
                                                   

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
HAMME IN ZITTING VAN 22/05/2019 AANSLUITEND OP DE 
GEMEENTERAAD 
 
 
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter 
Herman Vijt, burgemeester 
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De 
Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, Kim Peelman, André Raemdonck, 
Tom Vermeire, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, 
Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Nadia Dhooghe, leden raad voor 
maatschappelijk welzijn 
André Reuse, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Gülcan Unan, lid raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 

 
OPENBAAR 

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting dd. 24 april 2019 - goedkeuring 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

 

Keurt het proces-verbaal van 24 april 2019 met algemene instemming goed. 

 
 

O.2 Ten laste name farmaceutische en parafarmaceutische kosten van bewoners van het LOI - 
goedkeuring - besluit 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 
• De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

OVERWEGINGEN:  
• Het advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van 18 april 2019. 



                                                   

• De bewoners van het LOI beschikken over een beperkt zakgeld. 
• Dat in principe wat betreft de apotheekkosten producten cat. D en verzorgingsproducten 

(parafarmaceutische kosten) ten laste zijn van de cliënt maar in de praktijk deze producten toch 
ten laste worden genomen mits een voorschrift van een geneesheer. 

• Voorstel van het BCSD om vanaf 01/06/2019 de farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D 
en parafarmaceutische kosten op voorschrift van een geneesheer ten laste te nemen. 

• Voorstel van het BCSD om vanaf 01/06/2019 de farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D 
en parafarmaceutische kosten tijdens een hospitalisatie ten laste te nemen. 

• Gelet op de werking van het Lokaal opvanginitiatief. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

• Artikel 1: vanaf 01/06/2019 de farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D en 
parafarmaceutische kosten op voorschrift van een geneesheer ten laste te nemen. 

• Artikel 2: vanaf 01/06/2019 de farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D en 
parafarmaceutische kosten tijdens een hospitalisatie ten laste te nemen. 

 
 

O.3 Ten laste name farmaceutische en parafarmaceutische kosten van mensen zonder wettig verblijf - 
goedkeuring - besluit 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 
• De organieke wet van 08 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

in het bijzonder: 
o Artikel 57§2 van de organieke OCMW-wet met betrekking tot de taken van het OCMW. 

• De wet van 02 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
• Koninklijk Besluit van 12/12/1996 betreffende de dringende medische hulp die door de OCMW’s 

wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het rijk verblijven. 

OVERWEGINGEN:  
• De bepalingen dat mensen zonder wettig verblijf enkel recht hebben op dringende medische 

zorgen. 
• Het advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van 18 april 2019. 
• Dat mensen zonder wettig verblijf geen bestaansmiddelen hebben. 
• Dat in principe wat betreft de apotheekkosten producten cat. D en verzorgingsproducten 

(parafarmaceutische kosten) ten laste zijn van de cliënt maar in de praktijk deze producten toch 
ten laste worden genomen mits een voorschrift van een geneesheer. 

• Voorstel van het BCSD om vanaf 01/06/2019 de  farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D 
en parafarmaceutische kosten op voorschrift van een geneesheer ten laste te nemen. 

• Voorstel van het BCSD om vanaf 01/06/2019 de farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D 
en parafarmaceutische kosten tijdens een hospitalisatie ten laste te nemen. 



                                                   

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: vanaf 01/06/2019 de  farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D en parafarmaceutische 
kosten op voorschrift van een geneesheer ten laste te nemen. 

Artikel 2: vanaf 01/06/2019 de farmaceutische kosten met inbegrip van cat. D en parafarmaceutische 
kosten tijdens een hospitalisatie ten laste te nemen. 

 
 

O.4 Zakgeld van bewoners woonzorgcentra ten laste van het OCMW - goedkeuring - besluit 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

 

REGELGEVING: 
• Het OCMW keurt de bijgevoegde lijst goed. 
• De organieke wet van 08 juli 976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

in het bijzonder: 
o artikel 98§1, derde lid, met betrekking tot het zakgeld. 

• Het KB van 25 april 2004 tot vaststelling van het statuut van het zakgeld van sommige 
rusthuisbewoners en tot bepaling van de kosten die niet op dit zakgeld worden aangerekend in 
uitvoering van art. 98§1, derde lid, van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de 
OCMW. 

OVERWEGINGEN:  
• Het zakgeld bedraagt € 98 per maand voor een rusthuisbewoner ten laste van het OCMW. 
• Volgens het KB zijn kosten zoals kapper die geen personeelslid is van het WZC, pedicurekosten 

zonder doktersvoorschrift, hospitalisatieverzekering, lidgelden ziekenfonds, premie 
zorgverzekering, externe wasserij en bepaalde apotheekkosten in principe ten laste van de 
rusthuisbewoner zijn/haar zakgeld. Omwille van sociale redenen zouden deze uitgaven beter ten 
laste zijn van het OCMW zodat de rusthuisbewoner meer zakgeld overhoudt. 

• Rusthuisbewoners onder bewindvoering moeten bank- en beheerskosten en een 
beheersvergoeding betalen aan de bewindvoerder. 

 

BESLUIT met algemene instemming: 

Artikel 1: Het OCMW keurt de bijgevoegde lijst goed met ingangsdatum 1 april 2019. 

Artikel 2: De volgende kosten worden ten laste genomen door het OCMW en niet verrekend met het 
zakgeld: 

• Was van het persoonlijk linnen al dan niet (externe wasserij) door de voorziening georganiseerd 

• Geneesmiddelen : de farmaceutische en parafarmaceutische kosten met of zonder voorschrift 

• Basisbijdragen en lidgelden voor een ziekenfonds 

• Pedicure: met of zonder voorschrift van een geneesheer 

• Kapper door eigen personeelslid of externe kapper verbonden met een overeenkomst aan het 
woonzorgcentrum, met maximum 1 beurt per maand. 



                                                   

• Kosten van een hospitalisatieverzekering 

• Premie Vlaamse Zorgverzekering 

• Bank – en beheerskosten en de beheersvergoeding met betrekking tot een bewindvoering 

 
 
 
De heer raadsvoorzitter Jan Laceur verklaart de zitting gesloten. 
 

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde. 
 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn: 
 
 
 
 

André Reuse Jan Laceur 
Algemeen directeur raadsvoorzitter 

 


