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Mondelinge vraag van de h. Cools: Meer vraag tot OCMW-hulp.
De h. Cools geeft aan dat de vorige gemeenteraad unaniem een motie heeft goedgekeurd inzake sociale
ondersteuning omwille van de gevolgen van de gezondheidscrisis. Hij betreurt dat deze motie niet in de
Wolvendael werd gepubliceerd, wat toch gebruikelijk is met unanieme moties. De motie vraagt het college om
het OCMW financieel te ondersteunen in deze crisisperiode wegens nieuwe sociale noden en meer
hulpbehoevenden.
Is er een stijging van de aanvragen voor OCMW-hulp? Zal het college de omkadering door
maatschappelijke assistenten versterken indien er een effectieve stijging vastgesteld zou worden? Als het
federale covidfonds verlengd zou worden, kan dit gebruikt worden, minstens gedeeltelijk, voor de financiering
van de versterking van het team maatschappelijke assistenten? Hoe gebruikt het OCMW deze covidfondsen of
hoe zullen deze gebruikt worden?
Schepen Lambert-Limbosch bevestigt dat er meer OCMW-hulp gevraagd wordt door de gezondheidscrisis
maar in dit stadium is het niet nodig om het huidige kader te versterken om deze stijging te beheersen.
Volgens de statistieken werden er in 2020 127 beslissing inzake bijzondere covidsteun genomen en het
aantal betrokken OCMW-begunstigden door covidbeslissingen was 60. Gemiddeld 14% van de toegekende hulp
betreft covidhulp. De twee delen van de ontvangen bijzondere subsidies bedragen € 105.834 en € 811.403.
De bestemming van deze subsidies wordt besproken binnen het bijzonder comité voor de sociale dienst
(BCSD). De raad voor maatschappelijk welzijn wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van de toestand.
In het algemeen worden deze fondsen gebruikt voor individuele financiële ondersteuning voor studenten
en ouderen, de vermindering van de digitale kloof en de levering van beschermend materiaal.
De stijgende vraag heeft organisatorische gevolgen voor het OCMW, meer bepaald in de frequentie van
de vergaderingen van het BCSD.
Door de goede samenwerking tussen het OCMW en het gemeentebestuur wordt het college op de hoogte
gehouden van deze wijzigingen.
De schepen Lambert-Limbosch betreurt dat de nieuwe reglementering hem niet meer toelaat om als
schepen van Toezicht deel te nemen aan de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De h. Cools was niet op de hoogte van deze nieuwe reglementering.
Als de burgemeester zijn bevoegdheden ter zake niet kan delegeren, zou hij de vergaderingen van het
OCMW moeten bijwonen.
De burgemeester heeft het volste vertrouwen in de OCMW-voorzitter.
Hij is voor hem absurd dat de schepen van Sociale Actie niet kan deelnemen aan de zittingen van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
De h. Cools vindt dit eveneens onbegrijpelijk.
Toen hij waarnemend burgemeester was, had het college gekozen voor de systematische deelname van
de schepen van Sociale Actie aan de vergaderingen van het OCMW, niet om de autonomie van het OCMW te
benadelen maar om een goede samenwerking te garanderen.
Hij begrijpt dat de burgemeester een drukke agenda heeft maar vraagt toch dat hij aanwezig zou zijn op
belangrijke vergaderingen, waaronder degenen waarbij beraadslaagd wordt over het OCMW-budget.

