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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN MAANDAG 21 MAART 2022 

 
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter. 

Luc Dupont, burgemeester. 
 
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, 
Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, 
Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume 
Devos, Lech Schelfout, Philippe Vallez, raadsleden. 
 
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Eva Lamon, Youssef Elidrissi, Dominique Opsomer, Safia Marzouki, 
raadsleden  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Leven en welzijn 

1. Aanpassing van de termijnen in het reglement 'Toewijscriteria te gebruiken door de 
toeleider Sociaal Huis naar de Sociale kruidenier Kaboes, het sociaal restaurant "De 
Pepermolen", de Kringwinkel en voor het sociaal tarief kinderopvang.                       
Beslissing. 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

In toepassing van Artikel 27 §1 van het decreet over het Lokaal Bestuur verlaat de 
heer Jan Foulon (schepen, CD&V) de gemeenteraadszitting voor de behandeling van 
dit agendapunt. 

Leven en welzijn 

1. Aanpassing van de termijnen in het reglement 'Toewijscriteria te gebruiken door de 
toeleider Sociaal Huis naar de Sociale kruidenier Kaboes, het sociaal restaurant "De 
Pepermolen", de Kringwinkel en voor het sociaal tarief kinderopvang.                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ De organieke wet van 08 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
˗ Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° 

lid en artikel 84 tot en met 86. 
˗ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2017 betreffende 

de toepassing van voedselbonnen. 
˗ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2017 betreffende 

de algemene werking van de sociale kruidenier Kaboes, sociaal restaurant De 
Pepermolen en de kringwinkel. 

˗ De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 betreffende 
‘Toewijzingscriteria te gebruiken door de toeleider Sociaal Huis naar de Sociale 
kruidenier Kaboes, het sociaal restaurant ‘De Pepermolen’, de Kringwinkel en voor het 
sociaal tarief kinderopvang’. 

˗ De beslissing van het Vast Bureau van 07 maart 2022 aangaande een aanpassing 
van de termijnen binnen bovenstaand reglement. 

Relevante documenten 

Procedure ‘Attest De Pepermolen, Kaboes en voedselbon Kaboes, Sociaal tarief 
Kinderopvang. 

Feiten/context/motivering 

Het OCMW verleent een financiële bijdrage in functie van koopkrachtondersteuning ten 
bedrage van maximum 12.000,00 EUR per jaar ten gunste van de cliënten die door het 
OCMW worden doorgestuurd naar de Sociale kruidenier Kaboes.  

Gezien de huidige crisissituatie met nog de gevolgen van de COVID-19 pandemie, de hoge 
energieprijzen en de hoge werklast dat het onderzoek voor het verlenen van deze attesten 
met zich meebrengt, en een overleg met de medewerkers van de Sociale kruidenier Kaboes 
d.d. 03 maart 2022, werd gevraagd om de werkwijze te herzien. 
Doel:  

 de procedure te vereenvoudigen 
 de werkload te verminderen 
 de juiste doelgroep door te verwijzen 
 binnen de grenzen van de jaarlijkse tegemoetkoming van 12.000,00 EUR te blijven 

die verleend wordt aan Sociale kruidenier Kaboes als koopkrachtondersteuning. 

De voorwaarden betreffende de gerechtigden op een attest en de inkomensvoorwaarden 
(sociaal en financieel onderzoek) blijven ongewijzigd. 
In eerste instantie wordt voorgesteld de termijnen van de attesten aan te passen van zowel 
het attest voor de Sociale kruidenier Kaboes als voor het sociaal restaurant De Pepermolen. 
Dit vooral om de administratieve last voor de maatschappelijk werk(st)ers te doen dalen. 
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Momenteel is het zo dat een attest voor de Sociale kruidenier Kaboes 4 maanden geldig is 
en een attest voor het sociaal restaurant De Pepermolen 1 maand geldig. 

Huidige werkwijze en duurtijd attest : 
‘Attest voor maximum 4 maanden, eventueel beperkter wanneer er stappen moeten 
ondernomen worden.’ 
 
Voorgestelde werkwijze : 
‘Duurtijd attest : 

1. Personen in een hulpverleningstraject (bijvoorbeeld leefloon, budgethulpverlening,…) 
ontvangen een attest voor de duurtijd van het hulpverleningstraject en voor zover ze 
daardoor nog voldoen aan onderstaande voorwaarden. 

2. Personen die niet in een hulpverleningstraject zitten, maar voldoen aan onderstaande 
voorwaarden ontvangen een attest afhankelijk van de individuele situatie van 1 maand 
tot maximaal 1 jaar. Bijvoorbeeld : Personen met IGO ontvangen 1 jaar, personen in 
een acute crisissituatie ontvangen een attest voor de duurtijd van de crisis,…’ 

Voorstel 

Op voorstel van het Vast Bureau. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
Goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de termijnen in de procedure ‘Attest De 
Pepermolen, Kaboes en voedselbon Kaboes, Sociaal tarief Kinderopvang’ waarbij : 

Huidige werkwijze en duurtijd attest Kaboes en De Pepermolen: 
‘Attest voor maximum 4 maanden, eventueel beperkter wanneer er stappen moeten 
ondernomen worden.’ 

Wordt vervangen door deze werkwijze : 
‘Duurtijd attest : 

1. Personen in een hulpverleningstraject (bijvoorbeeld leefloon, budgethulpverlening,…) 
ontvangen een attest voor de duurtijd van het hulpverleningstraject en voor zover ze 
daardoor nog voldoen aan onderstaande voorwaarden. 

2. Personen die niet in een hulpverleningstraject zitten, maar voldoen aan onderstaande 
voorwaarden ontvangen een attest afhankelijk van de individuele situatie van 1 maand 
tot maximaal 1 jaar. Bijvoorbeeld : Personen met IGO ontvangen 1 jaar, personen in 
een acute crisissituatie ontvangen een attest voor de duurtijd van de crisis,…’ 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens de OCMW-raad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Vandenhoucke Diederik Van Hamme 


