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Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-03-14 

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 4 maart 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. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. De bespreking van punt 6 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. 
 
 
 
 
01 Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 18 april 2016 om 

19.30 uur 
 
2. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen raad van beheer van 4 februari 2016 
 
3. Trefdag sociaal van VVSG2016-04-26 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Maatschappelijke dienstverlening — Schuldbemiddeling — Jaarverslag 2015 
(NDC 617.1) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 24, artikel 61; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 51, § 1 en artikel 219; 
 
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor 
schuldbemiddeling van de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid 
van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2014 — Wel-
zijnskoepel West-Brabant — Samenwerkingsovereenkomst regionale dienst schuldbemiddeling; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Erkenning als instelling voor schuldbemiddeling — 
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Hernieuwing van de erkenning; 
 
Gelet op het jaarverslag over de werking als instelling voor schuldbemiddeling gedurende het 
werkingsjaar 2015; 
 
Overwegende dat de Welzijnskoepel West-Brabant een afzonderlijke, regionale dienst voor 
schuldbemiddeling heeft opgericht, dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een 
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met als voorwerp de toetreding tot de regionale 
dienst schuldbemiddeling voor dossiers van collectieve schuldenregeling; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn erkend is als instelling 
voor schuldbemiddeling; dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn elk jaar rappor-
teert aan de Vlaamse Overheid over haar werking als instelling voor schuldbemiddeling; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het jaarverslag over de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als 
instelling voor schuldbemiddeling gedurende het werkingsjaar 2015 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Dit jaarverslag zal voor 1 april 2016 worden bezorgd aan het Departement Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin. 
 
 
 
 
03 Maatschappelijke dienstverlening — Begeleiding asielzoekers — Overeenkomst met 
PIN 
(NDC 61:624.612) 
 
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 de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 61; 
 
Gelet op de strategische meerjarenplanning voor de periode 2014/2019, goedgekeurd door de 
raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2013; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst met vzw PIN (Partners en Integratie) aangaande de 
ondersteuning van de lokale opvanginitiatieven; 
 
Overwegende dat de opvang van vluchtelingen niet altijd een evidente opdracht is; dat deze 
kansengroep expliciete noden heeft omwille van de specifieke situatie waarin ze zich bevinden; 
dat PIN het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan ondersteunen bij de concrete 
uitvoering van een kwaliteitsvolle opvang van asielzoekers binnen het Lokaal Opvanginitiatief 
(LOI); dat op vraag van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn PIN een aantal 
ondersteunings- en bemiddelingsacties kan aanbieden; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een overeenkomst worden gesloten met vzw PIN (Partners en Integratie), met zetel te 1500 
Halle, A. Demaeghtlaan nummer 305. 
 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp de ondersteuning van opvang van asielzoekers in de 
lokale opvanginitiatieven (LOI). 
 
Artikel 2. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
Zij zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden ondertekend door de 
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voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de overeenkomst worden 
verzonden naar PIN. 
 
 
 
 
04 Patrimonium — Aankoop Vlabinvest-woning Velodroomstraat 47 — 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; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2016 — Patrimoni-
um — Aankoop Vlabinvest-woning Opperstraat — Principebeslissing; 
 
Overwegende dat de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting bereid is een Vlabinvest 
woning gelegen in de Velodroomstraat nummer 47 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; 
 
Overwegende dat de raadleden op 15 februari 2016 een bezoek aan de woning hebben gebracht; 
dat hieruit gebleken is dat de woning erg compact is en niet praktisch van aard; dat de afwerking 
niet volledig is (keuken, badkamer, vloeren en deuren ontbreken); 
 
Overwegende dat als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zelf moet instaan voor 
de afwerking dit zal gebeuren conform de wet op overheidsopdrachten; dat het geruime tijd zal 
duren vooraleer de woning in gebruik kan worden genomen; 
 
Overwegende dat de te koop aangeboden Vlabinvest woning niet functioneel is voor het gestelde 
doel van doorgangswoning; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gaat niet in op het aanbod van de Geweste-
lijke Maatschappij voor Volkshuisvesting om de Vlabinvest woning, gelegen in de Velodroom-
straat nummer 47 te Liedekerke, aan te kopen. 
 
 
 
 
05 Welzijnskoepel West-Brabant — Algemene vergadering — Vertegenwoordiging 
(NDC 185.41) 
 
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 46, § 2, 2°, en artikel 219; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 januari 2009 — Welzijns-
koepel West-Brabant — Toetreding; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 januari 2013 — Welzijns-
koepel West-Brabant — Algemene vergadering — Vertegenwoordiging; 
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Gelet op de statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant, in het bijzonder artikel 17, § 1; 
 
Overwegende dat de Welzijnskoepel West-Brabant een vereniging is die onderworpen is aan de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelgenoot is van de 
Welzijnskoepel West-Brabant; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant; 
 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn de heer Ben Bessemans heeft aangeduid 
als afgevaardigde voor de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant; 
 
Overwegende dat op 1 januari 2015 een einde is gekomen aan het mandaat van de heer Ben 
Bessemans als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en bijgevolg ook aan zijn mandaat 
van afgevaardigde voor de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant; dat een 
nieuwe afgevaardigde moet aangeduid worden om het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat alleen raadsleden in aanmerking komen; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Mevrouw Greet Claes, raadslid, nationaal nummer 63.04.15-458-55, wonende te 
1770 Liedekerke Stationsstraat nummer 156, wordt afgevaardigd om het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de Welzijns-
koepel West-Brabant. 
 
§ 2. De afgevaardigde is gemachtigd aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, 
de notulen en andere documenten te ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is 
om de belangen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te behartigen. 
De afgevaardigde zal zijn stemgedrag op de algemene vergaderingen afstemmen op de beslissin-
gen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 2. 
Dit mandaat geldt tot de volgende vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Het mandaat vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van lid van de raad voor maat-
schappelijk welzijn verliest. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° de Welzijnskoepel West-Brabant, voor kennisgeving; 

2° de betrokkene, voor uitvoering. 
 
 
 
 
06 Personeel — Vaste aanstelling in statutair verband — Manager welzijn 
(NDC 397.2:301.132) 
 
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 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 38; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 — Personeel — Statuut, zoals gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2014 en van 24 april 2014, in het bijzonder artikel II-VII-13; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juli 2009 — Personeel — 
Statuut; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2011 — Personeel — 
Statuut — Vaststelling, zoals gewijzigd bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 17 maart 2014; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2014 — Perso-
neel — Aanstelling op proef in statutair verband — Manager welzijn; 
 
Gelet op het evaluatieverslag van de proeftijd van 29 februari 2016; 
 
Overwegende dat het statutaire personeelslid op proef in dienst is getreden op 1 januari 2015; dat 
bijgevolg de proeftijd eindigt op 31 december 2015; 
 
Overwegende dat het statutaire personeelslid: 
– voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden die voor 

de functie van toepassing zijn; 

– de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie; 
 
Overwegende dat het statutaire personeelslid op proef in aanmerking komt om vast aangesteld te 
worden in statutair verband; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Belinda Mestiaen, geboren te Mechelen op 2 augustus 1968, wonende te 2800 Meche-
len, Leermarkt nummer 62, wordt vast aangesteld in statutair verband in de functie van manager 
welzijn. 
 
Artikel 2. 
Deze aanstelling geldt voor een voltijdse betrekking 
 
Artikel 3. 
Het personeelslid is onderworpen aan alle besluiten betreffende het personeel, in het bijzonder de 
rechtspositieregeling. 
 
Artikel 4. 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden aan betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
07 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 
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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 15 februari 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 
 


