PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

1540 HERNE

Vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 november 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent
Roobaert, An Deleye, Paul Beyl, Ivan Van Hassel, Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Patrick De Vos, Paulette Debock, Frank Nevens, Gemeenteraadsleden
Openbaar
1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23
oktober 2019
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 23 oktober 2019
Advies en motivering
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door
de algemeen directeur, goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2019 worden
goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de OCMWraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan het diensthoofd
Welzijn.

2. Kennisname zittingsverslag van de vorige vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2019.
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Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 23 oktober 2019.
Advies en motivering
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het zittingsverslag, zoals voorgelegd door
de algemeen directeur.
Besluit:
Artikel 1 : De raad neemt kennis van het zittingsverslag van 23 oktober 2019.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Gebruik Belfius EasyCard - Raamcontract: goedkeuring
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
Vluchtelingen die door Fedasil toegewezen worden aan het Lokaal Opvanginitiatief
beschikken meestal niet over een bankrekening.
Het duurt vaak enkele weken eer zij een eigen bankrekening kunnen openen omdat zij over
de juiste verblijfspapieren moeten beschikken.
Het OCMW betaalde tot op heden het leefgeld in cash uit.
Ook andere cliënten van het OCMW hebben soms geen bankrekening of hun bankrekening
mag niet gebruikt worden.
Om deze cash-betalingen uit te schakelen biedt Belfius het systeem van de Belfius
EasyCard aan.
De Belfius EasyCard is een herlaadbare debetkaart die ter beschikking kan gesteld worden
van een persoon indien het niet mogelijk is om een bedrag rechtstreeks op een rekening te
storten.
Ze is ideaal voor recurrent gebruik en kan gebruikt worden op alle bankautomaten.
Er kan op elk ogenblik een bedrag worden opgeladen.
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst en het diensthoofd zullen de toelating
krijgen om een bedrag op te laden.
De kosten bedragen:
-aanmaakkosten kaart: 2 euro per kaart.
-beheerforfait: 10 euro per kaart per jaar.
-nieuwe pincode: 1,50 euro.
Bij goedkeuring zullen er een beperkt aantal kaarten besteld worden.
Bevoegdheid
Artikel 84 van het decreet lokaal bestuur
Advies en motivering
Om gebruik te kunnen maken van het Easy Card systeem van Belfius moet een
overeenkomst met Belfius worden afgesloten.
Aan de Raad wordt voorgesteld om de raamovereenkomst voor de uitgifte van Belius Easy
Card goed te keuren volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
De financieel directeur verleende gunstig advies om de Belfius Easy Card in te voeren.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De Raad stemt in met het gebruik van de Belfius Easy Card en keurt hiertoe
de raamovereenkomst volgens de tekst gevoegd bij dit besluit goed.
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.

4. Samenwerkingsovereenkomst tussen Dienst Aangepast Vervoer HalleVilvoorde en de OCMW's van Dilbeek, Gooik, Herne, Pepingen, Sint-PietersLeeuw, Galmaarden, Lennik
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
Het OCMW van Herne heeft al vele jaren een samenwerkingsovereenkomst met Dienst
Aangepast Vervoer Halle-Vilvoorde.
De Dienst Aangepast Vervoer ( DAV) biedt aangepast vervoer aan voor mensen die
omwille van hun beperking ernstige mobiliteitsproblemen hebben, in het bijzonder
rolstoelgebruikers.
De samenwerkingsovereenkomst was aan herziening toe.
Na een aantal vergaderingen tussen DAV Halle-Vilvoorde en afgevaardigden van de diverse
OCMW's van de cluster Pajottenland werd er gekomen tot een nieuw ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst tussen DAV Halle-Vilvoorde en de OCMW's van Dilbeek,
Galmaarden, Gooik, Lennik, Herne, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen.
De OCMW's vroegen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst meer garanties voor
aanvragen die komen van inwoners van de gemeenten van de cluster.
De bijdrage voor de deelnemende OCMW's bedraagt 0,15 euro per inwoner.
Het afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat de inwoners van de
deelnemende gemeente een korting van 0,10 euro per kilometer krijgen.
Bevoegdheid
Artikel 84 van het decreet lokaal bestuur
Advies en motivering
Aan de raad wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst tussen DAV Halle-Vilvoorde
en de OCMW's van Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Lennik, Herne, Sint-Pieters-Leeuw en
Pepingen goed te keuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen DAV Halle-Vilvoorde en de OCMW's van
Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Lennik, Herne, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen wordt
goedgekeurd volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Ann Naert
Algemeen Directeur

Kris Degroote
Voorzitter
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