VERGADERING VAN 28 SEPTEMBER 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.
1. Mededelingen aan de raad.
De raad neemt akte van de volgende mededeling :
- het besluit dd. 13 augustus 2020 van de wnd. Provinciegouverneur, houdende de goedkeuring van de jaarrekening
2019 van het OCMW Mesen.
2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag vorige zitting.
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.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 77, 78, 285 §2, 286 §2 en 287;
Gelet op het decreet van 17 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode, zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, inzonderheid artikel 69, tweede lid;
Gelet op zijn besluit van 29 november 2013 houdende de vaststelling van de basishuurprijs voor het verhuren van 8
sociale woningen in de Oud Kerkhofstraat, zoals laatst gewijzigd op 24 oktober 2019;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 2020, tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de
geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen voor het jaar 2021;
Overwegende dat het OCMW jaarlijks per 1 januari de geactualiseerde kostprijs en geactualiseerde basishuurprijs
moet vaststellen van de woningen in de Oud Kerkhofstraat;
Overwegende dat de coëfficiënt waarmee rekening moet worden gehouden 1,1181 bedraagt;
Overwegende dat eveneens de in het verleden aan de woningen gedane investeringen eveneens in rekening worden
gebracht voor het berekenen van de geactualiseerde basishuurprijs;
Overwegende dat het gaat om volgende investeringen :
- In 2018 werd een plafond verlaagd in de Oud Kerkhofstraat 8 (kostprijs 6.940 euro)
- In 2020 werd de verwarmingsketel vervangen in de Oud Kerkhofstraat 4 en 10 (kostprijs telkens 3.025 euro)
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : De geactualiseerde kostprijs en de geactualiseerde basishuurprijs van de woningen in de Oud Kerkhofstraat
wordt met ingang van 01 januari 2021 als volgt vastgesteld :
Adres

Kostprijs
woning 2014

Basishuurprijs
2014

Actualisatie
coëfficiënt

Geactualiseerde
kostprijs woning
(inclusief
investeringen)

Geactualiseerde
basishuurprijs

Oud Kerkhofstraat 2

155.403,96

570

1,1181

173.757,17

637,32

Oud Kerkhofstraat 4

170.850,30

520

1,1181

194.052,72

590,62

Oud Kerkhofstraat 6

176.366,85

610

1,1181

197.195,77

682,04

Oud Kerkhofstraat 8

184.238,02

560

1,1181

213.142,65

647,86

Oud Kerkhofstraat 10

99.686,80

480

1,1181

114.484,81

551,25

Oud Kerkhofstraat 12

99.686,80

440

1,1181

111.459,81

491,96

Oud Kerkhofstraat 14

116.788,11

470

1,1181

130.580,79

525,51

Oud Kerkhofstraat 16

116.788,11

430

1,1181

130.580,79

480,78

Art. 2 : De individuele huurprijzen voor de huidige huurders zullen worden vastgesteld door het vast bureau, op basis
van een berekening door de sociale dienst.
Art. 3 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheid.
4. CAO 2020 personeel lokale besturen : implementatie.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77, 78, 285 §2, 286 §2 en 287;
Gelet op het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten op 08 april
2020;
Gelet op de Omzendbrief KB / ABB 2020/2 dd. 28 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor het
personeel van de lokale en provinciale besturen;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Mesen, inzonderheid artikel 122;
Overwegende dat het bedrag per maaltijdcheque momenteel 6,00 euro bedraagt, waarvan 4,91 euro
werkgeversbijdrage en 1,09 euro werknemersbijdrage;
Gelet op zijn besluit dd. 02 april 2010 houdende de vaststelling van het percentage voor de tweede pensioenpijler van
het contractueel personeel op 1 %;
Gelet op het schriftelijk akkoord van de syndicale organisaties;

Gelet op de bespreking in het managementteam dd. 16 september 2020;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden, houdende de implementatie van de CAO 2020 voor het personeel van
de stad Mesen;
Op voorstel van het vast bureau;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : In uitvoering van de CAO 2020 voor het personeel van de lokale besturen, worden de volgende maatregelen
goedgekeurd voor het personeel van het OCMW Mesen :
- Met ingang van 01 oktober 2020 wordt het bedrag van een maaltijdcheque verhoogd van 6,00 euro naar
8,00 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 6,91 euro, de werknemersbijdrage bedraagt 1,09 euro.
- Met ingang van het jaar 2020 wordt een recurrente (= jaarlijks weerkerende) koopkrachtverhoging van
200 euro per VTE toegekend. Dit gebeurt via ecocheques.
- Het percentage van de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel wordt met ingang van 01
januari 2020 vastgesteld op 2,50 % van het pensioengevend jaarloon. Met ingang van 01 januari 2021
wordt dit percentage vastgesteld op 3,00 %.
Art. 2 : Dit besluit als bijvoegsel toegevoegd aan de rechtspositieregeling van het personeel.
Art. 3 : Het besluit wordt ter kennis gebracht van :
- de toezicht houdende overheid;
- de pensioenverzekeraar
- het personeel van het OCMW
- de financieel directeur
5. Goedkeuring van een reglement voor toekenning van een toelage voor thuiszorg.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77, 78, 285 §2, 286 §2, 287 en
288;
Overwegende dat er in de stad Mesen sinds het jaar 2000 een gemeentelijke mantelzorgpremie bestaat;
Overwegende dat het aangewezen is om dergelijke premie niet langer via het stadsbestuur toe te kennen, maar via
het OCMW;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden, houdende de opheffing van het reglement voor toekenning van een
gemeentelijke mantelzorgpremie;
Op voorstel van het vast bureau;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : Het OCMW kent aan de inwoners van de stad Mesen die een hulpbehoevend persoon thuis verzorgen een
toelage voor mantelzorg toe, onder de voorwaarden die zijn opgesomd in het reglement in bijlage.
Art. 2 : Dit reglement treedt in voege op 01 januari 2021. .
Art. 3 : Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 4 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- De toezicht houdende overheid
- De financieel directeur
- De sociale dienst
- De bevolking door publicatie op de gemeentelijke website
BIJLAGE : REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR MANTELZORG
Aan de inwoners van de stad Mesen die een hulpbehoevend persoon thuis verzorgen wordt een toelage voor
mantelzorg verleend onder de volgende voorwaarden :
Art. 1 : De verzorgde moet gedurende een periode van één maand, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de
aanvraag, dezelfde woon- en verblijfplaats hebben als de zorgverstrekker(s). Dit moet blijken uit een nazicht
van de bevolkingsregisters.
Art. 2 : De verzorgde moet werkelijk zorgbehoevend zijn. Onder zorgbehoevend wordt verstaan : door ziekte, ongeval
of omwille van de gevorderde leeftijd niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire
huishoudelijke taken te verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.
De vaststelling van deze zorgbehoevendheid gebeurt door middel van de tabel “zelfredzaamheid” die deel
uitmaakt van het aanvraagformulier en die wordt opgemaakt door de behandelende dokter in de
geneeskunde. Het OCMW kan toezicht houden door een controlerende dokter in de geneeskunde. Het stelt zo
nodig uiteindelijk zelf de graad van zorgbehoevendheid vast.
Art. 3 : De zorgverstrekker(s) moeten zich daadwerkelijk met de verzorging van de zorg-behoevende inlaten. De
zorgverstrekker(s) verbinden zich ertoe overeenkomstig een zorgenplan hulp te verstrekken.
Het zorgenplan omvat de verbintenis van de zorgverstrekker(s) dat de zorgbehoevende bijstand zal
ontvangen om tegemoet te komen aan de tekorten op het vlak van zelfredzaamheid, vastgesteld door de
behandelende dokter in de geneeskunde of de sociale dienst van het OCMW. Het zorgenplan maakt deel uit
van het aanvraagformulier. De zorgverstrekker en de verzorgde moeten na de aanvraag ook effectief samen
wonen.
Art. 4 : De toelage voor mantelzorg wordt vastgesteld aan de hand van de punten behaald op de tabel
zelfredzaamheid. De verzorgde is getroffen door een vermindering van zelfredzaamheid van tenminste 12
punten. Deze vermindering van zelfredzaamheid stemt overeen met ongeschiktheid van tenminste 80%.
Art. 5 : De aanvraag tot toekenning van de toelage voor mantelzorg moet op het daartoe voorgeschreven
aanvraagformulier ingediend worden bij het OCMW.
Dit formulier kan bekomen worden bij de sociale dienst van het OCMW.

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de bij dit besluit gestelde voorwaarden voldaan is.
Indien de vereisten bepaald in onderhavig artikel niet nageleefd worden is de aanvraag onontvankelijk.
Art. 6 : De aanvragen worden jaarlijks door het Vast Bureau van het OCMW herzien, op voorstel van de sociale dienst.
Art. 7 : Bij weigering van een aanvraag door het Vast Bureau om reden dat de verzorgde niet voldoet aan de
voorwaarden van zorgbehoefte, kan een nieuwe aanvraag slechts ingediend worden na verloop van één jaar
na de beslissing van het Vast Bureau.
Art. 8 : De toelage voor mantelzorg bedraagt 120 euro per jaar, tenzij bij toepassing van hetgeen bepaald is in artikel
11 van dit besluit. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december.
Art. 9 : De aanvrager verbindt zich ertoe iedere verandering in de situatie, die invloed heeft op het al dan niet in
aanmerking komen voor de toelage, schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.
Art. 10 : De toelage voor mantelzorg, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de dag van uitbetaling, kan worden
teruggevorderd indien de aanvrager een onjuiste en / of onvolledige aanvraag en / of stukken heeft ingediend.
Art. 11 : Bij definitieve hospitalisatie, opname in een rust- of verzorgingstehuis, bij overlijden van de verzorgde, eindigt
het recht op premie.
Het toe te kennen bedrag wordt in dat geval verrekend over de in aanmerking te nemen maanden.
Dit is eveneens het geval bij het toekennen van de toelage ter gelegenheid van een nieuwe aanvraag in de
loop van het jaar.
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.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 77, 78, 285 §2, 286 §2, 287 en 288;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 maart 2020 houdende
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en de bijlage ervan;
Overwegende dat ingevolge dit KB aan het OCMW Mesen een bedrag van 464,00 euro wordt toegewezen om de
meest kwetsbare mensen de kans te geven om in hun voedselbehoefte en basishygiënemateriaal ter bescherming
van Covid-19 te voorzien;
Gelet op de Omzendbrief dd. 29 juni 2020 van de POD Maatschappelijke Integratie tot wijziging van de omzendbrief
van 3 april 2020 betreffende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de toelage zich richt tot de OCMW-gebruiker in de ruime zin, en is niet beperkt tot personen die
recht hebben op leefloon of een andere sociale uitkering;
Overwegende dat deze toelage mag worden aangewend voor :
1. Bedeling van voedselpakketten
2. Bedeling van kant-en-klare maaltijden
3. Uitreiking van aankoopbonnen voor aankoop van voeding
4. Aankoop van basishygiënemateriaal ter bescherming van Covid-19 voor de begunstigden
5. Overige middelen die het OCMW aanwendt om het doel van deze toelage te bereiken.
Overwegende dat de toelageperiode loopt van 01 april 2020 t/m 31 december 2020.
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : Het aan het OCMW toegekende bedrag van 464,00 euro als voedselhulp voor de doelgroep van de gebruikers
van het OCMW, zal worden toegekend aan de vzw Op ’t Spoor (voedselbank), Grachtstraat 17a te 8900 Ieper.
Art. 2 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- De toezicht houdende overheid
- De financieel directeur
- De sociale dienst
- De vzw Op ’t Spoor te 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.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 77, 78, 285 §2, 286 §2, 287 en 288;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 03 juli 2020 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 mei 2020 houdende het
invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de Omzendbrief dd. 14 juli 2020 van de POD Maatschappelijke Integratie betreffende het KB van 03 juli
2020;
Overwegende dat ingevolge dit KB aan het OCMW Mesen een bedrag van 8.858,00 euro, verhoogd met een bedrag
van 770,00 euro voor personeelskosten wordt toegewezen;
Overwegende dat deze toelage zich richt tot de OCMW-gebruiker in de ruime zin, die zich in een moeilijke sociale
situatie bevindt en die een deel van zijn inkomen en/of koopkracht heeft verloren door de Covid-19 crisis;
De steun is niet alleen bedoeld voor begunstigden die nu reeds gekend zijn bij het OCMW, zij kan dus eveneens
gericht zijn op personen die genieten van andere sociale uitkeringen of geheel andere gezinnen die zich in een
moeilijke situatie bevinden.
De toelage mag worden aangewend voor 8 sectoren :
1. Hulp voor huisvesting, met inbegrip van de lasten, uitgezonderd de huurwaarborg (vb. tussenkomst in huur of
huurachterstand, huisvestingskosten, …)
2. Hulp voor energieverbruik, met inbegrip van de noodzakelijke begeleiding en sociale en budgettaire geleiding
(gas, elektriciteit, kolen, hout, stookolie, pellets, …

3.

Hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale
contacten en onderwijsondersteuning (vb. aankoop van computers of tablets, ID-kaartlezers, telefoon-, gsm- en
internetabonnementen, kosten voor het huren van een computer, volgen van online opleidingen, abonnement op
online schooltaken, …)
4. Psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld,
angstproblemen en psychiatrische onrust (vb. psycholoog, psychiater, ergotherapeut, …)
5. Hulp op het gebied van gezondheid (vb. medische kosten, medicijnen, ziekenhuisrekeningen, kosten voor
ziekenwagen, …)
6. Hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen (vb. begrafeniskosten, proces- en
deurwaarderskosten, diverse belastingen, …)
7. Lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften (vb. tussenkomst in vervoerskosten, verzekeringspremies,
aankoop kledij, aankoop bril, …)
8. Steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede (kosten speelplein, vakantiestages, onderwijsbegeleiding,
abonnementen openbaar vervoer, logopedie, psychomotoriek, strijd tegen intra-familaal geweld, …)
Gelet op zijn besluit dd. 29 juni 2020 om in toepassing van het KB van 13 mei 2020, het aan Mesen toegekende
bedrag van 1.156 euro te besteden als tussenkomst in het persoonlijk aandeel van OCMW-cliënten in het kader van
de minimale gaslevering voor de opladingen in de maanden november en december 2020;
Overwegende dat werkings- en investeringskosten van het OCMW niet kunnen gebeuren met de subsidie van 8.858
euro. Werkingskosten kunnen wel gebeuren van de subsidie van 770 euro (vb. gel, plexiglas voor de burelen, …);
Overwegende dat de toelageperiode loopt van 01 april 2020 t/m 31 december 2020;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : Het besluit van de OCMW-raad dd. 29 juni 2020 houdende de aanwending van de federale “Covid-19” subsidie
ten bedrage van 1.156,00 euro, wordt ingetrokken.
Art. 2 : 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.
Art. 3 : De individuele toekenning zal gebeuren door het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Art. 4 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- De toezicht houdende overheid
- De financieel directeur
- 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.
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, tweede lid, 3°
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de
Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen;
Overwegende dat het OCMW aan elke inwoner die behoort tot een kwetsbare doelgroep één of meerdere
waardebonnen wenst te geven om :
enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus inkomensverlies
leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie
bevinden, en
- anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn getroffen, te
steunen.
Overwegende dat onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen :
Personen of huishoudens met een leefloon of gelijkgestelde steun
Personen of huishoudens die nu reeds aanvullende steun krijgen
Andere : Personen of huishoudens die :
a) begeleid worden in het kader van budgetbeheer,
b) in collectieve schuldenregeling zijn;
c) in aanmerking komen voor minimale gaslevering
d) een attest “ voedselbedeling” krijgen
Gelet op het ontwerp van reglement;
Overwegende dat de geraamde uitgaven zullen worden ingeschreven in de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : Het bijgevoegde reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie wordt goedgekeurd.
Art. 2. : Het vast bureau is belast met de uitvoering van deze beslissing.
Art. 3 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- De toezicht houdende overheid
- De sociale dienst

- De financieel directeur
BIJLAGE : Reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie

Artikel 1
Naar aanleiding van de coronacrisis geeft het OCMW van Mesen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie een waardebon uit. Deze bon krijgt de naam
“coronaconsumptiebon Mesen”.
Dit reglement regelt de uitgifte en bijbehorende modaliteiten van de waardebon.
Artikel 2
Onder kwetsbare doelgroepen worden begrepen :
- Personen of huishoudens met een leefloon of gelijkgestelde steun
- Personen of huishoudens die nu reeds aanvullende steun krijgen
- Andere : Personen of huishoudens die :
a) begeleid worden in het kader van budgetbeheer,
b) in collectieve schuldenregeling zijn;
c) in aanmerking komen voor minimale gaslevering
d) een attest “ voedselbedeling” krijgen
Onder handelszaken of organisaties worden begrepen: handelszaken, ondernemingen of organisaties die
ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen op het ogenblik van de registratie in artikel 8.
De “coronaconsumptiebon Mesen” kan gebruikt worden in lokale handelszaken en organisaties in voeding of
persoonlijke verzorging.
De handelszaak of organisatie moet haar vestiging hebben op het grondgebied van de stad Mesen.
Het is niet toegelaten om met de consumptiebon sigaretten of alcoholhoudende dranken aan te kopen.
Artikel 3
De “coronaconsumptiebon Mesen” heeft een waarde van 5 euro.
Artikel 4
De waardebon heeft een geldigheidsduur tot 30 september 2021. De vervaldatum wordt op de waardebon vermeld.
Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten handelszaken of
organisaties.
De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Hij is
niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het OCMW, noch bij de
aangesloten handelszaken of organisaties. De aangesloten handelszaak of organisatie mag geen contanten
teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product of de verstrekte dienst lager zou zijn dan de waarde van
de bon.
De waardebon dient in één keer volledig gebruikt te worden en kan niet gebruikt worden voor verschillende aankopen
bij verschillende aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 5
Elke waardebon heeft een unieke identificatiecode.
De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
Artikel 6
Elk huishouden waarvan de referentiepersoon inwoner op 01 juli 2020 is ingeschreven in de gemeentelijke
bevolkingsregisters en die behoort tot een kwetsbare doelgroep, vermeld in artikel 2, ontvangt waardebonnen voor
een waarde van 25 euro per gezin, verhoogd met 10 euro per bijkomend gezinslid (de referentiepersoon niet
meegerekend) dat is ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Mesen.
De waardebonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen toegekend door een aanvraag in te dienen bij het OCMW
en worden automatisch toegekend door het OCMW.
De bonnen worden aan de kwetsbare doelgroepen verdeeld door het afhalen in het sociaal huis.
De bonnen kunnen niet worden verkocht aan derden.
Artikel 7
Het OCMW draagt alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals het drukken van de bon, publiciteit, affiches,
raamstickers, ….
Er worden geen kosten aangerekend aan de aangesloten handelszaken of organisaties.
Artikel 8
Handelszaken of organisaties, zoals vermeld onder artikel 2, die wensen deel te nemen aan het concept van de
waardebon, worden van dit reglement op de hoogte gebracht. Door zich te registreren verklaren de aangeslotenen
akkoord te gaan met dit reglement.
De lijst met aangesloten handelszaken en organisaties wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke website.
De aangeslotenen gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak worden bekend
gemaakt op de gemeentelijke website.
Artikel 9
De handelszaak of organisatie valideert zelf de waardebon. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door het OCMW

op het door de handelszaak of organisatie opgegeven bankrekeningnummer, na voorlegging van de waardebonnen
samen met een schuldvordering.
Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangeslotenen nog worden voorgelegd ter
uitbetaling, tot maximaal 6 weken na de vervaldag van de bon, dit is tot 15 november 2021.
Artikel 10
Het OCMW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd
na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen
1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11
In geval van betwistingen of discussies over de toepassing van het reglement neemt het vast bureau een
gemotiveerde beslissing.
Artikel 12
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.
9.Coronamaatregelen : Actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona – Huis van het
kind.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77, 78, 285 §2, 286 §2 en 287;
Overwegende dat de stad Mesen samen met Ieper, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Zonnebeke
deel uitmaakt van het “Huis van het Kind”;
Overwegende dat de Vlaamse Regering een financiële stimulans geeft om initiatieven ten bate van maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona uit te breiden en te faciliteren;
Overwegende dat dit gebeurt via een subsidie aan de Huizen van het Kind;
Overwegende dat het aandeel van Mesen 384,08 euro bedraagt, en dat het totaal voor het “Huis van het Kind” in de
regio Ieper in totaal 9.210,42 euro bedraagt;
Overwegende dat door het “Huis van het Kind” van onze regio wordt voorgesteld om met het beschikbare geld
waardebonnen van 20 euro bij de Fun aan te bieden aan gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. De
voorwaarden om hiervan te genieten zijn de volgende : budgetbeheer, leefloon, attest voedselbedeling);
Overwegende dat met het aandeel van Mesen bijgevolg 19 gezinnen van Mesen kunnen genieten van deze steun;
Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : 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 goedgekeurd.
Art. 2 : De individuele toekenning zal gebeuren door het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Art. 3 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- de toezichthoudende overheid
- het “Huis van het Kind”
- de sociale dienst
- de financieel directeur
10. Socio-culturele participatie 2020 : vaststellen van de toekenningsvoorwaarden.
Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 31 juli 2020 houdende 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 in 2020;
Gelet op zijn besluiten van vorige jaren houdende het vaststellen van het principe en de modaliteiten voor het gebruik
van gelden voor sociaal-culturele en sportieve participatie;
Overwegende dat het OCMW Mesen ingevolge bovenvermeld KB kan beschikken over een bedrag van 603 euro;
Overwegende dat het OCMW de uitgaven voor socio-culturele participatie kan besteden voor de periode 2020 voor :
1. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, sportieve of culturele
manifestaties;
2. de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname door de gebruikers aan sociale, culturele of sportieve
verenigingen met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen;
3. de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak;
4. de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang en participatie van de doelgroep tot de nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën bevorderen.
Overwegende dat deze subsidie ook kan aangewend worden voor de financiering van het organiseren van collectieve
modules ter ondersteuning van de sociale begeleiding van de OCMW-gebruikers volgens een trajectmatige aanpak (al
dan niet in het kader van een GPMI – geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie).
Overwegende dat de subsidie ook kan aangewend worden door de centra voor de activiteiten gelinkt aan de steun
inzake de strijd tegen kinderarmoede. In dit kader kunnen de centra deze subsidie aanwenden voor:
1. de volledige of gedeeltelijke financiering van maatschappelijke dienstverlening om de maatschappelijke integratie
van kinderen van gebruikers via deelname aan sociale programma’s te bevorderen (sociale programma’s,
onderwijs-, psychologische, paramedische, pedagogische ondersteuning);
2. de volledige of gedeeltelijke financiering van initiatieven met of voor kinderen van gebruikers om hun
maatschappelijke integratie te bevorderen.
Overwegende dat het OCMW een princiepsbeslissing moet nemen over de besteding van de gelden;

Na beraadslaging;
BESLUIT eenparig :
Art. 1 : 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, zullen als
volgt worden aangewend :
- de doelgroep omvat alle gebruikers van de openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het
centrum;
- alle doelstellingen die vermeld zijn in het Koninklijk Besluit van 31 juli 2020 komen in aanmerking;
- er wordt maximum 50 % van de verantwoorde uitgave ten laste genomen, met een maximum bedrag van
100 euro per gezin.
Art. 2 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :
- de toezichthoudende overheid;
- de sociale dienst;
- de financieel directeur
e

11. BBC 2020 : kennisname opvolgingsrapport 1 semester 2020.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40, 41, 263 en 285 t/m 287;
e
Gelet op het opvolgingsrapport over het 1 semester 2020, opgesteld door de financieel directeur op 16 september
2020;
BESLUIT eenparig :
e
Enig artikel : Er wordt kennis genomen van het opvolgingsrapport over het 1 semester 2020 van de stad en het
OCMW Mesen.
12.Vragen en antwoorden.
Nihil.
Al de punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven.
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