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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  
VAN DONDERDAG 28 MEI 2020 

Digitale zitting 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 28 mei 2020 om 22:30uur 
digitaal bijeengekomen. 
 
Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 
Ellen Goes, schepenen 
Ann Pattyn, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, 
Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De 
Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, 
Martine De Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Frauke Breekelmans, 
Wouter Vlaemynck, raadsleden 
Charlotte Vermeulen, voorzitter 
Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Haesaert, raadslid 
Voorzitter: Charlotte Vermeulen 

 

 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 
 
OPENBAAR 
 
 
1. VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
1.1. Vraag van raadslid Günther Descheemaecker in verband met sociale dienstverlening tijdens de 
corona-crisis 
 
Het moet niet gezegd dat de Coronacrisis serieus heeft ingehakt op de maatschappij. Sterk verhoogde 
werkdruk binnen de zorg. Financiële katers voor handelaars, horeca en gezinnen. 
Op alle beleidsniveaus werden we verrast door deze impact . 
Nu de afzwakking van de maatregelen ingezet is en men werkt aan een economisch relanceplan moeten we 
wel lessen trekken uit deze crisis.  
Het is niet denkbeeldig dat we opnieuw in dergelijk crisis terechtkomen als er een opflakkering of een 
nieuwe Coronapiek ons zal overvallen naar de winter toe.  
Heeft het ocmw plannen om dergelijke sociale buffer aan te leggen? 
Zijn er in deze Coronacrisis verhogingen van de hulpvraag vastgesteld? 
Werd er financiële steun aangevraagd? 
Hoeveel extra aanvragen waren er voor de voedselbank? 
Is er een noodzaak aan de Opstart van een sociaal noodfonds: al dan niet in samenwerking met CAW’s of 
andere organisaties binnen Zedelgem, of wordt dit onderzocht? 
 
Raadslid Ellen Goes antwoordt dat er geen spectaculaire stijging is van het aantal hulpvragen (dit is niet 
anders dan in andere gemeenten), maar de inschatting is dat dit zal toenemen in de komende periode. Wel 
worden enkele problemen vastgesteld: leefloners en leefloonstudenten geraken moeilijker aan werk, 
interimarbeiders worden zwaar getroffen omdat ze geen vervangingsinkomen hebben, er is een toename 
aan energieverbruik met hogere facturen als gevolg, voeding is duurder waardoor waardoor 1 euro 
maaltijden en voedselpakketten opgedreven zijn. Verder is er een stijging in mazouttoelagen omdat mensen 
mazout hebben opgeslaan voor de komende winter om reden van het lage tarief. Verder zijn er initiatieven 
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voor voedselhulp bvb. via het kruimelcafé. Van de overheid zijn er extra subsidies gekomen, alsook wordt 
een deel van achterstallige huur door de hogere overheid betaald. 
 
 
2. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Dehaemers, Jurgen 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Goes, Ellen 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Himpens, Brigitte 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
Breekelmans, Frauke 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

  

 
In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere wijzigingen 
werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de 
vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Elk lid van de 
raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.  
 
De zitting wordt gesloten. 
 

GOEDGEKEURD 
Sabine Vermeire  
Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 
Voorzitter 

 
 


