
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-09-12 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-09-12 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 2016-09-02. Op dezelf-
de 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 de punten 5 en 6 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. 
 
 
 
Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 

1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 17 

oktober 2016 om 19.30 uur 
 

2. Brief van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 7 

juli 2016 aangaande de  onroerende voorheffing voor vastgoedbevaks (servi-

ceflats) 
 

3. Brief van Care Property Investde federale minister van financiën van 27 juni 

2016 aangaande de  onroerende voorheffing voor vastgoedbevaks (service-

flats) 
 

4. Welzijnskoepel West Brabant — Notulen Raad van Beheer 2016-06-06 
 

5. Welzijnskoepel West Brabant — Notulen Raad van Beheer 2016-06-28 
 

6. Haviland — Notulen algemene vergadering 2016-06-22 
 

7. Haviland — Gecoördineerde tekst van de statuten 
 

8. Haviland — Jaarverslag 2015 (zie: www.haviland.be) 
 

9. VVSG — Jaarbericht 2015 
 

10. Intro — Jaarverslag 2015 (zie: http://www.groepintro.be/nl/jaarverslag/) 
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11. Webra — Jaarverslag 2015 
 

12. Vlaamse Wooninspectie — Jaarverslag 2015 
 

13. 30 jaar OCMW Visies — Jubileumuitgave 
 

14. 3Wplus — Nieuwsbrief 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
Lokaal opvanginitiatief asielzoekers —Overeenkomst met Fedasil — I 
(NDC624.612) 
 
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 de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 
andere categorieën van vreemdelingen, in het bijzonder artikel 64; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Fede-
raal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang 
gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief, in het bijzonder artikel 1; 
 
Gelet op de overeenkomst betreffende de toekenning van materiële hulp in een lokaal opvangini-
tiatief; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn één bijkomende opvang-
plaats voor asielzoekers heeft georganiseerd in een nieuw lokaal opvanginitiatief, gevestigd in de 
Kasteelstraat nummer 8, bus 1; 
 
Overwegende dat deze overeenkomst als voorwerp heeft het organiseren van de toekenning van 
materiële hulp aan de begunstigden van de  
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De overeenkomst nummer 23044-4 met het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoe-
kers betreffende de toekenning van materiële hulp in een lokaal opvanginitiatief, wordt goedge-
keurd. 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het organiseren van materiële hulp aan asielzoekers. 
 
Artikel 2. 
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 overeenkomst worden 
verzonden naar het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. 
 
Lokaal opvanginitiatief asielzoekers —Overeenkomst met Fedasil — II 
(NDC624.612) 
 
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; 
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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 de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 
andere categorieën van vreemdelingen, in het bijzonder artikel 64; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Fede-
raal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang 
gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief, in het bijzonder artikel 1; 
 
Gelet op de overeenkomst betreffende de toekenning van materiële hulp in een lokaal opvangini-
tiatief; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn één bijkomende opvang-
plaats voor asielzoekers heeft georganiseerd in een nieuw lokaal opvanginitiatief, gevestigd in de 
Kasteelstraat nummer 8, bus 2; 
 
Overwegende dat deze overeenkomst als voorwerp heeft het organiseren van de toekenning van 
materiële hulp aan de begunstigden van de  
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De overeenkomst nummer 23044-5 met het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoe-
kers betreffende de toekenning van materiële hulp in een lokaal opvanginitiatief, wordt goedge-
keurd. 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het organiseren van materiële hulp aan asielzoekers. 
 
Artikel 2. 
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 overeenkomst worden 
verzonden naar het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers. 
 
Maatschappelijke dienstverlening — Financiële steun kinderarmoedebestrijding — Regle-
ment 
(NDC 624.011) 
 
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, artikel 51, § 3, artikel 52, tweede lid 4°, 
artikel 187 en artikel 188; 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 1 en artikel 57, § 1; 
 
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in het bijzonder artikel 37, § 19; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstege-
moetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in het bijzonder artikel 
10 en artikel 33; 
 
Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, in het bijzonder 
artikel 18/1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrij-
ding, in het bijzonder artikel 57/6, § 4, en artikel 57/7, § 2, 
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Gelet op het ministerieel besluit van 7 februari 2014 betreffende de vaststelling en verdeling van 
de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding; 
 
Gelet op de omzendbrief WVG 2014/1 van 7 februari 2014 betreffende de subsidiëring van 
lokale kinderarmoedebestrijding; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 mei 2014 — Lokale kin-
derarmoedebestrijding — Subsidieaanvraag 2014/2019; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 juni 2014 — Project Kin-
derarmoedebestrijding — Samenwerking met De Link — Overeenkomst; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2014 — Project 
kinderarmoedebestrijding — Samenwerking met Uit De Marge — Overeenkomst 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2015 — Project 
kinderarmoedebestrijding — Resultaten omgevingsanalyse; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 maart 2015 — Project 
kinderarmoedebestrijding — Beleidsplan 2015/2019 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 2016 — 
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Maatschappelijke participatie — Financiële 
steun kinderarmoedebestrijding — Advies; 
 
Overwegende dat kinderarmoedebestrijding een Vlaamse beleidsprioriteit is waaraan lokale 
besturen in hun strategische meerjarenplanning lokale invulling kunnen geven; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de Vlaamse overheid 
een jaarlijkse subsidie ontvangt om actie te ondernemen tegen de achterstand in de vaardigheden 
die kinderen van nul tot drie jaar oplopen in een kansarm gezin 
 
Overwegende dat één op de tien kinderen in Vlaanderen geboren wordt in armoede; dat in 
armoede opgroeien nefaste gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen; dat de periode 
tussen nul en drie jaar cruciaal is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale 
vaardigheden van jonge kinderen en het doorbreken van de armoedespiraal 
 
Overwegende dat een beperkte financiële steun aan kansarme gezinnen reeds een groot effect 
heeft op kinderarmoede; 
 
Overwegende dat in plaats van steun in natura te geven (wegwerpluiers, verzorgingsproducten) 
er een doelgerichte financiële steun komt, waaraan de maatschappelijk assistenten de gepaste 
opvolging zullen geven; 
 
Overwegende dat deze maatregel past binnen de uitvoering van de strategische meerjarenplan-
ning 2014/2019; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 — Financiën. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn reserveert voor de financiering van de 
financiële steun ter bestrijding van kinderarmoede bedoeld in dit besluit een gedeelte van de 
Vlaamse subsidie die wordt toegekend op grond van het ministerieel besluit van 7 februari 2014 
betreffende de vaststelling en verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding. 
 
Artikel 2 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verleent aan de gezinnen met kinderen een 
financiële tussenkomst. Deze tussenkomst is bedoeld voor de aankoop van luiers en verzorgings-
producten voor baby's. 
 
Artikel 3 — Voorwaarden. 
Komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst, de personen die: 
1) hun woonplaats hebben op het grondgebied van de gemeente; 

2) kinderen jonger dan 3 jaar onder hun hoederecht hebben; 

3) en: 

a) ofwel recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de 

kosten van de geneeskundige verzorging, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, 
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van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-

zorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en het koninklijk 

besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstege-

moetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de ver-

plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco-

ordineerd op 14 juli 1994, in het bijzonder artikel 8 en artikel 17; 

b) ofwel zich in een situatie van armoede bevinden zoals blijkt uit een recent 

sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 4 — Toekenning. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn betaalt de financiële tussenkomt uit zolang 
aan alle voorwaarden vermeld in artikel 3 is voldaan. Deze financiële tussenkomst is een recht. 
De sociale dienst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn rapporteert per kwar-
taal aan het bijzonder comité voor de sociale dienst over de toepassing van dit reglement. 
 
Artikel 5 — Bedrag. 
Het bedrag van de maandelijkse tussenkomst bedraagt 30 euro per maand per baby. 
Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over beide ouders indien deze het gezamenlijk hoederecht 
hebben. In geval van betwisting van de verdeling wordt de financiële tussenkomst uitbetaald aan 
de ouder die de kinderbijslag ontvangt. 
 
Artikel 6 — Uitzonderingsbepaling. 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over alles wat niet voorzien is in dit regle-
ment. Het bijzonder comité kan in uitzonderlijke situaties afwijkingen op de bepalingen van dit 
reglement toestaan. 
Het bijzonder comité motiveert deze beslissingen. 
 
Artikel 7 — Bekendmaking. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website met vermelding van de 
datum van goedkeuring en de datum van bekendmaking. De bekendmaking en de datum van 
bekendmaking zullen genoteerd worden in het bijzonder register. 
 
Het reglement treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
 
Personeel — Aanwerving maatschappelijk werker — Oproep tot kandidaatstelling 
(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 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 26 oktober 2015 — Personeel 
— Personeelsformatie; 
 
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-3; 
 
Gelet op de rolbeschrijving; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om in het vooruitzicht van de toekomstige ontwikkelingen 
binnen het personeelsbestand een wervingsreserve van maatschappelijk werkers aan te leggen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor 1 voltijdse betrekking van maatschappelijk werker 
(niveau B) voor de duur van twee jaar. 
 
Artikel 2. 
§ 1. De vacature zal extern en intern bekendgemaakt worden met een oproep tot kandida-
ten. 
 
§ 2. De externe bekendmaking gebeurt via de volgende kanalen: 

 regionaal verschijnende kranten of weekbladen; 

 de VDAB; 

 de gemeentelijke website. 
 
§ 3. De interne bekendmaking gebeurt via de volgende kanalen: 

 e-mail; 

 interne post; 

 personeelsblad. 
 
Artikel 3. 
De kandidaturen moeten uiterlijk ingediend zijn op 15 oktober 2016. 
 
Artikel 4. 
De kandidaten moeten op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen voldoen aan 
de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden. 
 
Personeel — Contractuele aanstelling — Jobstudent — Bekrachtiging besluit van het 
Bijzonder Comité Beleid van 2016-08-03 
 
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, artikel 51; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het besluit van het bijzonder comité beleid van 3 augustus 2016; 
 
Overwegende dat voor het project 'Muziek en Fruit' ondersteuning door jobstudent noodzakelijk 
was; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Het besluit van het bijzonder comité beleid van 3 augustus 2016 betreffende de contractuele 
aanstelling van een jobstudent voor 1 week wordt bekrachtigd in al zijn bepalingen. 
 
Informatica — Informatieveiligheid — Aanstelling veiligheidsconsulent 
(NDC ) 
 
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 15 januari houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, in het bijzonder artikel 2, eerste lid, 2°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatie-
veiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid; 
 
Overwegende dat het OCMW ertoe gehouden is om een informatieveiligheidsconsulent aan te 
duiden; dat de informatieveiligheidsconsulent voor gemeente en OCMW dezelfde persoon kan 
zijn; 
 
Overwegende dat mevrouw Els Van Steen, huidig titularis, geen personeelslid meer is van het 
OCMW; 
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Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De heer Koen De Feyter, manager cluster interne zaken bij het gemeentebestuur Liedekerke, 
wordt aangesteld als informatieveiligheidsconsulent. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
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 2016-09-12 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 20.05 uur. 
 

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 

Secretaris Voorzitter 

 


