
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-06-20 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-06-20 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 10 juni 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. 
 
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 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. 
 
 
 
 
01 Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 

1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 12 september 

2016 om 19.30 uur 
 

2. Brief van de federale minister van financiën van 30 mei 2016 aangaande de  onroerende 

voorheffing voor vastgoedbevaks (serviceflats) 
 

3. Brief van de federale minister van financiën van 10 juni 2016 aangaande de  onroerende 

voorheffing voor vastgoedbevaks (serviceflats) 
 

4. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen Raad van Bestuur 2016-05-10 
 

5. Evaluatie project muziek en fruit — Presentatie 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Welzijnskoepel West-Brabant — Forensische audit — Mandaat afgevaardigden 
(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; 
 
Gelet op rapport van 23 maart 2006 aangaande de forensische audit, uitgevoerd door Audit 
Vlaanderen bij de Welzijnskoepel West-Brabant; 
 



Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-06-20 

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 29 september 2014 — Wel-
zijnskoepel West-Brabant — Samenwerkingsovereenkomst regionale dienst schuldbemiddeling; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2014 — Wel-
zijnskoepel West-Brabant — Samenwerkingsovereenkomst juridische dienst; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2014 — Wel-
zijnskoepel West-Brabant — Samenwerkingsovereenkomst archiefbeheerder; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 januari 2013 — Welzijns-
koepel West-Brabant — Algemene vergadering — Vertegenwoordiging; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 maart 2016 — Welzijns-
koepel West-Brabant — Algemene vergadering — Vertegenwoordiging; 
 
Gelet op het besluit van de raad van beheer van de Welzijnskoepel West-Brabant van 10 mei 
2016 aangaande de forensische audit; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van de 
Welzijnskoepel West-Brabant; 
 
Overwegende dat Audit Vlaanderen een forensische audit heeft uitgevoerd bij de Welzijnskoepel 
West-Brabant; 
 
Overwegende dat de Welzijnskoepel West-Brabant het standpunt van het OCMW vraagt aan-
gaande de verdere samenwerking; 
 
Overwegende dat de afgevaardigde in de raad van bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant 
gevraagd wordt het standpunt te vertolken van de raad voor maatschappelijk welzijn aangaande 
de volgende vragen: 
1) Wenst het OCMW van Liedekerke deelgenoot te blijven van de Welzijnskoepel West-

Brabant en wil het verder gebruik maken van de aangeboden diensten? Zijn er aan deze ver-

dere samenwerking uitdrukkelijke voorwaarden verbonden? 

2) Welke rol wil of kan men als afgevaardigde namens zijn OCMW opnemen bij specifieke 

acties of initiatieven die de werking van de Welzijnskoepel moeten verbeteren en de uitvoe-

ring van de aanbevelingstabel ondersteunen? (bv. bijzondere toezicht of projectcomité, e.d.) 

3) Is men bereid om op basis van de aanbevelingstabel uit de audit en de hieraan gekoppelde 

verbeteracties verder samen te werken met het in dienst zijnde management - in casu de al-

gemeen coördinator en financieel beheerder - op basis van  een afsprakennota die deze verde-

re samenwerking regelt en van hen onder meer het engagement verwacht: 

a) om de concrete doelstellingen en timing m.b.t. het uitvoeren van de verbeteracties te reali-

seren en dit binnen het vastgelegde personeels- en budgettair kader; 

b) positief mee te werken aan de maatregelen die ten gevolge van het verzoek tot psychoso-

ciale interventie (Provikmo) zullen worden genomen om de organisatiecultuur te verbete-

ren en het vertrouwen tussen de medewerkers onderling, alsook het vertrouwen tussen 

medewerkers, leidinggevenden en de raad van bestuur te herstellen; 

c) samen te werken met een (directie- en of toezicht)comité dat door de raad van bestuur 

wordt gelast met de opvolging van de afsprakennota en de evaluatie van het management? 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het antwoord op de hierbovenvermelde vragen luidt als volgt: 
 
Vraag 1: Wenst het OCMW van Liedekerke deelgenoot te blijven van de Welzijnskoepel West-
Brabant en wil het verder gebruik maken van de aangeboden diensten? Zijn er aan deze verdere 
samenwerking uitdrukkelijke voorwaarden verbonden? 
Antwoord: Ja, op voorwaarde dat de aanbevelingstabel en de hieraan gekoppelde verbeteracties 
worden geïmplementeerd binnen het voorziene tijdsbestek en een adequate governementsstruc-
tuur wordt opgezet en hierover feedback wordt geven. 
 
Vraag 2: Welke rol wil of kan men als afgevaardigde namens zijn OCMW opnemen bij specifie-
ke acties of initiatieven die de werking van de Welzijnskoepel moeten verbeteren en de uitvoe-
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ring van de aanbevelingstabel ondersteunen? (bv. bijzondere toezicht of projectcomité, e.d.) 
Antwoord: Mevrouw Rita Van Vaerenberg, raadslid en afgevaardigde voor de Welzijnskoepel 
West-Brabant, is kandidaat om mee te werken aan specifieke acties of initiatieven die de werking 
van de Welzijnskoepel moeten verbeteren. 
 
Vraag 3: Is men bereid om op basis van de aanbevelingstabel uit de audit en de hieraan gekop-

pelde verbeteracties verder samen te werken met het in dienst zijnde management - in casu de 

algemeen coördinator en financieel beheerder - op basis van  een afsprakennota die deze verdere 

samenwerking regelt en van hen onder meer het engagement verwacht: 

a) om de concrete doelstellingen en timing m.b.t. het uitvoeren van de verbeteracties te realise-

ren en dit binnen het vastgelegde personeels- en budgettair kader; 

b) positief mee te werken aan de maatregelen die ten gevolge van het verzoek tot psychosociale 

interventie (Provikmo) zullen worden genomen om de organisatiecultuur te verbeteren en het 

vertrouwen tussen de medewerkers onderling, alsook het vertrouwen tussen medewerkers, 

leidinggevenden en de raad van bestuur te herstellen; 

c) samen te werken met een (directie- en of toezicht)comité dat door de raad van bestuur wordt 

gelast met de opvolging van de afsprakennota en de evaluatie van het management? 
Antwoord: Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is bereid om verder samen te 
werken met het in dienst zijnde management aan de in de vraag geschetste items. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Welzijnskoepel West-Brabant, voor kennisgeving; 

2° de afgevaardigden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de raad van 

bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant, voor uitvoering. 
 
 
 
 
03 Maatschappelijke dienstverlening — Sociale activering — Samenwerkingsovereenkomst 
met Hayam Transport bvba 
(NDC 612.11) 
 
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 2 en artikel 51; 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 60, § 7; 
 
Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, in het 
bijzonder artikel 36; 
 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn en de bvba Hayam Transport aangaande de terbeschikkingstelling van 
tewerkgestelden in het kader van artikel 60, § 7; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn personen kan in dienst 
nemen om het voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of om werkervaring op te 
doen: 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn personen ter beschikking 
kan stellen van een partner, die met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een 
overeenkomst heeft gesloten; 
 
Overwegende dat Hayam Transport is een koerierdienst, die bereid is samen te werken met het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat dit tewerkstellingsproject past binnen een activeringsbeleid voor kansengroe-
pen; dat werkgelegenheid een zeer belangrijke hefboom is voor maatschappelijke integratie met 
als ultiem streefdoel het verwezenlijken van een duurzame tewerkstelling na het beëindigen van 
het tewerkstellingsproject; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal in het kader van artikel 60, § 7, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
samenwerken met de bvba Hayam Transport, ondernemingsnummer BE0824109921, Joseph 
Cardijnstraat nummer 31 te 9420 Erpe-Mere. 
 
Artikel 2. 
De samenwerkingsovereenkomst aangaande de terbeschikkingstelling aan Hayam Transport van 
tewerkgestelden in het kader van artikel 60, § 7, wordt goedgekeurd. 
 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal namens het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende overeen-
komst worden verzonden naar Hayam Transport. 
 
 
 
 
04 Patrimonium — Beëindiging huurovereenkomst — Rechtsvordering 
(NDC 505.5) 
 
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 200; 
 
Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder artikel 703; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een appartement in de 
Stationsstraat nummer 3 verhuurt aan mevrouw Neneth Pieme Karuri; 
 
Overwegende dat de huurder zijn verplichtingen niet nakomt om het pand als een goede huisva-
der te onderhouden; dat dit meermaals ter plaatse vastgesteld is; 
 
Overwegende dat de huidige huurovereenkomst afloopt op 16 december 2017; 
 
Overwegende dat het aangewezen is een rechtsvordering in te stellen tegen mevrouw Neneth 
Pieme Karuri om de huur voortijdig te beëindigen; 
 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot het optreden in rechte namens 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een advocaat aan te stellen om de belangen van het open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn te verdedigen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een vordering worden ingesteld bij de burgerlijker rechtbank tegen mevrouw Neneth 
Pieme Karuri, wonende te 1770 Liedekerke, Stationsstraat nummer 3, met als voorwerp: 
1) de ontbinding van de lopende huurovereenkomst met het openbaar centrum voor maatschap-

pelijk welzijn wegens het niet nakomen van haar verplichtingen als huurder; 

2) de vergoeding van de materiële schade aan het verhuurde pand. 
 
Artikel 2. 
Meester Katleen Veirman, Bakkerijstraat nummer 18 te 1770 Liedekerke, wordt aangesteld om 
de rechtsvordering vermeld in artikel 1 in te stellen en de belangen van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn te verdedigen. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan meester Katleen 
Veirman. 
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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 
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; 
 
Overwegende dat een korte periode van kennisoverdracht aangewezen tussen de kandidaat en de 
titularis van de functie; 
 
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 Sanne 

Bronselaer; 

 tewerkstelling vanaf 1 september 2016; 

 prestatieverhouding: voltijds; 

 functie: maatschappelijk werker; 

 salarisschaal nummer: B1. 
 
Artikel 3. 
De overeenkomst zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden onder-
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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 
(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 2016-05-23 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 21.00 uur. 
 

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 

Secretaris Voorzitter 

 


