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*** De zitting wordt geopend om 20u52 ***

OPENBARE ZITTING
Er wordt door de burgemeester-voorzitter gevraagd om 2 punten toe te voegen:
aanpassing personeelsformatie en aanpassing rechtspositieregeling. De algemeen
directeur legt uit : het is de bedoeling om de functie van deskundige financiële dienst te
verschuiven van de gemeentelijke formatie naar de formatie van het OCMW. Dit is
gunstiger in het kader van de Sociale maribeldossiers, het is ook evenwichtiger, vermits
de twee andere personeelsleden van de financiële dienst verplicht op de formatie van de
gemeente ondergebracht werden (financieel directeur en waarnemend financieel
directeur). Het is hoogdringend omdat de procedure tot aanstelling van een vervanger
van een personeelslid dat met pensioen gaat moet opgestart worden.
Toevoeging argumentatie Gewoon Wit voor hun niet-goekeuring:
1> Hoogdringendheid wordt betwist omwille van het feit dat de aanstelling van een
vervanger voor het personeelslid dat met pensioen gaat iets is dat reeds langer dan een
paar weken voor zijn vertrek bekend was, en nu niet plots en snel door de raad moet
worden geduwd. Dit wijst op een gebrek aan personeelsbeleid.
2> De raadsleden hebben niet de mogelijkheid om in de korte tijdspanne tussen
bekendmaking van het verzoek (bij aanvang van de zitting) zich het ganse dossier eigen
te maken. Er is onvoldoende tijd om alle aspecten van de voorgestelde wijzigingen op
hun waarde en impact te beoordelen.
3> Er is geen advies van de syndicale vertegenwoordiging beschikbaar betreffende de
voorgestelde aanpassingen. Dit duidt op een gebrek aan syndicaal overleg betreffende de
voorgestelde wijzigingen.
Volgende 11 raadsleden keuren de toevoeging van dit agendapunt goed, dit is een 2/3
meerderheid:
JP Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, F. Havet, T Groeseneken, E. Janssens, J.
Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs, S. Puttemans en J. Bollens
1.Goedkeuring verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 9 februari 2021 goed.

2. Goedkeuring reglement voedselbedeling FEAD.
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DE RAAD
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de POD maatschappelijke integratie, in het kader van het Fonds voor
Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD), levensmiddelen ter beschikking stelt
van OCMW’s en partnerorganisaties met het oog op de gratis verdeling onder de meest
behoeftigen.
Gelet op Reglement voedselbedeling goedkeuring: RMW 16.12.2015 - Publicatie:
08.01.2016
Overwegende dat actualisatie en vervollediging van dit reglement noodzakelijk is.
Op voorstel van het vast bureau
BESLUIT
Enig artikel goedkeuring te geven aan onderstaand reglement voedselbedeling FEAD
2021
Begunstigden en procedure van de gratis voedselverdeling in het kader van het fonds
voor Europese hulp aan de meest behoeftigen - reglement 2021
Artikel 1. De Raad keurt onderstaand reglement goed met ingang van 01.02.2021
Dit reglement regelt de voedselbedeling voor cliënten van het OCMW Hoegaarden.
# 1 De begunstigden van de gratis verdeling
Art. 2. De drie hoofdcategorieën van de doelgroep van de gratis voedselbedeling 2015
worden als volgt omschreven:
- alleenstaanden met een inkomen kleiner of gelijk aan 1200 euro per maand
- koppels met een inkomen kleiner of gelijk aan 2000 euro per maand
- samenwonenden met 1 van bovenstaande categorieën (vb: inwonend volwassen kind)
met een inkomen kleiner of gelijk aan 700 euro per maand.
Art. 3. In geval van kinderen ten laste wordt de inkomensgrens opgetrokken met 200
euro per kind.
Art. 4. Met volgende inkomsten wordt geen rekening gehouden: kinderbijslag,
studietoelage, onderhoudsgeld voor de kinderen, inkomen uit Wijkwerken,
tegemoetkomingen FOD en de zorgpremie.
Art. 5. In geval van een collectieve schuldenregeling en/of budgetbegeleiding wordt
rekening gehouden met het reële inkomen van het gezin en dus niet met het leefgeld dat
wordt doorgestort naar de klant. De behandelende maatschappelijk assistent kan dan in
deze gevallen afwijken van de hierboven vermelde inkomensgrenzen.
Art. 6. Een uitzondering op de inkomensgrens is eveneens toegestaan bij dringende
hulpverlening. Bij dringende hulpvragen beslist de maatschappelijk assistent(e) of de
voedselvraag gegrond is en wordt een noodpakket ter beschikking gesteld.
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Art. 7. Personen die verblijven in een lokaal opvanginitiatief hebben geen recht op de
gratis voedselverdeling, gezien deze personen van het OCMW Hoegaarden reeds het
maximumbedrag aan leefgeld ontvangen.
Art. 8. OCMW-cliënten die verhuizen buiten de gemeente worden geschrapt van de
voedselbedelingslijst. Ook cliënten waarvan de financiële toestand gewijzigd is, en
daardoor niet meer aan de voorwaarden voldoen, worden geschrapt van de
voedselbedelingslijst.
# 2 Procedure
Art. 9. Personen die wensen gebruik te maken van de voedselverdeling dienen een
inkomstenbewijs te overhandigen aan de sociale dienst.
Er wordt per gezin een identiteitsfiche opgemaakt en een dossier bijgehouden met de
nodige informatie. De binnengebrachte informatie wordt door de maatschappelijk
assistenten van de sociale dienst afgetoetst aan de armoedegrens om na te gaan of
betrokkenen recht hebben op deze levensmiddelen.
Art. 10. De levensmiddelen worden verdeeld via een winkelsysteem en door de sociale
dienst verpakt in pakketten per begunstigde. Begunstigden hebben 1 winkelbeurt per 2
maanden, deze beurt is niet overdraagbaar. De sociale dienst voorziet indien
noodzakelijk leveringen aan huis.
Art. 11. Per winkelbeurt kan er van elk product maximaal 1 eenheid per hoofd worden
meegenomen. Voor melk is dit 3 eenheden per hoofd. Voor noodpakketten kan hiervan
afgeweken worden op advies van de maatschappelijk assistent.
Art. 12 Er wordt een gescheiden voorraadadministratie bijgehouden, die toelaat de
bestemming en het gebruik van de levensmiddelen te verifiëren.
Art. 13. Indien er een overaanbod aan levensmiddelen is worden deze goederen
doorgegeven aan de BOM, bezorgd om mensen Tienen met wie hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. OCMW-cliënten die nood hebben aan extra
voedselhulp kunnen, met een doorverwijspas, terecht bij de BOM.
Art. 14 Dit reglement vervangt het bestaande reglement voedselbedeling (goedkeuring:
RMW 16.12.2015 - Publicatie: 08.01.2016) en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke
website, conform de richtlijnen van het decreet lokaal bestuur.

3. Goedkeuring reglement betreffende tussenkomst vervoer vaccinatiecentrum (COVID19).
DE RAAD
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen
van steun door de OCMW’s;
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Gelet op de Wet van 7 oktober 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 het KB van 30 december 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
Overwegende de vaccinatiestrategie COVID-19 en het voornemen om 70% van de
bevolking te vaccineren.
Overwegende het voorstel van de ELZOH om te voorzien in vlot, veilig en betaalbaar
vervoer naar het vaccinatiecentrum
Overwegende dat aan de OCMW’s wordt gevraagd om voor de meest kwetsbare inwoners
een tussenkomst te voorzien in de gemaakte vervoerskosten.
Gelet op de goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Hoegaarden,
door de gemeenteraad en OCMW-raad van 17/12/2019 met daarin
ACT-30: Alternatieven aanbieden voor beperkt openbaar vervoer via samenwerking
met vzw Mobiel / MMC.
Gelet op de overeenkomst organisatie en ondersteuning vervoer vaccinatiecentrum, zoals
goedgekeurd op de collegezitting van waarbij een standaardtarief van 5 euro is
afgesproken.
Overwegende dat een ticket eenmalige busrit 2 euro kost (1 uur geldig) en er dus 2
tickets nodig zijn voor het vervoer heen en terug – totale kostprijs 4 euro.
Overwegende dat het vervoer met DAV (dienst aangepast vervoer) ongeveer 10 euro zal
kosten (gratis lidmaatschap, 2 € instapkosten, 0,50 €/km).
Overwegende dat het vervoer met MMC (mindermobielencentrale) ongeveer 5 euro zal
kosten (geen lidmaatschap vereist).
Gelet op de bespreking en goedkeuring van het principe van de eenmalige
tussenkomst in vervoer naar vaccinatiecentrum door het vast bureau van 1/3/2021.
Op voorstel van de sociale dienst en de gemeentelijke crisiscel
BESLUIT
Artikel 1 : Dit reglement is alleen van toepassing tijdens het jaar 2021.
Art. 2 – Doel en opzet
ELZOH voorziet in een aangepast vervoersysteem voor welbepaalde doelgroepen van en
naar het vaccinatiecentrum. Zij zullen zich aan een zeer voordelig, uniform tarief ter
plaatse kunnen laten brengen, ongeacht de woonplaats.
Het OCMW van Hoegaarden voorziet in een bijkomende tussenkomst voor financieel
behoeftigen. Deze tussenkomst kan enkel gebruikt worden voor
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Reservatiekosten aangepast vervoer vaccinatiecentrum vanuit ELZOH.
Terugbetaling ticket openbaar vervoer van en naar vaccinatiecentrum
Terugbetaling kosten vervoer van en naar vaccinatiecentrum met MMC of DAV.

Art. 2 – Rechthebbenden
Rechthebbenden op een eenmalige toelage tussenkomst vervoer vaccinatiecentrum zijn:
1. Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun uitgekeerd door het OCMW
2. Personen met een handicap en een inkomensvervangende tegemoetkoming
3. Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen
voor ouderen.
4. Andere personen met een laag loon of een laag pensioen (onder de Europese
armoedegrens van € 1.139 voor alleenstaanden en € 2392 voor een gezin).
5. OCMW-cliënten die worden voorgedragen door hun behandelende
maatschappelijk assistent.
Er kan enkel een tussenkomst voorzien worden mits gunstig advies van een
maatschappelijk assistent van de sociale dienst.
Naast de financiële kwetsbaarheid wordt elk verzoek getoetst op de strikte noodzaak
wegens ontbreken persoonlijk vervoer of mogelijkheid op vervoer door familie of derden.
Indien de sociale dienst van oordeel is dat een cliënt – ondanks een beperkt inkomen –
deze tussenkomst niet nodig heeft, zal geen toekenning kunnen gebeuren.
Art. 3 Tussenkomst en voorwaarden
De tussenkomst is enkel bedoeld voor de kosten die niet elders recupereerbaar zijn (bv.
gratis vervoersregelingen, ziekteverzekering, …) en bedraagt maximaal 10 euro per
persoon, per rit (heen en terug = 1 rit) van het grondgebied Hoegaarden naar het
vaccinatiecentrum.
Art 4. Procedure
De toekenning van de toelage tussenkomst vervoer vaccinatie COVID-19 gebeurt aan de
hand van een beslissing dringende steun door de voorzitter van het BCSC. Deze
beslissingen worden maandelijks bekrachtigd door het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst.
Rechthebbenden dienen een aanvraag te richten aan het OCMW tot het bekomen van de
eenmalige toelage tussenkomst vervoer vaccinatie COVID-19 2021. De aanvraag moet
gebeuren tussen 1 maart en 1 december 2021.
De uitbetaling van de toelage tussenkomst vervoer vaccinatie zal maar gebeuren mits
voorlegging van de nodige bewijsstukken (reservatie of gebruik vervoersbewijs openbaar
vervoer). De toelage wordt betaald aan de cliënt zelf via overschrijving op zijn
bankrekening.
Art. 5 Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de OCMW-raad en wordt
bekendgemaakt via de website www.gemeentehoegaarden.be

4. Kennisneming schrijven ABB afdeling lokale financiën
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DE RAAD neemt kennis van het schrijven dd 01.02.2021 vanwege het ABB Agentschap
Binnenlands bestuur - afdeling lokale financiën Havenlaan 88 bus 70 1000 Brussel –
aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - vaststellingen.

5. Personeel: Aansluiting bij kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering
Federale Pensioendienst – Gemeenschappelijke Sociale Dienst
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet Lokaal Bestuur;
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere
socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een
hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden
van de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van
27.04.2001;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten zal
organiseren;
Gelet op de kennisgeving aan het vast bureau in zitting op 01.03.2021;
Gelet op het protocol van akkoord van het overlegcomité;
BESLUIT:
Artikel 1- Het OCMW van Hoegaarden zal toetreden tot de collectieve verzekering
“verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten.
Artikel 2- Het OCMW van Hoegaarden biedt aan de personeelsleden bovenvermelde
collectieve verzekering aan en neemt de premie ten laste zoals bepaald in haar
rechtspositieregeling.
Artikel 3- Het bestuur kan de hospitalisatieverzekering ook aanbieden aan gezinsleden
en gepensioneerde personeelsleden. De kosten hiervan worden niet ten laste genomen
door het bestuur.
Artikel 4- De nodige kredieten hiervoor worden voorzien op de begroting.
Artikel 5- Het bestuur vult voor de toetreding het aansluitingsformulier van de FPDGSD in.
Artikel 6- De toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten
bestuur de verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, in acht te nemen.
Artikel 7- Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt

Raadslid Herwig Princen verlaat de zitting gedurende de behandeling van de
agendapunten 6 en 7 op basis van zijn interpretatie van artikel 27 van het decreet lokaal
bestuur
6.OCMW-personeel : aanpassing personeelsformatie
DE RAAD,
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Gelet op desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op de bijgevoegde aangepaste OCMW-personeelsformatie en het gezamenlijk
organogram
Gelet op het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd 9.03.2021;
Op voorstel van het vast bureau;
Gelet op de toelichting van de algemeen directeur;
Na bespreking;
Stemmen voor: JP Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, F. Havet, T Groeseneken, E.

Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs, S. Puttemans, J. Bollens, L. Fuchs en C.
Scheepmans Onthoudingen: E Ylen en L. Dotremont.
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde aangepaste OCMW-personeelsformatie wordt goedgekeurd.

7. OCMW-personeel : aanpassing rechtspositieregeling
DE RAAD,
Gelet op desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd 17.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregelingen van het OCMW-personeel en latere wijzigingen;
Gelet op het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd 9.03.2021;
Op voorstel van het vast bureau;
Na bespreking;
Stemmen voor: JP Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, F. Havet, T Groeseneken, E.

Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs, S. Puttemans, J. Bollens, L. Fuchs en C.
Scheepmans Onthoudingen: E Ylen en L. Dotremont.
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassing in de tekst van de bijgevoegde OCMW-rechtspositieregeling
wordt goedgekeurd.

*** De zitting wordt gesloten om 20u57 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
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De algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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