
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-01-18 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-01-18 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda en de voorstellen van beslissing 
ontvangen op 8 januari 2016. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Roel Guldemont, voorzitter; 
Patrick Asselman, Geert Bronselaer, Marc De Brabanter, Tonny De Winter, Frans 
Van den Borre, Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh, raadsleden; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dame: 
Greet Claes (verontschuldigd), raadslid. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. De bespreking van punt 5 van de agenda gebeurt in besloten vergadering. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de volledige dossiers van de op de agenda ingeschreven 
zaken lagen vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering op het secretariaat ter 
beschikking van de raadsleden. 
 
De heer Roel Guldemont zit de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn voor. De 
voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 
 
 
 
00  Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid 
(NDC 185.21:504.3) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 39; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling, in het bijzon-
der artikel 2.18, § 3; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een punt toe te voegen aan de agenda wegens spoedeisend-
heid; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 8 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Patrick Asselman, Geert Bronselaer, Marc De Brabanter, Tonny De 
Winter, Roel Guldemont, Frans Van den Borre, Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh; 
heeft tegen gestemd: niemand; 
heeft zich onthouden: niemand; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Aan de agenda van de raadszitting van heden wordt het volgende punt toegevoegd: 
 
4' Patrimonium — Aankoop Vlabinvest-woning Opperstraat — Principebeslissing 
 
 

 

 
01  Mededelingen 
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De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 15 februari 2016 

om 19.30 uur 
 
2. Lokale kinderarmoedebestrijding — Subsidiedossier — Jaaroverzicht 2014 
 
3. Belfius — Financiën lokale besturen 2015 
 
4. Budgetwijziging 2015/1 — Kennisname door de provinciegouverneur (brief van 4 december 

2015) 
 
5. Opvang asielzoekers — Spreidingsplan van de regering — Indicatief cijfer voor de gemeente: 

7 (http://fedasil.be/nl/spreidingsplan) 
 
6. Het sociaal activeringsbeleid van het OCMW — Presentatie 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 

 

 
02  Huishoudelijke hulp met dienstencheques — Huishoudelijk reglement — Intrekking 
(NDC 615.1) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 51, § 3, artikel 52, tweede lid, 4°, en artikel 
187; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2011 — Alge-
mene organisatie — Omvorming poetsdienst naar poetsdienst met dienstencheque onderneming 
— Principebeslissing; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2012 — Huishoudelij-
ke hulp met dienstencheques — Huishoudelijk reglement — Goedkeuring; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van18 juni 2012 — Algemene 
organisatie — Omvorming poetsdienst naar een dienst huishoudelijke hulp met dienstencheques 
— Beslissing; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Algemene organisatie — Dienst huishoudelijke hulp 
met dienstencheques — Stopzetten van de dienst; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Algemene organisatie — Dienst huishoudelijke hulp 
met dienstencheques — Opzeg gebruikersovereenkomsten; 
 
Overwegende dat de transitie van de poetsdienst naar een erkende dienstencheque onderneming 
er gekomen is op 1 september 2012; dat op 30 juni 2013 deze dienst werd stopgezet omdat hij 
zwaar verlieslatend was; 
 
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de dienst huishoudelijke hulp met diensten-
cheques, zoals goedgekeurd bij hogervermeld besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 21 mei 2012, bijgevolg zonder voorwerp is; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2012 — Huishoudelijke hulp 
met dienstencheques — Huishoudelijk reglement — Goedkeuring, wordt opgeheven. 
 
Artikel 2. 
Het huishoudelijk reglement van de dienst huishoudelijke hulp met dienstencheques zal niet 
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langer gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. 
 
 

 

 
04  Haviland — Algemene vergadering van 2016-02-17 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 936:80) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 195, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2013 — Haviland 
— Algemene vergadering — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2013 — Haviland 
— Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2016 — Haviland 
— Statutenwijziging;  
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 16 november 2015 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 17 februari 2016; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Havi-
land; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015: goedkeuring; 

2. Statutenwijziging: goedkeuring 

3. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de 

statuten: goedkeuring; 

4. Wederzijdse toetreding Haviland en Interleuven: goedkeuring; 

5. Plan van aanpak in het kader van onderzoek oprichting opdrachthoudende afvalintercommu-

nale: toelichting; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De raad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 17 februari 2016. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt opdracht 
gegeven om op de algemene vergadering van Haviland zijn stemgedrag bij de geagendeerde 
voorstellen af te stemmen op de beslissingen genomen door de raad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
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1° Haviland, voor kennisgeving; 

2° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoe-

ring. 
 
 

 

 
04’  Patrimonium — Aankoop Vlabinvest-woning Opperstraat — Principebeslissing 
(NDC 57:506.112) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 51, § 1; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Patrimo-
nium — Aankoop onroerend goed — Principebeslissing; 
 
Overwegende dat de verwerving van een onroerend goed de volgende voordelen biedt voor het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: 
– herbelegging in vastgoed van de verkoop van de Neercauter; 

– uitbreiding van de huisvestingmogelijkheden voor sommige categorieën van hulpzoekenden; 

– mogelijkheid tot tijdelijk huisvesting als doorgangswoning; 

– mogelijkheid tot tussentijdse huur in afwachting van sociale huisvesting; 

– mogelijkheid tot tussentijdse huur in afwachting van intrek in serviceflat; 
 
Overwegende dat de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bereid is een Vlabinvest 
woning in de Opperstraat te verkopen aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn nood heeft aan extra 
tijdelijke huisvestingsmogelijkheden, in het bijzonder in de vorm van een doorgangswoning; dat 
de te koop aangeboden Vlabinvest woning hiervoor geschikt is; 
 
Overwegende dat er bijzondere toewijzingsvoorwaarden gelden voor een Vlabinvest woning; dat 
het niet duidelijk is hoe deze concreet moeten toegepast worden; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De aankoop van een Vlabinvest woning, gelegen in de Opperstraat, wordt in overweging geno-
men. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter wordt opdracht gegeven om meer informatie in te winnen bij de directeur van de 
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, en de raad hierover te rapporteren. 
 
 

 
 

05  Personeel — Contractuele aanstelling — Vervanging 
(NDC 397.2:301.2) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 105, eerste lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in het bijzonder artikel 1, 
tweede lid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdend enkele bepalingen betreffende de 
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rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2014 — Perso-
neel — Rechtspositieregeling, zoals gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 23 maart 2015, in het bijzonder artikel III-III-2; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Personeelsformatie; 
 
Gelet op de algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden; 
 
Overwegende dat de titularis van de functie afwezig zal zijn wegens zwangerschapsrust; 
 
Overwegende dat een vervanging noodzakelijk is om de goede werking van de diensten te 
verzekeren; 
 
Overwegende dat er geen wervingsreserve is voor deze functie; 
 
Overwegende dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is; 
 
Overwegende dat de kandidaat in aanmerking komt om als maatschappelijk werker contractueel 
in dienst te worden genomen; dat zij de voor de betrekking bepaalde toelatingsvoorwaarden 
vervult en aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Gwen Van Hassel, geboren te Jette op 1 december 1993, wonende te 1602 Vlezenbeek, 
Appelboomstraat nummer 156, wordt contractueel aangeworven. 
 
Artikel 2. 
Met het betrokken personeelslid zal een arbeidsovereenkomst worden gesloten. 
In de overeenkomst wordt het volgende gestipuleerd: 

 arbeidsovereenkomst voor bediende tot het einde van de afwezigheid van mevrouw Margot 

Van Oudenhove; 

 tewerkstelling vanaf 1 maart 2016; 

 prestatieverhouding: voltijds; 

 functie: maatschappelijk werker; 

 salarisschaal nummer: B1. 
 
Artikel 3. 
De overeenkomst zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden onder-
tekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 4. 
Vooraleer effectief in dienst te treden moet het personeelslid medisch geschikt bevonden worden 
voor de functie. 
 
Artikel 5. 
Het personeelslid zal uitgenodigd worden om bij zijn indiensttreding de eed af te leggen in 
handen van de voorzitter, voorgeschreven in artikel 105 van het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 6. 
Dit besluit zal voorgelegd worden aan de financieel beheerder voor het verlenen van een visum. 
 
Artikel 7. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 

 

 
06  Notulen vorige vergadering 
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(NDC 185.21:504.6) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 44, artikel 181, artikel 182, § 1, eerste lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling; 
 
Gelet op de ontwerp-notulen van de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk wel-
zijn, opgemaakt door de secretaris; 
 
Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld 
werden van de raadsleden op het secretariaat en op de afgeschermde zone van de gemeentelijke 
website; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de 
redactie van de notulen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2015 
worden beschouwd als goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de originelen van de notulen. 
 
Artikel 3. 
De secretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten minste twaalf 
maanden. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 
 

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 

Secretaris Voorzitter 
 


