
 

 

Vergaderverslag 

 

 

             

RAADSCOMMISSIE 4 - Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

 

Philippe De Coene  

- Bestuurszaken 

 

Onderstaande punten (punten 4, 5 en 6) worden samen behandeld. Dit zijn kennisnames en 

behoeven geen extra toelichting.  

 

o 4 2020_OR_00048 OCMW-verenigingen. - Beslissingen van 12/19 Grote Markt 54 – 

8500 Kortrijk communicatie@kortrijk.be 4 - 2020_OR_00048 - OCMW-verenigingen. - 

Beslissingen van welzijnsvereniging W13. - Kennisname welzijnsvereniging W13. – 

Kennisname 

o 5 2020_OR_00051 OCMW-verenigingen. - Beslissingen van vereniging voor sociale 

dienstverlening 5 - 2020_OR_00051 - OCMW-verenigingen. - Beslissingen van 

vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw. - Kennisname Mentor vzw. – 

Kennisname 

o 6 2020_OR_00052 OCMW-verenigingen. - Beslissingen van welzijnsvereniging 

Vereniging Ons Tehuis. - 6 - 2020_OR_00052 - OCMW-verenigingen. - Beslissingen van 

welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis. - Kennisname  

Groep: Vierde raadscommissie 

 
Datum: 3 november 2020 

 
Uur: 19u 

 

Plaats: Teams online 
 

Aanwezig: Soens Tine (voorzitter),  Claassen Lien, Cathy Matthieu,  Helga Kints, Mia 
Cattebeke,  Christiane Vannieuwenhuyze,  Carol Leleu, raadsleden;  Maarten 

Francois; Hanne Van Beneden, notulist 
 

Verontschuldigd: 

Verhinderd:  

De Coene Philippe, schepen 

Lies Vercaemst, raadslid 
 

Afwezig:  

 

  

Kopie:   

Bijlagen:   



 

- Programma armoedebestrijding en sociale vooruitgang  

o 7 2020_OR_00053 Besteding Vlaamse COVID 19 subsidie ter ondersteuning van het 

consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - VORK pas en extra maaltijden aan 

huis omwille van Corona 7 - 2020_OR_00053 - Besteding Vlaamse COVID 19 subsidie 

ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen - VORK pas 

en extra maaltijden aan huis omwille van Corona - Goedkeuren – Goedkeuren 

 

Maarten Francois geeft toelichting.  

 

In het kader van COVID 19 maakte de Vlaamse regering middelen vrij ter ondersteuning van 

kwetsbare groepen. Vlaanderen wil de koopkracht van gezinnen verhogen en tracht dit tegelijk 

te koppelen aan het versterken van de lokale economie. Dit dossier met als doel de realisatie 

van de Vorkpas en daarnaast de maaltijden aan huis, werd ingediend op 30 september.  

 

Tijdens de eerste lockdown werd een grote stijging van het aantal geconsumeerde maaltijden 

en tevens een wijziging in het publiek genoteerd. Terwijl we normaalgezien voornamelijk een 

iets ouder publiek bedienen, zagen we door corona plots ook een veel jonger publiek; gezinnen 

en alleenstaanden. De toename van het aantal maaltijden, zij het de toegekende korting (sociaal 

tarief), kan gerecupereerd worden via Vlaanderen.  De Vorkpas wil ook buiten Vork gelijkaardige 

sociale voordelen voorzien. Vanuit de Kortrijkse horeca was bereidheid en engagement om mee 

te stappen in het systeem. Door corona lijkt het nu misschien minder aangewezen of niet 

mogelijk. Afhankelijk van de flexibiliteit van Vlaanderen zal bekeken worden hoe dit kan 

evolueren. De gesprekken met de horeca zullen zodra mogelijk worden hervat maar in de 

tussentijd moet bekeken worden hoe we mensen op een alternatieve wijze kunnen steunen. Dit 

staat momenteel on hold.  

 

Lien Claassen: Welk bedrag wordt toegekend?  

Maarten Francois: 193 000 euro te besteden tot en met eind 2021. Dit zijn middelen van de 

vorige coronaperiode. Wellicht komt er ook voor deze periode extra budget. Het doelpubliek 

voor deze middelen wordt lokaal bepaald en hoeft niet beperkt te worden tot de 

leefloondossiers. We moeten bovendien geen sociaal financieel onderzoek per aanvraag doen. 

De doelgroep werd in het verleden goed afgebakend.  

 

Mia Cattebeke: Wat is de doelgroep?  

Maarten Francois: We werken o.b.v. het reëel beschikbaar inkomen.  Dit kan een tijdelijk lager 

inkomen zijn. Dit is de doelgroep die nu ook meer in de picture komt omwille van corona. Wij 

hadden deze doelgroep eerder al naar voren geschoven (lagere middenklasse).  

 



 

 

 

- Werk en activering  

o 8 2020_OR_00046 VORK – Studentenmaaltijden 

 

Maarten Francois geeft toelichting.  

 

In 2019 liep een eerste proefproject rond maaltijden voor studenten in Vork (5 euro voor soep 

en hoofdgerecht). Dit werd positief geëvalueerd. In samenspraak met de onderwijsinstellingen 

in Kortrijk wil men een consequente toepassing. Hoge scholen promoten dit ook actief. Dit geeft 

geen concurrentie met studentenresto’s (Vork is enkel op sluitingsavonden van de resto’s 

geopend). Voor studenten die het zeer moeilijk hebben, kan een sociaal tarief van 2 euro 

toegekend worden. Studentenvoorzieningen ondersteunen kwetsbare studenten trouwens ook 

goed.  

 

Cathy Matthieu: Vork is nu gesloten. Zijn maaltijden aan huis mogelijk? Ook voor studenten?  

Maarten Francois: Iedereen kan opnieuw een afhaalmaaltijd krijgen, ook aan sociaal tarief met 

Uitpas. Er wordt hier veel nieuw cliënteel mee bereikt.  

 

Mia Cattebeke: Is er een goede afstemming met de horeca voor de studentenmaaltijden aan 

verminderde prijs? 

Maarten Francois: De vraag werd al meegenomen in de gesprekken rond de Vorkpas. Tot nu 

toe werd dit niet als concurrentie gezien.     

 

 

 

Notulist 

Hanne Van Beneden  

 


