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1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het verslag van de vorige zitting goed.
--------------------------------------2. Kennisname managementrapport 2de kwartaal 2020
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het managementrapport van het 2de
kwartaal 2020 bevattende een financiële rapportering met betrekking tot de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten, de visumverplichting, het
debiteurenbeheer en de financiële risico's van het OCMW, zoals opgemaakt door de financieel
directeur op 23 september 2020.
--------------------------------------3. Opvolgingsrapportering BBC 2020
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de voorgelegde opvolgingsrapportering tot
en met het derde kwartaal van 2020.
--------------------------------------4. Huis van het Kind: goedkeuring subsidiereglement voor herbruikbare luiers
Op advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt het subsidiereglement voor
herbruikbare luiers aangepast. Ook he aanvraagformulier wordt bij deze beslissing aangepast.
--------------------------------------5. Aanvraag trekkingsrecht subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen
De corona pandemie brengt voor heel wat mensen financiële problemen met zich mee. Daarom
besliste de Vlaamse regering om voor het begrotingsjaar 2020 een subsidie van maximaal €
15.000.000 toe te kennen aan de gemeenten of OCMW's van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, waarvan € 14.250.000 gaat naar de Vlaamse gemeenten of OCMW's en €
750.000 wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Dentergem heeft recht op een bedrag van € 12.249,19. De subsidie dient ter financiële
ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen
die verkeren in financiële armoede of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen
terecht te komen, tijdelijk een extra consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of
organisaties. We willen hiervoor het systeem van de Dentergembon hanteren.
De afbakening van kwetsbare doelgroepen en van lokale handelszaken wordt gedefinieerd op basis
van de plaatselijke noden.
--------------------------------------6. Goedkeuring addendum aan de overeenkomst afgesloten met Sodexo: uitgifte van
ecocheques naar aanleiding van sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en
provinciale besturen en uitgifte elektronische Lunch Pass
Er werd een sectoraal akkoord afgesloten om de koopkracht te verhogen van personeelsleden die
onder het toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
vallen. Er wordt een koopkrachtverhoging van € 200 per voltijds equivalent voorzien wordt vanaf 1
januari 2020.
Het behoort tot de autonomie van de lokale en provinciale besturen om, na onderhandeling met de
sociale partners (representatieve vakorganisaties), zelf te bepalen hoe de koopkrachtverhoging
wordt doorgevoerd.

Er wordt voorgesteld om ecocheques in te voeren, die kunnen worden uitgegeven door Sodexo.
--------------------------------------7. Kalender 2021
In 2021 vallen er een aantal feestdagen samen met een zaterdag of een zondag. Deze dagen dienen
op een andere manier te worden toegekend aan de personeelsleden die niet in het weekend werken.
Ook het collectief verlof en de dienstvrijstellingen voor 2021 worden vastgelegd.
--------------------------------------8. Kennisname van de afsprakennota en de overeenkomst betreffende telewerk voor het
OCMW-personeel
De regering roept, in het kader van de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan, opnieuw op om indien mogelijk zoveel mogelijk van thuis uit te werken.
Er werd een algemeen afsprakenkader uitgewerkt binnen gemeente en OCMW Dentergem om
telewerk te formaliseren. Er werd ook een overeenkomst afgesloten met iedere medewerker die aan
telewerken doet. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documenten die
werden opgesteld.
--------------------------------------9. Varia
---------------------------------------

