuele toekenning van deze subsidie.
Art. 4 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- de sociale dienst;
- de financieel directeur
- de toezicht houdende overheid
4. Beslissing omtrent de besteding van de Vlaamse subsidie voor de lokale armoedebestrijding en lokale
consumptiebonnen.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering om bijkomende maatregelen te nemen tegen de armoedebestrijding ter
gelegenheid van het Covid-19 virus;
Overwegende dat hiervoor twee maal 15 miljoen euro wordt ter beschikking gesteld van de OCMW’s :
- 15 miljoen voor het lokale armoedebeleid (vrij te besteden door de OCMW’s);
- 15 miljoen consumptiebudget voor lokale consumptiebonnen;
Overwegende dat het aandeel van het OCMW Mesen in deze subsidies de volgende is :
Lokale armoedebestrijding (vrij te besteden) : 2.817,84 euro
Lokale consumptiebonnen (te besteden bij lokale handelaren) : 2.974,39 euro
Overwegende dat het noodzakelijk is om een besluit te nemen omtrent de besteding van deze subsidie;
Op voorstel van het Vast Bureau;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : De aan het OCMW Mesen toegekende Vlaamse middelen in het kader van armoedebestrijding tegen Covid19, zullen als volgt worden aangewend :
- 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 OCMW-cliënteel
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.
Art. 2 : Het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt belast met de individuele toekenning van deze subsidie.
Art. 3 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- de sociale dienst;
- de financieel directeur
- de toezicht houdende overheid
5. Goedkeuring steun voor pre- en postnatale consultaties en anticonceptie.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gezien de raadsnota “anticonceptie” van het Huis van het Kind regio Ieper;
Gelet op het voorstel van de Zorgregio Ieper aan de OCMW’s van Ieper, Zonnebeke, Mesen, Heuvelland, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Vleteren en Poperinge om tussen te komen in pre- en postnatale consulten alsook voor de
vergoeding voor een spiraaltje;
Overwegende dat de kostprijs voor een spiraaltje geraamd wordt op 150 euro;
Overwegende dat wordt uitgegaan van 3 prenatale consultaties per zwangerschap;
Overwegende dat de kostprijs van prenatale consultaties afhankelijk is van het feit of er al dan niet een verhoogde
tegemoetkoming is;
Na beraadslaging.
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : Het OCMW Mesen keurt 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.
Art. 2 : Het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt gelast met de individuele aanduiding van de gezinnen die
voor deze tussenkomst in aanmerking komen.
Art. 3 : Voor dit project wordt een budget voorzien in de meerjarenplanning van het OCMW.
Art. 4 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- de sociale dienst;
- de financieel directeur;
- de toezicht houdende overheid.
6. Jaarlijkse rapportering over de organisatiebeheersing.
De raad neemt akte van de rapportering door de algemeen directeur van de stand van zaken van het organisatiebeheersingssysteem.
7. Openingsuren van de sociale dienst : hervaststelling.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 september 2016, houdende wijziging van de uren waarop het stadhuis
open is voor het publiek, zoals gewijzigd op 20 februari 2019;
Overwegende dat de diensten van de stad en het OCMW naar aanleiding van de coronacrisis gesloten zijn geweest
voor publiek voor de periode van 15 maart 2020 t/m 7 juni 2020;
Overwegende dat het OCMW-clienteel tijdens deze periode enkel na voorafgaande afspraak een bezoek kon brengen
aan de sociale dienst;
Overwegende dat deze werkwijze door de sociale dienst als positief werd ervaren, doordat de individuele dossiers van
de cliënten beter konden worden voorbereid en bestudeerd, wat zowel in het belang is van de cliënt als van de sociale
dienst;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : Met ingang van 01 juli 2020 worden de openingsuren van de sociale dienst gewijzigd en als volgt vastgesteld :
- op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag : op afspraak
- op donderdag : vrij toegankelijk van 08.30u – 12.00u en van 13.30u – 18.30u.
Art. 2 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- de toezicht houdende overheid
- de sociale dienst
- de bevolking
8. Vragen en antwoorden.
Nihil.

Al de punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven.
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