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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 27 november 2020
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het bijwonen van 
de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op vrijdag 27 november 2020, 
aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaal voor de afhandeling 
van de onderstaande agenda.

Hoogachtend

                     
Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING
1 2020_OR_00039 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn 

23 oktober 2020: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2020 goed te keuren.

WELZIJN

Mens

2 2020_OR_00040 Aanvraag subsidie consumptiebonnen voor kwetsbare 
doelgroepen: goedkeuring

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van de 
verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met 
inkomensverlies. Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om 
dit verlies op te vangen. We zien binnen de steunverlening een stijging van de hulpvragen, 
zowel van leefloon als van extra steun. 
De Vlaamse Regering heeft in haar besluit van 10 juli 2020 de mogelijkheid geboden aan lokale 
besturen om hun kwetsbare burgers te ondersteunen door aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een specifieke subsidie toe te kennen ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aanvraag van een subsidie voor 
consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen goed te keuren.

3 2020_OR_00041 Samenwerkingsovereenkomst met VoedSaam vzw: 
goedkeuring

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst 
met VoedSaam vzw goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Personeel (staf)

4 2020_OR_00042 Personeelsaangelegenheden: uitvoering sectoraal akkoord 
2020: goedkeuring

Op 10 april 2020 werd een nieuw sectoraal akkoord voor de personeelsleden van de lokale en 
provinciale besturen afgesloten. Het betreft zowel de VIA-personeelsleden (de zorg, de culturele 
sector en de sociale economie) als de andere personeelsgroepen.
Het akkoord bevat twee grote luiken: een koopkrachtverhoging voor het personeel van globaal 



Raad voor maatschappelijk welzijn 3/3 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
27 november 2020

1,1 % vanaf 1 januari 2020 en een engagement van de sociale partners om verder werk te 
maken van een hedendaags personeelsbeleid. De lokale besturen moeten uitvoering geven aan 
dit akkoord met ingang van 1 januari 2020.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aan het sectoraal akkoord 2020 
gegeven uitvoering goed te keuren. 

5 2020_OR_00043 Personeelsaangelegenheden: aanpassing afsprakenkader 
telewerk: goedkeuring

Naar aanleiding van de ervaringen tijdens de coronacrisis en de bevraging van telewerkers 
wordt voorgesteld het bestaand kader rond telewerk bij te sturen.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het kader rond telewerk, dat een 
bijlage vormt bij het arbeidsreglement, aan te passen. 

PLANNING COMMISSIES

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 27 november 
2020 worden besproken op de gezamenlijke commissie van schepenen Maxime Callaert en 
Sofie Heyrman:
- Samenwerkingsovereenkomst met VoedSaam vzw: goedkeuring
- Aanvraag subsidie consumptiebonnen voor kwetsbare doelgroepen: goedkeuring

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 27 november 
2020 worden besproken op de commissie voor financiën, personeel en sport:
- Uitvoering sectoraal akkoord 2020: goedkeuring
- Personeel: aanpassing afsprakenkader telewerk: goedkeuring 


