
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-04-18 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-04-18 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 8 april 2016. Op 
dezelfde datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking 
gesteld van de raadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website. Dit is gebeurd 
op 4 april 2016 voor de jaarrekening 2015 met de bijlagen. 
 
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: 
niemand. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. De bespreking van punt 9 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 23 mei 2016 om 

19.30 uur 
 

2. Integratiebeleid — Toelichting — Presentatie BCB 2016-04-05 
 

3. Haviland — Notulen algemene vergadering van 2015-12-16 
 

4. Haviland — Notulen algemene vergadering van 2016-02-17 
 

5. Webra — Jaarverslag 2015 
 

6. Dekenaat Asse — Aanbod werkgroep "De Herberg" vrijwilligerswerk vluchtelingen 
 

7. PISAD — Verslag vergadering intergemeentelijke samenwerking OCMW-PISAD 2015-09-

26 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Financiën — Wettigheid- en regelmatigheidscontrole financieel beheerder — Rapport 
2015 
(NDC 473.0) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 92, artikel 162, §2 en artikel 168; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juni 2009 — Financiën — 
Visumverplichting — Voorwaarden; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2015 aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole, 
opgemaakt door de financieel beheerder; 
 
Overwegende dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid 
rapporteert aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de uitvoering van zijn taak van voor-
afgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen; 
 
Overwegende dat alle verrichtingen onderworpen zijn aan het visum van de financieel beheerder, 
uitgezonderd de verrichtingen waarvan het bedrag, exclusief btw, lager is dan 2 000 euro; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder 
over het jaar 2015 aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
03 Financiën — Evolutie en beheer — Rapport 2015  
(NDC 476.1) 
 
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 167; 
 
Gelet op het financieel rapport over het jaar 2015, opgemaakt door de financieel beheerder; 
 
Overwegende dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid 
rapporteert aan de raad; 
 
Overwegende dat dit jaarrapport een overzicht bevat van de thesaurietoestand, de liquiditeits-
prognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder 
over het jaar 2015 aangaande de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, 
en de evolutie van de budgetten. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
04 Financiën — Budgethouderschap — Rapport 2015 
(NDC 473.01) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 160, artikel 161, § 1 en § 2, artikel 162, § 3 
en § 4, en artikel 169; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juni 2009 — Financiën — 
Budgethouderschap, in het bijzonder artikel 1 en 3; 
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Gelet op het rapport over het jaar 2015 aangaande de uitvoering van het budgethouderschap door 
de secretaris; 
 
Overwegende dat het budgethouderschap toekomt aan de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn budgethouderschap heeft toegekend aan: 

 het bijzonder comité voor de sociale dienst; 

 het bijzonder comité beleid; 

 de secretaris; 
 
Overwegende dat dit budgethouderschap alleen betrekking heeft op aangelegenheden van dage-
lijks bestuur; dat onder dagelijks bestuur worden begrepen de financiële verbintenissen die 
resulteren in een uitgaande nettokasstroom en gefinancierd worden met kredieten voorzien in het 
exploitatiebudget; 
 
Overwegende dat het budgethouderschap van de secretaris beperkt is tot aangelegenheden van 
dagelijks bestuur waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die in het 
kader van de wet op de overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 122, 1° van het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen 
en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Overwegende dat voor de overzichtelijkheid een globaal rapport werd opgesteld voor alle bud-
gethouders; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het 
budgethouderschap door het bijzonder comité voor de sociale dienst, het bijzonder comité beleid 
en de secretaris gedurende het jaar 2015. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
05 Interne controle — Rapport 2015 
(NDC 509.2) 
 
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 86, § 1, laatste lid, artikel 98, artikel 99 en 
artikel 100; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2015 aangaande organisatie en de werking van het interne 
controlesysteem, opgemaakt door de secretaris; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat de secretaris instaat voor de interne controle op de werking van de diensten van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de secretaris jaarlijks rapporteert aan raad over de organisatie en de werking 
van het interne controlesysteem; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad neemt kennis van het rapport van de secretaris over het jaar 2015 aangaande organisatie 
en de werking van het interne controlesysteem. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
06 Financiën — Jaarrekening 2015 
(NDC 475.12) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 38, § 1, laatste lid, artikel 52, tweede lid, 
5°, artikel 91, 2°, artikel 144, artikel 145, artikel 173, artikel 174 en artikel 175; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn, in het bijzonder artikel 4, artikel 10 en artikel 30; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder 
artikel 5, artikel 6 en de artikelen 11 tot 13; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 november 2014 — Financi-
en — Budget 2015; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2015 — Finan-
ciën — Budget 2015 — Wijziging nummer 1; 
 
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2015, opgesteld door de financieel beheerder; 
 
Gelet op de toelichting bij de jaarrekening; 
 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een samen-
vatting van de algemene rekeningen; 
 
Overwegende dat de beleidsnota het beleid weergeeft dat gevoerd is gedurende het financiële 
boekjaar en bestaat uit een toelichting over de financiële toestand en de aansluiting met de 
financiële nota; 
 
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en 
de liquiditeitenrekening; 
 
Overwegende dat de samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat 
van opbrengsten en kosten; 
 
Overwegende dat de liquiditeitenrekening voor het jaar 2015de volgende totalen bevat: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaar-

rekening 

Eind-budget Initieel 

budget 

I Exploitatierekening (B-A) 141 824 131 648 131 648 

 A Uitgaven 2 083 208 2 062 590 2 045 051 

 B Ontvangsten 2 225 032 2 194 238 2 176 699 

       

II Investeringsrekening (B-A) 41 030 41 055 41 055 

 A Uitgaven 25 0 0 

 B Ontvangsten 41 055 41 055 41 055 

       

III Andere (B-A) -131 648 -131 648 -131 648 

 A Uitgaven 131 648 131 648 131 648 

  1 Aflossing financiële schulden 131 648 131 648 131 648 

  2 Toegestane leningen 0 0 0 

  3 Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 

  4 Overige transacties 0 0 0 

 B Ontvangsten 0 0 0 

  1 Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 

  2 Terugvordering van toegestane leningen en 

prefinancieringsleningen 

0 0 0 

  3 Schenkingen, andere dan opgenomen 

onder deel I en II 

0 0 0 

  4 Overige transacties 0 0 0 

       

IV Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 51 207 41 055 41 055 

       

V Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 

boekjaar 

876 930 896 594 896 594 

       

VI Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 928 137 937 649 937 649 

       

VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) 82 341 41 055 41 055 
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VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 845 796 896 594 896 594 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2015 de volgende 
totalen bevat: 
 

   BALANS ACTIVA Boekjaar 

I Vlotende activa 1 134 351,62 

 A Liquide Middelen en geldbeleggingen 616 349,43 

 B Vorderingen op korte termijn 476 946,71 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties -71 667,41 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 548 614,12 

 C Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 

 D Overlopende rekeningen van het actief 0,00 

 E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 41 055,48 

     

II   Vaste activa 3 072 184,04 

 A Vorderingen op lange termijn 615 832,68 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 615 832,68 

 B Financiële vaste activa 9 375,90 

  1  Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 

  2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entitei-

ten 

9 375,90 

  3 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 

  4 OCMW-verenigingen 0,00 

  5 Andere financiële vaste activa 0,00 

 C Materiële vaste activa 2 438 699,06 

  1 Gemeenschapsgoederen 2 438 699,06 

   a  Terreinen en gebouwen 397 532,41 

   b  Wegen en overige infrastructuur 0,00 

   c  Installaties, machines en uitrusting 0,00 

   d  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 34 952,09 

   e  Leasing en soortgelijke rechten 2 006 214,56 

   f  Erfgoed 0,00 

  2 Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 

   a  Terreinen en gebouwen 0,00 

   b  Installaties, machines en uitrusting 0,00 

   c  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 

   d  Leasing en soortgelijke rechten 0,00 

  3 Overige materiële vaste activa 0,00 

   a  Terreinen en gebouwen 0,00 

   b  Roerende goederen 0,00 

 D Immateriële vaste activa 8 276,40 

     

TOTAAL ACTIVA 4 206 535,66 

 
   BALANS PASSIVA Boekjaar 

I Schulden 3 119 660,91 

 A Schulden op korte termijn 506 865,91 

  1 Schulden uit ruiltransacties 188 772,04 

   a.  Voorzieningen voor risico's en kosten 59 637,13 

   b.  Financiële schulden 0,00 

   c.  Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 59 134,91 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 253 083,73 

  3 Overlopende rekeningen van het passief 0,00 

  4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 135 010,14 

 B Schulden op lange termijn 2 612 795,00 

  1 Schulden uit ruiltransacties 2 612 795,00 

   a  Voorzieningen voor risico's en kosten 340 194,33 

       1  Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 340 194,33 

       2  Overige risico's en kosten 0,00 

   b  Financiële schulden 2 272 600,67 

   c  Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 

     

II Netto Actief 1 086 874,75 

     

TOTAAL PASSIVA 4 206 535,66 

 



Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-04-18 

Overwegende dat de algemene recapitulatie van de staat van kosten en opbrengsten voor het jaar 
2015 de volgende totalen bevat: 
 

   STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN Boekjaar 

I Kosten 2 219 808,10 

 A Operationele kosten 2 149 768,29 

  1 Goederen en diensten 392 553,11 

  2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 853 127,99 

  3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 136 600,16 

  4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 759 017,57 

  5 Toegestane werkingssubsidies 0,00 

  6 Andere operationele kosten 8 469,46 

 B Financiële kosten 70 039,81 

 C Uitzonderlijke kosten 0,00 

  1 Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 

  2 Toegestane investeringssubsidies 0,00 

     

II Opbrengsten 2 270 103,27 

 A Operationele opbrengsten 2 224 009,33 

  1 Opbrengsten uit de werking 427 629,91 

  2 Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 

  3 Werkingssubsidie 1 695 022,95 

   a  Algemene werkingssubsidies 898 109,66 

   b  Specifieke werkingssubsidies 796 913,29 

  4 Recuperatie specifieke kosten OCMW 95 886,69 

  5 Andere operationele opbrengsten 5 469,78 

 B Financiële opbrengsten 46 093,94 

 C Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 

     

III Overschot/Tekort van het boekjaar 50 295,17 

 A Operationeel overschot/tekort 74 241,04 

 B Financieel overschot/tekort -23 945,87 

 C Uitzonderlijk overschot/tekort 0,00 

 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening veertien dagen vóór de vergadering van heden 
werd bezorgd aan de raadsleden; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot de afzonderlijke stemming over de volgende onderdelen van de rekening; 
 
Er wordt over geen enkel onderdeel van de rekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de rekening; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1  
De jaarrekening voor het jaar 2015 wordt vastgesteld, zoals opgesteld door de financieel beheer-
der. 
Deze jaarrekening maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2  
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de jaarrekening binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar: 
1° de gemeenteraad, voor advies; 

2° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor goedkeuring. 
 
 
 
 
07 Serviceflats Paepenbergh — Verhoging canon — Aanstelling raadsman 
(NDC 723:506.31) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
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voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 51, § 1 en artikel 52; 
 
Gelet op het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in het bijzonder artikel 171 en artikel 
269, zoals gewijzigd bij wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking 
van jobcreatie en koopkracht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 12, artikel 16, artikel 26, § 1, 1°, a), 
artikel 39, artikel 41 en artikel 74, tweede lid; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke secto-
ren, in het bijzonder artikel 7, artikel 8, artikel 24, artikel 25, artikel 105, artikel 107 en artikel 
110; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder 
artikel 5, artikel 6 en artikel 9; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2010 — Patrimonium 
— Serviceflats — Onroerende leasingovereenkomst — Voorwaarden; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2010 — Patrimonium — Service flats — Onroe-
rende leasingovereenkomst — Voorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 september 2010 — Patrimo-
nium — Serviceflats — Onroerende leasingovereenkomst — Wijziging; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 september 2010 — Patrimonium — Service flats — 
Onroerende leasingovereenkomst — Voorwaarden; 
 
Gelet op de brief van Care Property Invest van 12 januari 2016; 
 
Overwegende dat de vrijstelling van de roerende voorheffing op de door openbare gereglemen-
teerde vastgoedvennootschappen uitgekeerde dividenden afgeschaft werd per 1 januari 2016; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 36 serviceflats exploiteert, 
die gebouwd zijn door Service Flats Invest (nu: Care Property Invest) via een erfpachtconstruc-
tie; 
 
Overwegende dat Care Property Invest het bedrag van de jaarlijkse canon voor de erfpacht van 
de servicelats heeft verhoogd met toepassing van artikel III.3.3.1, laatste alinea, van de onroeren-
de leasingovereenkomst van 13 september 2010; dat deze verhoging voor 2016 11 902,32 euro 
bedraagt; 
 
Overwegende dat deze verhoging de roerende voorheffing moet compenseren die de aandeelhou-
ders van Care Property Invest vanaf 2016 moeten betalen op de uitgekeerde dividenden; 
 
Overwegende dat om de rechten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te 
vrijwaren, moet onderzocht worden welke acties kunnen ondernomen worden tegen deze maatre-
gel; 
 
Overwegende dat op 10 maart 2015 een overlegvergadering heeft plaatsgehad in het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van Roeselare, waarop alle openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn die serviceflats uitbaten via Care Property Invest uitgenodigd waren; dat is 
gebleken dat alle aanwezige besturen bereid zijn om gezamenlijk verdere stappen te ondernemen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om hiervoor beroep te doen op externe deskundigheid, dit 
zowel op het vlak van juridisch advies als op het vlak van belangenbehartiging, bemiddeling en 
onderhandeling; 
 
Overwegende dat meester Michel Maus, advocaat bij Bloom Law Firm, 3Square Village, Rijvis-
schestraat nummer 122 te 9052 Zwijnaarde, als fiscaal expert over deze specifieke deskundigheid 
beschikt; 
 
Overwegende dat de kosten voor de externe begeleiding zullen worden verdeeld onder de be-
trokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn a rato van het aantal serviceflats in beheer; 
 
Na beraad; 
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Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn sluit zich aan bij het gemeenschappelijk 
initiatief van de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn om verdere stappen te 
ondernemen tegen de afschaffing per 1 januari 2016 van de vrijstelling van de roerende voorhef-
fing op de door openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen uitgekeerde dividenden, 
en de manier waarop de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die serviceflats uitbaten 
via Care Property Invest, hiertoe moeten bijdragen. 
 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal een protestbrief versturen naar de heer 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de heer Johan 
Van Overtveldt, Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding 
 
Artikel 2. 
De heer Michel Maus, advocaat, wordt de opdracht gegeven om een gefundeerd advies op te 
stellen over de juridische middelen die eventueel kunnen worden ingeroepen. 
Meester Michel Maus wordt aangesteld om de belangen van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn te behartigen, en te bemiddelen en onderhandelen met Care Property Invest, 
de hogere overheden en andere instanties. 
 
 
 
 
08 Fedasil — Hervestiging van vluchtelingen in België 
(NDC 624.611) 
 
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 en artikel 52; 
 
Gelet op de brief van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) van 
25 maart 2016 betreffende de hervestiging van vluchtelingen in België; oproep aan de vrijwillige 
OCMW's; 
 
Overwegende dat België in 2016 zijn engagement verder zet voor het programma van hervesti-
ging van vluchtelingen van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) volgens 
het regeerakkoord en de verdere verbintenissen op Europees niveau; 
 
Overwegende dat hervestiging de oplossing is die het UNHCR voorstelt voor personen die 
internationale bescherming nodig hebben, maar niet naar hun land van herkomst kunnen terugke-
ren en zich niet duurzaam kunnen vestigen in hun asielland; 
 
Overwegende dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn een sleutelrol kunnen spelen 
in de opvang en de ondersteuning van deze vluchtelingen; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan ingaan op de oproep 
om een aantal vluchtelingen op te vangen; dat het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn moet zorgen voor huisvesting en een intensieve begeleiding gedurende minstens twaalf 
maanden; dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. hiervoor een forfaitaire 
vergoeding krijgt van 2 500 euro per begeleide vluchteling; dat de berekening van het sprei-
dingsplan (opvangplaatsen in LOI) in beperkte mate (22,5 %) rekening houdt met het aantal 
plaatsen voor hervestigde vluchtelingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal een offerte indienen tot deelname aan het 
hervestigingsprogramma van 4 (een gezin) vluchtelingen in België in 2016. 
 
 
 
 
09 Personeel — Contractuele aanstelling — Vervanging 
(NDC 397.2:301.2) 
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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 
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 Amy Baten, geboren te Asse op 23 juli 1993, wonende te 1790 Affligem, Langestraat 
nummer 306, 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 Sabrina 

De Meuter; 

 tewerkstelling vanaf 1 mei 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. 
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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. 
 
 

 

 
10 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 14 maart 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 20.45 uur. 
 

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 

Secretaris Voorzitter 


