NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2020
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, 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, Frank Van Erum, Agnes Onghena,
Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen, leden raad
voor maatschappelijk welzijn
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Nadia Dhooghe, lid raad voor maatschappelijk welzijn

Overeenkomstig de toepasselijk tijdelijk politieverordening van de burgemeester dd. 3 april 2020
aansluitend bij de federale maatregelen i.h.k.v. de coronacrisis, gebeurt de raadszitting van heden via
digitale weg, zonder publiek.

OPENBAAR
O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
BESLUIT met algemene instemming:
Keurt het proces-verbaal van 29 april 2020 goed.

O.2 Vzw Woonaksent – sociaal verhuurkantoor (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Zele) –
ontslag lid algemene vergadering en raad van bestuur – aktename
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Statuten vzw Woonaksent, Sociaal Verhuurkantoor van de gemeenten Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme en Zele.
 Huishoudelijk reglement van vzw Woonaksent, in het bijzonder de bepalingen betreffende de
samenstelling van de bestuursorganen.
 De samenwerkingsovereenkomst afgesloten in 2019 tussen de gemeente en OCMW Hamme en
vzw Woonaksent.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S.van 15 februari 2018), in het
bijzonder het art.508 ( Vereniging voor sociale dienstverlening), het art.511,§2 ( samenstelling

van de delegatie van het lokaal bestuur) en het art.506 ( aanduiden van de raadsleden vertegenwoordigers in de Vereniging).
OVERWEGINGEN:
 Per 1 juli 2020 gaat Johan De Maesschalck met pensioen en eindigt zijn mandaat binnen
Woonaksent.
 De raad wordt gevraagd akte te nemen van dit ontslag.
AKTENAME met algemene instemming:
Enig artikel: De raad neemt akte van het ontslag wegens pensioen op 1 juli 2020 van de heer Johan De
Maesschalck als lid van de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur van vzw Woonaksent.

O.3 Vzw Woonaksent – sociaal verhuurkantoor - aanduiding nieuwe afgevaardigde algemene
vergadering - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 Statuten vzw Woonaksent, Sociaal Verhuurkantoor van de gemeenten Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme en Zele.
 Huishoudelijk reglement van vzw Woonaksent, in het bijzonder de bepalingen betreffende de
samenstelling van de bestuursorganen.
 De samenwerkingsovereenkomst afgesloten in 2019 tussen de gemeente en OCMW Hamme en
vzw Woonaksent.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S.van 15 februari 2018), in het
bijzonder het art.508 ( Vereniging voor sociale dienstverlening), het art.511,§2 ( samenstelling
van de delegatie van het lokaal bestuur) en het art.506 ( aanduiden van de raadsleden vertegenwoordigers in de Vereniging).
OVERWEGINGEN:
 De vertegenwoordiging van het lokaal bestuur Hamme (OCMW) in de algemene vergadering van
de vzw Woonaksent is momenteel samengesteld als volgt: raadsleden-schepenen Ann
Verschelden en Jan De Graef; deskundige Johan De Maesschalck.
 Omwille van pensionering op 1 juli 20120, dient dhr. Johan De Maesschalck te worden vervangen
als lid van de algemene vergadering van Woonaksent vzw.
 In zitting van 12 mei 2020 werd door het Vast Bureau voorgesteld dat Johan De Maesschalck in
de algemene vergadering zou vervangen worden door dhr. Geert De Geest,
hoofdmaatschappelijk werker.
BESLUIT MET ALGEMENE INSTEMMING:
Enig artikel: de heer Geert De Geest, hoofdmaatschappelijk werker, wordt aangesteld als deskundige vertegenwoordiger van het OCMW Hamme in de algemene vergadering van vzw Woonaksent Sociaal
Verhuurkantoor der gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Zele.
O.4 Vzw Woonaksent – sociaal verhuurkantoor – aanduiding nieuw lid van de raad van bestuur besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Statuten vzw Woonaksent, Sociaal Verhuurkantoor van de gemeenten Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme en Zele.
 Huishoudelijk reglement van vzw Woonaksent, in het bijzonder de bepalingen betreffende de
samenstelling van de bestuursorganen.
 De samenwerkingsovereenkomst afgesloten in 2019 tussen de gemeente en OCMW Hamme en
vzw Woonaksent.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S.van 15 februari 2018), in het
bijzonder het art.508 (Vereniging voor sociale dienstverlening), het art.511,§2 (samenstelling
van de delegatie van het lokaal bestuur) en het art.506 (aanduiden van de raadsleden vertegenwoordigers in de Vereniging).
OVERWEGINGEN:
 De heer Johan De Maesschalck werd door de raad aangesteld als afgevaardigde van het OCMW
Hamme in de raad van bestuur van de vzw Woonaksent, Sociaal Verhuurkantoor van de
gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Zele. Omwille van pensionering op
1 juli 2020 dient hij in dit mandaat te worden vervangen.
 Volgens de statuten van de vzw Woonaksent is het niet noodzakelijk dat het lid van de raad van
bestuur tevens lid is van de algemene vergadering.
 In opvolging van Johan De Maesschalck wordt door het vast bureau (zitting 12 mei 2020)
voorgesteld dat schepen Ann Verschelden het OCMW Hamme zou vertegenwoordigen in de raad
van bestuur van Woonaksent vzw.
BESLUIT MET ALGEMENE INSTEMMING:
Enig artikel: schepen Ann Verschelden wordt aangeduid om het lokaal bestuur Hamme (OCMW) te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de vzw Woonaksent, Sociaal Verhuurkantoor van de
gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Zele met ingang van 1 juli 2020.

O.5 Assistentiewoningen Hospitaalstraat
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
Neemt akte van de vragen van raadslid G. Verbeke, Groen, aangebracht via raadslid A. Onghena,
fractievoorzitter Groen;
Neemt akte van zijn toelichting daarbij:
"Gezien de vorderingen van de assistentiewoningen op de site Hospitaalstraat, willen wij graag een
inhoudelijke en financiële voorstelling en een stand van zaken van het hele project. Wij begrijpen dat dit
misschien niet op deze raad kan maar vragen om dit op een volgende commissie of de volgende
gemeenteraad op de agenda te zetten".
Neemt akte van het antwoord van schepen van sociale zaken A. Verschelden; bedoeling is een uitgebreid
antwoord uit te werken met toevoeging van de nuttige gegevens, voor verdere uitleg op een volgende
raadscomissie.
Gezien de omvang en het belang van het dossier, vraagt raadslid G. Verbeke inderdaad toelichting op een
volgende commissie.

O.6 Coronamaatregelen - financiële impact op gezinnen
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
Neemt akte van de vraag geagendeerd door raadslid A. Onghena, fractieleider Groen;
Neemt akte van haar toelichting daarbij:
"Gezien de duurtijd van de coronamaatregelen en de impact op de financiële toestand van onze gezinnen
vragen wij dat het gemeentebestuur in samenspraak met de dienst Samenleving en Gezin een voorstel
uitwerkt om gezinnen met schoolgaande kinderen en met een inkomen onder de armoedegrens, een
niet-terugvorderbare financiële steun toe te kennen. Zelf denken wij aan een éénmalig bedrag van 250
euro. Zo kunnen wij alvast bijdragen tot het verminderen van de digitale kloof die nu door het digitale
aanloopleren zeer duidelijk geworden is.
Deze maatregel kan deel uitmaken van een armoedebestrijdingsplan dat verder in de loop van 2020
uitgewerkt wordt (beleidsdoelstelling 02 actieplan 02.)
Een antwoord hierop kan niet wachten tot het gemeentebestuur in het najaar bekijkt welke maatregelen
ze eventueel wenst te nemen in dit verband. De urgentie is hoog. Dat horen we in de media, dat horen
we van leerkrachten, dat horen we van welzijnsorganisaties en dat horen we op straat.
We vragen dat een uitgewerkt voorstel ter goedkeuring wordt voorgelegd op de volgende gemeenteraad
en zo snel als mogelijk uitvoering krijgt."
Neemt akte van het antwoord van schepen van sociale zaken A. Verschelden:


Sowieso is het gemeente- en OCMW- bestuur al bezig met de voorbereiding van een pakket
post-coronamaatregelen. Maatregelen i.h.k.v. armoedebeleid zullen daarin worden opgenomen.



Mogelijkheden zullen worden onderzocht, daarbij rekening gehouden met individuele
omstandigheden. De doelgroepen moeten daarbij duidelijk worden afgelijnd.



Wie weet heeft van individuele probleemsituaties, mag de betrokkenen alvast doorverwijzen
naar het OCMW / dienst samenleving en gezin.



We moeten er wel rekening mee houden dat diverse maatregelen uiteraard wel financiële
gevolgen hebben voor gemeente en OCMW.

Raadslid A. Onghena wijst erop dat onder meer de digitale kloof binnen de samenleving nu wel heel
duidelijk wordt. Het voorstel van Groen kan aan heel wat mensen toch een beetje meer ademruimte
geven. Gevraagd wordt om dit voorstel alvast mee te nemen.
Schepen A. Verschelden deelt mee dat het voorstel kan worden meegenomen voor verdere overweging,
doch meent dat het vooral belangrijk is om de mensen op een meer duurzame wijze te helpen.

De heer raadsvoorzitter J. Laceur verklaart de zitting gesloten.
Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:
André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter

