VERSLAG OCMW-raad
WOENSDAG 22 MEI 2019
• aanwezig

Pieter Smits, voorzitter
Rob Mennes, burgemeester
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole
Haerenout, Katrien Herremans, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert,
Wietse Robbroeckx, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
• verontschuldigd

Myriam Baeyens, raadslid

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de zitting om 21:26 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.
1.

Algemene jaarvergadering van Ethias d.d. 13.06.2019: Vaststelling van de agenda en
aanduiding van een vertegenwoordiger.
De OCMW-raad,
Gelet op de uitnodiging van Ethias voor de algemene jaarvergadering op donderdag
13.06.2019 om 10.00 uur te Brussel;
Gezien hiervoor een vertegenwoordiger van de OCMW-raad dient aangeduid te worden;
Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vertegenwoordigers op
de algemene vergaderingen aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke
en reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen;
Gelet op de agenda van de algemene jaarvergadering van Ethias die volgende agendapunten
bevat:
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2018 en bestemming van het
resultaat
3. kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen;
Gelet dat er eveneens op die dag de "Dag van de Collectiviteiten" van Ethias georganiseerd
wordt;
Gezien hiervoor twee vertegenwoordigers dienen te worden aangeduid;
Beslist: Na geheime stemming: 12 stemmen voor; 5 stemmen tegen; 1 onthouding;
Artikel 1:
Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de algemene
jaarvergadering van Ethias goedgekeurd:
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1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31.12.2018 en bestemming van het
resultaat
3. kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen;
Artikel 2:
Als vertegenwoordiger van de OCMW-raad voor de algemene vergaderingen van Ethias wordt,
voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid:
mevr. Vera Goris, met als plaatsvervanger dhr. Philippe Van Bellingen
Artikel 3:
Voor de "Dag van de Collectiviteiten" van Ethias worden, voor de duur van de legislatuur 20192024, volgende twee vertegenwoordigers van de OCMW-raad aangeduid:
mevr. Vera Goris
dhr. Philippe Van Bellingen
Artikel 4:
Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan Ethias.
2.
Voorstel luierbank.
Dit punt werd aan de agenda gevraagd door de N-VA fractie.
Na bespreking wordt er bij éénparigheid beslist om navolgend punt te agenderen tijdens de
eerstvolgende intergemeentelijke vergadering van 'Het huis van het kind'.
De OCMW-raad,
Meer en meer worden onze Vlaamse steden en gemeenten geconfronteerd met armoede, ook
Schelle. Vanuit ‘Statistiek Vlaanderen’ zien we dat in Vlaanderen 13,8 % van de geboren
kinderen groot wordt gebracht in een kansarm gezin. Voor Schelle spreken we over 6,8 %.
Voor een sterke gemeente zoals Schelle willen we de 6,8 % verder verlagen. Omdat deze
ambitie niet kan gerealiseerd worden door één enkel project of beleidsplan, is het
aangewezen om aan de hand van meerdere zaken deze 6,8 % te verlagen. Voor een gemeente
met vaart moet en kan dit beter.
De kwetsbare gezinnen in Schelle moeten ondersteund worden, waarbij jonge gezinnen
binnen deze 6,8 % het kwetsbaarst zijn. De financiële situatie verslechtert door de impact van
deze kosten en schiet vaak de hoogte in door evidente en alledaagse zaken zoals
schoolkosten, voeding, vrije tijd, etc… Luiers zijn immers één van de duurste aankopen uit het
budget van een jong gezin.
Wanneer kinderen groeien en ouders moeten overschakelen naar een groter formaat van luier
of wanneer kinderen zindelijk worden, zijn er vaak overschotten die weggegooid of
doorverkocht worden op het internet. Hierin zouden we het verschil kunnen maken en alle
beetjes helpen.
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Op verschillende inzamelpunten kunnen inwoners luieroverschotten deponeren. Hierbij
kunnen de Schelse scholen betrokken worden, alsook de buitenschoolse kinderopvang maar
ook het gemeentehuis of enkele Schelse ondernemers.
Hierbij zullen de gemeentediensten maandelijks de inzamelpunten ledigen en worden deze
overhandigd aan het personeel van Ecoso ( kringloopwinkel) te Schelle . Hierna wordt alles in
‘pakketten’ klaargezet en kunnen deze aangekocht worden aan een democratische prijs ( €1
voor 10 luiers).
De voorwaarden om luiers aan te kopen via de Luierbank.
Kwetsbaar gezin zijn met jonge kinderen (leeftijd 4 jaar)
In bezit zijn van een ‘ luierkaart’
Deze Luierkaart kan je bekomen bij het OCMW. Dit uiteraard wanneer alle voorwaarden
voldaan zijn. ( zie hierboven)
De gegevens van onze inwoners zullen met de nodige privacy behandeld worden.
De inzamelpunten:
•
GBS De Klim
Provinciale Steenweg 100
2627 Schelle
•
Sint Lutgardis School
Peperstraat 17
2627 Schelle
•
Kringloopwinkel Ecoso
Provinciale Steenweg 230
2627 Schelle
•
Gemeentehuis Schelle
Fabiolalaan 50
2627 Schelle
•
BKO De Schellebel
Provinciale Steenweg 209
2627 Schelle
•
Apotheek Centrum Schelle
Provinciale Steenweg 95
2627 Schelle
•
Gulf Schelle
Provinciale Steenweg 399
2627 Schelle
•
Kinderdagverblijf Lauro
Het verdeelpunt:
Kringloopwinkel Ecoso
Provinciale Steenweg 230
2627 Schelle
Tel: 03/866.17.07
Openingsuren:
Elke dag van 10u tot 18u, zondag gesloten
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Uiteraard is een samenwerking met Hemiksem en/of Niel een mogelijke piste zelfs met een
heel netwerk van Luierbanken in de Rupelstreek.
Verder is er ook de mogelijkheid om dit uit te breiden naar een inzamelpunt voor
incontinentiemateriaal voor ouderen.
Niet enkel de jonge gezinnen in onze gemeente hebben het soms moeilijk om alles rond te
krijgen per maand. Ook de ouderen onder ons hebben het soms moeilijk. Ook aan deze
bevolkingsgroep in onze gemeente moet gedacht worden. Vaak dekt het pensioen van onze
ouderen hun kosten niet. Denk maar aan de kosten van de apotheker, huisarts,
thuisverpleging, …
Een kleine ‘ evaluatie’ m.a.w. het gebruik, de verdeling kan besproken worden per kwartaal op
de OCMW-raad.
Het is enorm belangrijk om de armoedecijfers voor onze gemeente te doen dalen. 6.8% van
onze inwoners heeft het moeilijk. Is het als gemeente niet belangrijk om ook deze inwoners te
ondersteunen waar nodig? Dit initiatief heeft alles om het percentage te doen dalen. Schelle
profileert zich als een warme gemeente. Laten we dit tonen!
Wij, N-VA Schelle, willen graag samen dat warm hart van onze gemeente uitdragen.
De essentie is dat de gemeente Schelle zich van haar warmste kant laat zien, een kant waarin
we jonge gezinnen kunnen ondersteunen. Met eventueel een later uitbreiding naar de ouderen
onder onze inwoners.
Dit kan gezien worden als een pluspunt in de ambitie van de gemeente om deel te nemen aan
de strijd tegen armoede.
Het betrekken van de sociale dienst van de gemeente kan een meerwaarde zijn in het
signaleren van noden in zaken deze problematiek.
Neemt akte:
Enig artikel:
N-VA Schelle verzoekt het college om luierbanken op te richten in de gemeente waar de
Schelse burger de overschotten van luiers kunnen deponeren zodat deze verdeeld kunnen
worden door de gemeentediensten.
Het lijkt ons een haalbare kaart om een tijdlijn te maken waarbij zowel de uitwerking als de
implementatie gerealiseerd zijn voor december 2019.
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Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 21:38 uur en dankt
de raadsleden voor de positieve samenwerking.
Namens de OCMW-raad,

Betty Van Cauteren
algemeen directeur
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voorzitter
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