
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-02-15 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-02-15 

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 7 februari 2016. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Roel Guldemont, voorzitter; 
Patrick Asselman, Geert Bronselaer, Greet Claes, Marc De Brabanter, Tonny De Winter, Frans 
Van den Borre, Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh, raadsleden; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dame: 
Ann Van Langenhof, raadslid. 
 
Heeft zich bij de vergadering gevoegd de dame: 
Ann Van Langenhof, raadslid, vanaf de behandeling van punt 2 van de agenda. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. De bespreking van de punten 2 en 3 van de agenda gebeurt in besloten vergade-
ring. 
 
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. 
 
 
 
01 Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 15 maart 2016 om 

19.30 uur 
 
2. Serviceflats Paepenbergh — Erfpachtvergoeding Care Property Invest — Indexering 2016 
 
3. POD MI — Geïntegreerd inspectieverslag 2013 
 
4. Verklaring van burgemeesters tegen armoede 
 
5. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen raad van bestuur van 2016-01-18 
 
6. LDC De Maretak — Presentatie 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Personeel — Aanwerving begeleider activering — Resultaat — Wervingsreserve 
(NDC 316) 
 
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; 
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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 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 31, artikel 32 en artikel 33; 
 
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-18; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Formatie — Wijziging; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Aanwerving begeleider activering — Aanwervingsvoorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Aanwerving begeleider activering — Oproep tot kandidaatstelling; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Aanwerving begeleider activering — Selectiecommissie; 
 
Gelet op het eindrapport van de selectiecommissie van: 
 11 december 2015 aangaande de analyse/presentatie proef; 
 29 januari 2016 aangaande de mondelinge proef; 
 
Gelet op het resultaat van de selectieprocedure: 
 Eline Breynaert 52/100 punten; 
 Lynn Casteleyn 72/100 punten; 
 Irky Verhulst 58/100 punten; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De volgende kandidaat is geslaagd voor de selectieprocedure voor de aanwerving van begeleider 
activering (niveau B): 
 Lynn Casteleyn 
 
Artikel 2. 
§ 1. Deze kandidaat wordt opgenomen in de wervingsreserve, gerangschikt in volgorde van 
het behaalde resultaat voor de selectieprocedure. 
 
§ 2. Deze wervingsreserve is geldig gedurende twee jaar te rekenen vanaf 1 februari 2016. 
 
Artikel 3. 
De kandidaat zal schriftelijk in kennis worden gesteld van het behaalde resultaat. 
 
 
 
 
03 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — Begeleider activering 
(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 26 oktober 2015 — Personeel 
— Formatie — Wijziging; 
 
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-IV-6; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Aanwerving begeleider activering — Aanwervingsvoorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Aanwerving begeleider activering — Oproep tot kandidaatstelling; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2016 — Personeel 
— Aanwerving begeleider activering — Resultaat — Wervingsreserve; 
 
Gelet op het eindrapport van de selectiecommissie van 29 januari 2016; 
 
Overwegende dat de volgende kandidaat geslaagd is voor de selectieprocedure: 
Lynn Casteleyn 72/100 punten; 
 
Overwegende dat deze kandidaat in de wervingsreserve opgenomen is; 
 
Overwegende dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is; 
 
Overwegende dat deze kandidaat in aanmerking komt om aangesteld te worden; 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 Lynn Casteleyn, geboren te Anderlecht op 6 december 1990, wonende te 9400 Neder-
hasselt, Beekstraat nummer 1, wordt contractueel aangeworven. 
 
Artikel 2. 
Met het betrokken personeelslid zal een arbeidsovereenkomst worden gesloten. 
In de overeenkomst wordt het volgende gestipuleerd: 
 arbeidsovereenkomst voor bediende voor onbepaalde duur; 
 tewerkstelling vanaf 16 februari 2016; 
 integratieperiode: 6 maanden 
 prestatieverhouding: voltijds; 
 functie: begeleider activering; 
 salarisschaal nummer: B1-B3. 
 
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 haar 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, 
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voor kennisgeving. 
 
 
 
 
04 Notulen vorige vergadering 
(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 18 januari 2016 
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 20.00 uur. 
 

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
 


