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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 23 maart  2021 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

23 maart 2021  wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

Welzijn 

Lokaal opvanginitiatief 

2. Geïndexeerde forfaitaire bedragen Fedasil 2021 + leefgeld/zakgeld LOI 

2021 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 
De wet van 12 januari 2007, die vaak gewoon "Opvangwet" wordt genoemd, voorziet materiële 

hulp voor verzoekers om internationale bescherming en bepaalde andere categorieën van 
vreemdelingen. Onder deze materiële hulp valt: onderdak, eten, kledij, medische, sociale en 
psychologische begeleiding, een dagelijkse uitkering en toegang tot juridische bijstand en tot 

diensten zoals tolken en opleidingen.  
In dit kader heeft het OCMW van Willebroek met FEDASIL (Federaal agentschap voor de opvang 
van asielzoekers) een conventie voor de exploitatie van 9 plaatsen.  
 
Fedasil kent het OCMW hiervoor een financiële tussenkomst toe waarbij forfaitaire bedragen 
worden toegekend voor de exploitatie van de plaatsen en waarbij richtbedragen worden vastgelegd 
voor het leefgeld en zakgeld dat moet toegekend worden aan de toegewezen cliënten. 

 
Jaarlijks geeft Fedasil een overzicht van de nieuwe forfaitaire bedragen die voor dat jaar van 
toepassing zijn. Dit geldt zowel voor de subsidies die het OCMW ontvangt voor het organiseren van 
de materiële opvang als voor de leef-en zakgelden die het OCMW wekelijks betaalt aan de 
toegewezen personen. 
 

Feiten en context 

Fedasil maakte voor 2021 de bedragen bekend (zie bijlage B van de omzendbrief, toegevoegd aan 
dit besluit).  
De bijhorende omzendbrief betreffende de subsidies, conventie- en plaatsenbeheer alsook 
afspraken voor de samenwerking tussen het OCMW en het Agentschap zou door Fedasil nog 
bezorgd worden. 
 

In het kader van deze subsidies stuurt het OCMW maandelijks een kostenstaat (excelbestand met 
de opvangcapaciteit van het OCMW en de bezettingsgraad van die maand) aangetekend op naar 
het Agentschap. 
 
Zoals terug te vinden in de bijlage zal het OCMW in 2021 voor iedere volwassen plaats die bezet is 
40,88 € per dag ontvangen. Voor een niet-bezette plaats 16,35 € per dag. 
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Voor een begeleide minderjarige plaats die bezet is, ontvangt het OCMW 22,49 € in 2021. Voor 

een niet-bezette plaats 9,00 €. Enkel in uitzonderingssituaties waarbij volwassenen met een baby 
aan de opvang worden toegekend of bij bevalling van toegewezen volwassenen, zal het OCMW 
deze tussenkomsten ontvangen.  
 

De richtbedragen van 2021 voor het wekelijkse leefgeld (inclusief maaltijden) dat moet uitbetaald 
worden aan de cliënten is niet gewijzigd sinds 2018. We dienen een minimumbedrag van 61,00 € 
uit te betalen en een maximumbedrag van 70,00 € aan alleenstaande volwassenen. 
In uitzonderlijke gevallen vangen we ook begeleide kinderen < 3 jaar op. Hiervoor bedraagt het 
minimumbedrag 31 € en het maximumbedrag 34 €.  
In het leefgeld zit ook een vast bedrag zakgeld vervat. Dit zakgeld is wettelijk bepaald, is gewijzigd 
en bedraagt voor 2021 8,10 € voor een volwassene en 4,90€ voor minderjarigen onder 12 jaar. 

 
In de huidige regeling van het OCMW Willebroek wordt wekelijks het minimumbedrag van €61 aan 
volwassen cliënten in de materiële opvang gegeven.  
Daarbovenop wordt maandelijks een extra bedrag van €62 gegeven, voornamelijk om kledij te 
kopen.  

In de maand van aankomst wordt het extra geld ingehouden als waarborg voor het betrekken van 

de kamer. Wanneer bij vertrek de kamer in ordelijke staat wordt vrijgegeven, krijgen ze dat bedrag 
terugbetaald.  
Aan kinderen < 3 jaar geven we wekelijks 32,50 € en geen extra geld.  
 
Het TIB zou dit systeem enigszins willen aanpassen. Het uitgangspunt is het wekelijks leefgeld dat 
we als uitkomst krijgen als we de profielen van LOI’ers door REMI halen. Het resultaat mondt dan 
veel meer uit richting 70,00€, het maximum dat we kunnen geven volgens de bedragen van 

Fedasil. Het idee is om wekelijks 70,00€ te geven aan de cliënten en om dit in mindering te 
brengen met het extra geld, weliswaar met een kleine marge naar boven vermits het leefgeld sinds 
2018 niet meer is aangepast.  
Het extra geld zou dan naar 30,00 € per maand gebracht worden. Dit betekent maandelijks een 
voordeel van 6,00 € voor elke cliënt t.o.v. de voorbije jaren, een bedrag dat geen implicaties heeft 
op de voorziene budgetten in 2021 en komende jaren. 
 

De visie is dat we de vraag of nood naar extra geld dat we dan naar beneden halen veel meer 

individueel kunnen behandelen. Cliënt per cliënt, vraag per vraag. Dit kan steeds afzonderlijk op 
het BCSD gebracht worden. Daar waar het vaste leefgeld veel meer doorweegt in de 
levenskwaliteit en het voorzien in basisbehoeften. 
 
Bijkomende kosten zoals schoolkosten, transport, kosten voor kledij, babyvoeding, pampers, 

vrijetijdsbesteding,… zijn niet inbegrepen in het leefgeld maar dienen door het OCMW ten laste 
genomen te worden.  
Het lokaal opvanginitiatief heeft momenteel een conventie: 
 
Zavelweg 30 (tijdelijke renovatie):    5 alleenstaande mannen 
Dokter persoonslaan 12-14 (tijdelijke renovatie): 4 alleenstaande vrouwen 
 

Juridische grond 

 
 wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van andere 

categorieën van vreemdelingen, vaak gewoon "Opvangwet" genoemd, en verdere 

wijzigingen 
 richtlijnen 2003/9/EG en 2013/33/EU van de Europese Unie betreffende 

minimumnormen voor de omstandigheden voor de opvang van verzoekers, om hen een 

menswaardig bestaan te garanderen en deze normen in de verschillende lidstaten te 
harmoniseren. 

 

Adviezen - argumenten 

Het TIB stelt voor om de nieuwe bedragen te installeren zoals uitgelegd in bovenstaande. 
Het BCSD en het Vast Bureau adviseren positief om de nieuwe bedragen goed te keuren.  
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Financiële gevolgen & communicatie 

 

Inkomsten en uitgaven zijn variabel op basis van bezettingsgraad en worden voorzien binnen 
volgende kredieten :  

 

Inkomsten 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 114.761,00 € Actie: 2019140020 Dienstjaar 

2021 

Vast te leggen: / ARK: 7407300 
 

 

Uitgaven 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 20.402,00 € (leefgeld) 

8671,00 € (zakgeld) 

Actie: 2019140020 Dienstjaar 

2021 

Vast te leggen: / ARK: 6481020 en 6481030 
 

 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, Mina 

Koukas 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Artikel 1 : neemt akte van de geïndexeerde forfaitaire bedragen 2021 van Fedasil. 
 
Artikel 2 : beslist dat het OCMW Willebroek vanaf heden volgende bedragen week- en maandgeld 
uitbetaalt aan verzoekers internationale bescherming in de materiële opvang in het lokaal 

opvanginitiatief. 
 

 Leefgeld (per week) Zakgeld (per week) Extra geld (per maand) 

Alleenstaande volwassene 61,90 € 8,10 € 30,00 € 

Kind < 3 jaar 27,7 € 4,8 € / 

Vermeerdering voor eenoudergezin 9,00 € / / 
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Algemeen 

3. Bijkomende ondersteuning Argos ten gevolge van coronacrisis 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
Argos vzw is een vereniging waar mensen die het financieel moeilijk hebben terecht kunnen voor 
voedsel, huishoudproducten en kledij.  

 
Het gemeentebestuur verkreeg van de medewerkers van Argos in juni al de vraag voor extra 
ondersteuning omwille van de corona-crisis. Zij bleven de gehele periode de voedselbedeling en 
sociale kruidenier waarborgen in de Gemeente Willebroek.  
Omwille van coronamaatregelen verkreeg Argos gedurende de voorbije periode minder  

zuivelproducten, brood, conserven, vis, vlees en charcuterie. Om toch in voldoende aanbod te 
voorzien werden de ontbrekende producten door Argos aangekocht.  

 
Er diende door Argos ook beschermingsmateriaal  aangekocht te worden waardoor hun werking 
een hogere exploitatiekost kent ( handschoenen, alcoholgel ,mondmaskers, ontsmetting voor de 
tafels, boxen en vloer).  
 
Omwille van de problemen in de voedselhulp werd door de minister van maatschappelijke 
integratie beslist om aan de OCMW’s middelen ter beschikking te stellen om voedselhulp te bieden. 

Het OCMW van Willebroek heeft hierbij recht op € 5778 voor de periode 1/4/20 tot 30/9/20 en 
heeft bijkomend een recht van 5.778€ voor het najaar wat het totaal op 11556€ brengt.  
 
Gezien het belang van de voedselbedeling werd bekeken hoe de organisatie ondersteuning kan 
bieden en werd reeds in juni 2020 beslist om een bedrag van 6000€ over te maken aan Argos om 
tijdens de voorbije coronacrisis hun werking te kunnen blijven garanderen. In oktober 2020 werd 

beslist het saldo van 5.556€ uit te betalen om Argos te ondersteunen. 
 

Feiten en context 

Ook in 2021 blijven de gevolgen van de corona-crisis nog steeds voelbaar zijn en de federale 
overheid besliste om extra subsidies te verlenen aan de lokale besturen om de voedselhulp te 
waarborgen. Er wordt voor het jaar 2021 11566€ gesubsidieerd.  
Er wordt voorgesteld om met deze middelen opnieuw een subsidie uit te keren aan Argos. Het 

OCMW kan deze middelen recupereren van de federale overheid door aangifte in het uniek verslag.  
 
Op die wijze kunnen de kosten, na verantwoording opnieuw gerecupereerd worden. Aan Argos zal 
gevraagd worden deze kosten te verantwoorden aan de hand van een namenlijst van gerechtigden 
en de voedingskosten die gemaakt werden gedurende deze coronacrisis. 
 

Juridische grond 

- Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 
maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van 

gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  
- Bijlage bij het Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 

doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

- Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 

2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van 

gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

- Bijlage bij het Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 

doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

- Rekenblad toelage voedselhulp OCMW's tot 30 06 2021  

- KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 

doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  
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- Bijlage bij het KB van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp 

voor de  

- Omzendbrief van 3 april 2020 KB Voedselhulp OCMW's  

- Omzendbrief van 29 juni 2020 KB Voedselhulp OCMW's  

- Omzendbrief van 10 december 2020 KB Voedselhulp OCMW's  

 

Adviezen - argumenten 

Rekening houdend met het feit dat regionale samenwerking nog op zich laat wachten en met de 
huidige situatie van Argos vzw tijdens deze coronacrisis stellen de welzijnsdiensten voor om een 
extra toelage te geven aan Argos.  
 

We stellen voor om een rapportage te vragen over het aantal geholpen gezinnen totaal en het 
aantal gezinnen uit Willebroek.  
Het vast bureau gaf positief advies voor betoelaging van Argos met de Vlaamse middelen.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer : 2021/ OCMW  Datum :  19/3/2021 

Beschikbaar krediet: -€3000,00 Actie: AC000139 

MJP000861 

Dienstjaar 

Vast te leggen: €11556,00 AR: 2021/6493000/WZ/0909 2021 

 
Budget werd niet voorzien. Er wordt voorgesteld om in overschrijding te gaan voor 11.556€. Aan 
inkomstenzijde hebben we uitzonderlijke opbrengsten van 11556€ die eveneens niet voorzien 
waren. De respectievelijk budgettenkunnen bij budgetwijziging rechtgezet worden. De financieel 
beheerder levert een voorwaardelijk visum af.  

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit  

 
Artikel 1 : om, gezien de aanhoudende corona-crisis, voor het jaar 2021 opnieuw een bedrag van 
11.556€ toe te kennen aan Argos de nodige voeding aan te kopen om hun werking te kunnen 
blijven garanderen en dit onder de voorwaarde van rapportering van de gerechtigden (namenlijst) 
en de voedingskosten die gemaakt werden.  
 

Artikel 2 : aan de dienst welzijn opdracht te geven om een aanvraag te doen voor het verkrijgen 
van een vergoeding (totaal 11556€) zoals bepaald in de omzendbrief voor de dringende 
maatregelen inzake voedselhulp dat door de minister van maatschappelijke integratie beslist om 
aan de OCMW’s middelen ter beschikking te stellen om voedselhulp te bieden. 
 
 

Team Intensieve begeleiding 

4. Verdere inhuring doorstroomwoning Herselaar 62 bij volkshuisvesting 

Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 1/08/2017 huurt het OCMW Herselaar 62 in bij volkshuisvesting Willebroek. Dit met als doel 
om het verder te verhuren als doorstroomwoning om een antwoord te bieden op de nijpende 
huisvestingsproblematiek binnen onze gemeente.  
 
Op deze manier bieden we sinds 1/03/2018 xxx onderdak wegens uithuiszetting bij de vorige 
woonst. 
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De huidige verblijfsovereenkomst doorstroomwoning loopt tot en met 31/03/2021, alsook het 

contract met volkshuisvesting. Dat loopt namelijk parallel. 
 
In eerste instantie werd een attest dakloosheid toegekend aan de huidige bewoner. Dit gebeurde 
op het BCSD van 18/01/2021. 

Maar, omdat betrokkene zeer gunstig stond op de lijst bij volkshuisvesting, zal deze een toewijzing  
krijgen via de normale procedure. Het contract zal ingaan op 1/06/2021. 
 

Feiten en context 

Dit maakt dat we de komende periode, 1/04/2021 - 31/05/2021 dienen te overbruggen. Na 
contact met volkshuisvesting op 18/03/2021 werd de mogelijkheid uitgeklaard om deze verder in 
te huren. 

 
Het einde van de huurovereenkomst voor Res. Herselaar 62 wordt van 31/03/2021 verplaatst naar 
30/06/2021. 
De plaatsbeschrijving en sleutelafgifte zal doorgaan op 29/06/2021 te Res. Herselaar 62. 

Omdat de huidige bewoner, xxx, in tussentijd per 1/06/2021 een nieuw appartement zal 
toegewezen krijgen bij Volkshuisvesting, wordt de huur voor Res. Herselaar 62 in juni 2021 niet 

meer aangerekend. M.b.t. de nieuwe toewijzing neemt volkshuisvesting zelf contact op met 
betrokkene. 
Volkshuisvesting Willebroek  vraagt aan het OCMW per kerende te bevestigen dat bovenstaande 
afspraken tussen Volkshuisvesting en OCMW Willebroek doorgaan. Dit is dan eveneens voldoende 
als huuropzeg. 
 

Juridische grond 

 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (VWC), beter gekend als het 
Kaderbesluit Sociale Huur (KSH)  

 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, Titel VII, gewijzigd door het 
decreet van 15 december 2006, vervolgens bijgestuurd door de decreten van 29 april 
2011, 31 mei 2013, 14 oktober 2016 en recentelijk door het decreet van 10 maart 

2017. 

 

Adviezen - argumenten 

Het TIB adviseert om ter overbrugging tot de toewijzing van xxx, Herselaar 62 verder in te huren 
tot en met 30/06/2021. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : MJP001066 ARK: 6100000 Code beleidsveld: 0930 

Actie: AC000207 Bedrag : €0 (€570,46 huur wordt 

gerecupereerd door verblijfsprijs in 

overeenkomst doorstroomwoning) 

 

Besluit: Unaniem 

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de beslissing bij 

hoogdringendheid genomen door het vast bureau op 2/04/2021 om Herselaar 62 verder in 
te huren bij volkshuisvesting Willebroek en dit voor de periode 1/04/2021 – 30/06/2021 en 
bestendigt deze. De huurprijs bedraagt €285,23 / maand. Voor de maand juni 2021 zal 
geen huurprijs aangerekend worden door volkshuisvesting. 
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Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Sociale dienst 

5. Actualiseren steunnormen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
De sociale dienst heeft de moeilijke opdracht om de nodige maatregelen en hulpverlening te 
voorzien om iedereen op Willebroeks grondgebied een menswaardig bestaan te garanderen.  
In 2016 werden binnen het OCMW nieuwe steunnormen uitgewerkt om bijkomende steun toe te 
kennen om mensen met financiële problemen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven 

te leiden en dit binnen een werkgroep met diensthoofden en beleidsverantwoordelijken. De 

steunnormen bepalen de richtlijnen inzake de hulpverlening en meer specifiek naar de bijkomende 
steun die kan verleend worden aan gezinnen met een laag inkomen om hen in staat te stellen een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  
In zeer specifieke situaties kan de maatschappelijk werker in zijn voorstel of het BCSD in zijn 
beslissing nog afwijken van deze richtlijn.  

In geen geval kan een aanvrager rechten laten gelden op een toelage door te verwijzen naar de 
steunnormen. 
De steunnormen zijn welvaartsvast en worden herzien op basis van verhoging van de index.  
In 2017, 2018, 2019 en 2020 waren er enkele specifieke actualiseringen op basis van nieuwe of 
gewijzigde noden en richtlijnen die worden gehanteerd bij het behandelen van individuele 
steunvragen. 

 

 
Feiten en context 

 
De steunnormen omvatten richtlijnen die diverse domeinen beslaan en bieden aan het bijzonder 

comité voor de sociale dienst en de maatschappelijk werkers een kader bij het toekennen van 
individuele maatschappelijke dienstverlening.  
De huidige beleidsverantwoordelijken wensen een aanpassing aan de huidige steunnormregeling.  

De gewijzigde tekst is in rood terug te vinden in het bijhorende document. 
 
 

Juridische grond 
 

 Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 Organieke wet van 8 juli 1976 

 Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (en 

daaropvolgende aanpassingen) 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn 

 Steunnormen - Raad voor Maatschappelijk Welzijn 31/12/2016 en daaropvolgende 

wijzigingen op 20/9/2018, 22/10/2019 en 22/9/2020 

 
Adviezen – argumenten 

 
Het advies van het BCSD aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over het voorstel is verdeeld. 
Enkel de leden van de meerderheidsfracties adviseren positief. Men stelt dat voor het toekennen 

van bijkomende steun rekening gehouden moet worden met het volledige gezinsinkomen en dat 
het totale gezinsinkomen het bedrag van 3 maal het leefloon van de categorie samenwonende niet 
mag overstijgen. De overige fracties argumenteren dat door het terugschroeven van de 
inkomensgrenzen van de aanvullende steun van 4 x leefloon naar 3 x leefloon categorie 
samenwonende, de meest kwetsbaren in onze maatschappij nog meer in de armoede geduwd 
worden.  
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Het Vast Bureau gaf gunstig advies aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn over de voorgestelde 

normen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Kosten zijn afhankelijk van het aantal gerechtigden en worden jaarlijks in totaliteit geraamd. 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, Mina 

Koukas 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit  

 
Artikel 1 : de geactualiseerde steunnormen goed te keuren en de wijzigingen in de 
steunnormregeling door te voeren zoals vastgelegd in bijgevoegd document, dat integraal deel 
uitmaakt van deze beslissing.   
 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 


