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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:55 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

1. Betreft: OR/2021/002 - Basisregistratie schuldbemiddeling 2020. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het schrijven van SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw d.d. 24 december 2020; 
Overwegende dat elke erkende instelling voor schuldbemiddeling jaarlijks een basisregistratie 
van het aantal dossiers budget- en schuldhulpverlening moet bijhouden; 
Overwegende dat het basisregistratieformulier 2020 van het OCMW Rijkevorsel werd 
goedgekeurd in zitting van het vast bureau van 25 januari 2020; 
Overwegende dat deze gegevens tijdig werden overgemaakt aan SAM, steunpunt Mens en 
Samenleving vzw; 
Gelet op de bespreking;. 
Neemt kennis van het basisregistratieformulier voor schuldbemiddeling 2020 van het OCMW 
Rijkevorsel. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

2. Betreft: OR/2021/003 - Feeënboom. Evaluatie. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau op 17 augustus 2020 en de OCMW-raad van 2 
september 2020 om in te stappen in het project rond de Feeënboom; 
Overwegende het project Feeënboom waarbij geïnteresseerden tussen 9 november 2020 en 4 
december 2020 een cadeautje konden aankopen voor kansarme kinderen van 0 tot 15 jaar en dit 
konden afleveren op de sociale dienst van het OCMW; 
Overwegende dat er op 30 november 2020 beslist werd op het Vast Bureau om het restbedrag 
van € 734,26 te besteden aan cadeaubonnen van De Standaard Boekhandel Rijkevorsel;  
Overwegende dat er 75 kinderen werden bereikt, ondanks corona;. 
Overwegende dat de kost van dit project voor het lokaal bestuur slechts € 39,42 kostte, door de 
giften van particulieren; 
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Gelet dat Jumbo nog 30 voedselpakketjes heeft geleverd, die ondertussen ook werden bezorgd 
aan de gezinnen in nood; 
Gelet op het evaluatierapport van de sociale dienst in bijlage; 
Gelet op de verdere besprekingen; 
Neemt kennis van het evaluatierapport van de sociale dienst, betreffende de Feeënboom. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

3. Betreft: OR/2021/004 - Verlenging federale subsidie algemene hulp en voedselhulp voor de 
gebruikers van de OCMW's. Aktename.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het KB d.d. 13 mei 2020 houdende het invoeren van een algemene subsidie “Covid-19” 
voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 8 juni 2020 en de beslissing van de OCMW-raad 
van 22 juni 2020, om deze subsidie te verdelen, over de cliënten, na een sociaal onderzoek, voor 
te brengen aan het bijzonder comité van de sociale dienst; 
Gelet op de omzendbrief van 03 juli 2020 betreffende de verdeling van de algemene subsidie 
"Covid-19"; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 7 oktober 2020 waarbij de besteding van de gelden 
werd verlengd van 31 december 2020 naar 31 december 2021; 
Gelet op het KB van 10 december 2020 waarbij de toelage voor voedselhulp verhoogd werd van € 
1764 € naar € 3528; 
Gelet op het bijgevoegde KB d.d. 30 december 2020, gepubliceerd op 19 januari 2021, waarbij 
het bedrag van de COVID-19 steun verhoogt wordt van € 4004 € naar € 33.776, met bovendien 
een subsidie van € 5874,00, die kan worden aangewend voor personeelskosten; 
Overwegende dat deze som dient uitgegeven te worden tussen 1 april en 31 december 2021; 
Gelet op het bijgevoegde overzicht van de uitgaven van de Covid steun tot op 31 december 
2020; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1 - Akte wordt genomen van de Koninklijke Besluiten d.d. 10 december 2020 en 30 december 
2020 houdende het verlengen van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
Art.2 - Aktename van de besteding van de Covid-steunverlening tot 31 december 2020, waarbij 
er voor voedselhulp € 1370 werd uitgegeven en voor primaire noden € 4372.11, in  het jaar 2020. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
crisis vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter 
zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:07 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


