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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2020 in uitvoering van 
artikel 285, §2 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 september 
2020 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Goedkeuren van een ontwerpakte voor overdracht van onroerende goederen  

 Op voorstel van Jan Rosseel, lid van het vast bureau. 

In uitvoering van artikel 78, 11° van het Decreet over het Lokaal Bestuur keurt de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn een ontwerpakte voor de verkoop van een perceeltje grond van 49 ca goed. 

3.  Goedkeuren van de verlenging van de toepassingsperiode van het reglement betreffende de 
toekenning van een toelage ter ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid van het vast bureau (voorzitter BCSD). 

In uitvoering van de afspraken in het kader van het Coronacompensatiefonds werd door de raad voor 
maatschappelijk welzijn op 22 september 2020 een reglement bekrachtigd voor de tussenkomst in de kosten voor 
het verlenen van psychosociale hulp door erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen 
en psychiatrische onrust en voor psychologische hulpverlening bij de verwerking van de gevolgen van de 
Coronacrisis. De raad verlengt nu de toepassingsperiode van dit reglement tot eind 2021. 

4.  Vaststellen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020-2025 voor het onderdeel OCMW vast. De 
autofinancieringsmarge in het jaar 2025 bedraagt 316.257 euro en het beschikbaar budgettair resultaat in het jaar 
2025 bedraagt 803.843 euro. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


