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 28 september 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 29 juni 2020 wordt, na kennisname, eenparig goedgekeurd.
Er worden ook geen opmerkingen geformuleerd omtrent het audioverslag van deze zitting.
3. Herziening basishuurprijs van de woningen in de Oud Kerkhofstraat met ingang van 01
januari 2021.
De raad stelt eenparig de geactualiseerde kostprijs en de geactualiseerde basishuurprijs van de
woningen in de Oud Kerkhofstraat vast met ingang van 01 januari 2021.
4. CAO 2020 personeel lokale besturen : implementatie.
De raad keurt eenparig de implementatie goed van de CAO 2020 voor het personeel van de lokale
besturen, waarbij de volgende maatregelen worden ingevoerd :
- Verhoging bedrag maaltijdcheques tot 8,00 euro met ingang van 01 oktober 2020;
- Toekenning van een jaarlijkse koopkrachtverhoging van 200 euro in de vorm van ecocheques;
- Verhoging percentage tweede pensioenpijler voor contractuelen tot 2,5 % vanaf 01 januari 2020
en 3,00 % vanaf 01 januari 2021.
5. Goedkeuring van een reglement voor toekenning van een toelage voor thuiszorg.
De raad keurt eenparig een reglement goed voor toekenning van een toelage voor thuiszorg. Dit
reglement treedt in voege op 01 januari 2021.
6. Coronamaatregelen (KB 24/06/2020 tot wijziging KB 31/03/2021) : Voedselhulp voor de
doelgroep van de gebruikers van de OCMW – princiepsbesluit inzake aanwending.
De raad besluit eenparig om het aan het OCMW toegekende bedrag van 464,00 euro als
voedselhulp voor de doelgroep van de gebruikers van het OCMW, toe te kennen aan de vzw Op ’t
Spoor (voedselbank), Grachtstraat 17a te 8900 Ieper.
7. Coronamaatregelen (KB 03/07/2020 tot wijziging KB 13/05/2020) : Subsidie “Covid-19”
voor de doelgroep van de OCMW – princiepsbesluit inzake aanwending.
De raad trekt eenparig het besluit in van de OCMW-raad dd. 29 juni 2020 houdende de
aanwending van de federale “Covid-19” subsidie ten bedrage van 1.156,00 euro.
Het aan het OCMW toegekende bedrag van 8.858,00 euro “Covid-19” steun voor de doelgroep
van de gebruikers van het OCMW, zal worden toegekend met in acht name van de 8 sectoren die
zijn vermeld in het KB van 13 mei 2020, zoals gewijzigd bij KB van 03 juli 2020.

De individuele toekenning zal gebeuren door het bijzonder comité voor de sociale dienst.
8. Coronamaatregelen - Toekennen en gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie :
Princiepsbesluit en goedkeuring reglement.
De raad keurt eenparig een reglement goed inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van
de lokale economie.
9.Coronamaatregelen : Actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden
van corona – Huis van het kind.
Het voorstel van het “Huis van het Kind” om de middelen die ter beschikking gesteld worden via
het actieplan “maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona”, om
waardebonnen van 20 euro bij de Fun aan te bieden aan gezinnen die hiervoor in aanmerking
komen, wordt eenparig goedgekeurd.
10. Socio-culturele participatie 2020 : vaststellen van de toekenningsvoorwaarden.
De raad stelt eenparig de voorwaarden vast voor toekenning van de gelden die aan het OCMW
Mesen worden ter beschikking gesteld in het kader van maatregelen ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de
dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2020.
11. BBC 2020 : kennisname opvolgingsrapport 1e semester 2020.
De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport over het 1e semester 2020 van de stad en het
OCMW Mesen.
12. 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 )
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