
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-10-17 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-10-17 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 7 oktober 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. 
 
Heeft de vergadering verlaten de heer: 
Patrick Asselman, raadslid, na de behandeling van punt 3 van de agenda. 
 
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 14 november 2016 

om 19.30 uur 
 

2. Personeel — Ontslagneming Kris Timmermans per 7 november 2016 
 

3. Besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 12 september 2016 houden-

de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2015 van het openbaar cen-

trum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Liedekerke 
 

4. POD Maatschappelijke integratie — Geïntegreerd inspectieverslag 2016-08-31 
 

5. Belfius — Lokale Financiën 2016 — Documenten en statistieken 
 

6. Pisad — Jaarverslag 2015 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Financiën — Budget 2016 — Wijziging nummer 1 
(NDC 472.1) 
 
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 38, § 1, laatste lid, artikel 52, 5°, artikel 86, 
§ 4, 6°, artikel 91, 1°, b), artikel 145, artikel 149, § 3, artikel 150, artikel 151, artikel 152, artikel 
153, artikel 156, artikel 157 artikel 255, 4°, en artikel 270, §1, 7°; 
 
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 27, artikel 28 en artikel 29; 
 
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 rekeningenstelsels van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzon-
der artikel 4/1 en artikel 6; 
 
Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 7; 
 
Gelet op van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid, in het bijzonder 
artikel 4; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2014 — Beleids-
cyclus — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 1; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2016 — Financiën 
— Budget 2016 — Wijziging nummer 1; 
 
Gelet op het voorontwerp van de verklarende nota van de budgetwijziging, opgesteld door de 
secretaris in overleg met het managementteam; 
 
Gelet op het voorontwerp van de financiële nota van de budgetwijziging, opgesteld door de 
financieel beheerder in overleg met het managementteam; 
 
Gelet op de toelichting bij de budgetwijziging; 
 
Overwegende dat de verklarende nota van de budgetwijziging bestaat uit een motivering van de 
wijzigingen, de aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget (modelschema B1) en de 
financiële toestand (modelschema M2); en indien van toepassing, de aanpassingen aan de doel-
stellingennota, de lijsten van de overheidsopdrachten, daden van beschikking en nominatief 
toegekende subsidies; 
 
Overwegende dat de financiële nota van de budgetwijziging bestaat uit alle gewijzigde onderde-
len van de financiële nota, met name het exploitatiebudget (modelschema BW1), het investe-
ringsbudget (modelschema BW2 en BW3) en het liquiditeitenbudget (modelschema BW4); 
 
Overwegende dat de gebudgetteerde bijdrage van de gemeente 765 037 euro bedraagt; dat deze 
budgetwijziging geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging de volgende totalen bevat: 
 
 
 

RESULTAAT OP KASBASIS    

 

 

initieel wijziging huidig 

I Exploitatiebudget 

 

135 010 0 135 010 

II Investeringsbudget 

 

41 055 9 350 50 405 

III Andere 

 

-135 010 0 -135 010 

IV Budgettaire resultaat boekjaar 

 (I + II + III) 

41 055 9 350 50 405 

V Gecumuleerd budgettaire resultaat 

 vorig boekjaar 

917 985 10 152 928 137 

VI Gecumuleerd budgettaire resultaat 

 (IV + V) 

959 040 19 502 978 542 

VII Bestemde gelden 

 

126 858 0 126 858 

VIII Resultaat op kasbasis (VI – VII) 

 

832 183 19 502 851 685 

 
AUTOFINANCIERINGSMARGE    

 initieel wijziging huidig 
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AUTOFINANCIERINGSMARGE    

 

I Financieel draagvlak (A - B) 

 A. Exploitatie-ontvangsten 

 B  Exploitatie-uitgaven 

 (excl. netto-kosten van schulden) 

201 602 

2 586 779 

2 385 177 

0  

0 

0 

201 602 

2 586 779 

2 385 177 

II Netto periodieke leningsuitgaven 

 (A + B) 

 A Netto-aflossingen van schulden 

 B Netto-kosten van schulden 

201 602 

 

135 010 

66 592 

0 

 

0 

0 

201 602 

 

135 010 

66 592 

Autofinancieringsmarge (I - II) 0 0 0 

 
Overwegende dat het budget na deze budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014/2019; 
dat de doelstellingennota van het budget de beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat die ook 
in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen; 
dat het resultaat op kasbasis groter is dan of gelijk is aan nul; 
dat de autofinancieringsmarge in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancierings-
marge in het meerjarenplan; 
 
Overwegende dat het ontwerp van budgetwijziging samen met de agenda voor de vergadering 
van heden werd bezorgd aan de raadsleden; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel onderdeel van de budgetwijziging een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van het budget; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De wijziging nummer 1 van het budget voor het jaar 2016 wordt goedgekeurd. 
De verklarende nota en de financiële nota van deze budgetwijziging maken integrerend deel uit 
van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de budgetwijziging, de 
bijlagen en het advies van het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 
twintig dagen gelijktijdig aangetekend worden verzonden naar: 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

2° de gemeenteraad. 
 
 
 
 
03 Maatschappelijke dienstverlening — Financiële steun kinderarmoedebestrijding — 
Reglement 
(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-
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ding, in het bijzonder artikel 57/6, § 4, en artikel 57/7, § 2, 
 
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 en cliënt zijn bij het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn; 

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

3) en: 
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a) ofwel recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de 

geneeskundige verzorging, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 

14 juli 1994, en het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde ver-

zekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplich-

te verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 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 onder-

zoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maat-

schappelijk 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 tussenkomst bedraagt 70 euro per kwartaal per gerechtigd kind. 
Dit bedrag wordt gelijk verdeeld over beide ouders indien deze het gezamenlijk hoederecht 
hebben. In geval van betwisting over 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. 
 
 
 
 
04 Maatschappelijke dienstverlening — Vergoeding gemeenschapsdienst — Reglement 
(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 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; 
 
Overwegende dat armoedebestrijding een Vlaamse beleidsprioriteit is waaraan lokale besturen in 
hun strategische meerjarenplanning lokale invulling kunnen geven; 
 
Overwegende dat gemeenschapsdienst een belangrijke rol speelt als tussenstap voor cliënten van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die in een activeringstraject zitten en nog een 
belangrijke afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen hebben; 
 
Overwegende dat gemeenschapsdienst een meerwaarde biedt voor de lokale samenleving, de 
relatie tussen gemeenschap en de overheid en de werking, dienst- en hulpverlening van gemeente 
en OCMW 
 
Overwegende dat een beperkte financiële steun een aanmoediging zonder risico op hangmat-
effect betekent; 
 
Overwegende dat deze maatregel past binnen de uitvoering van de strategische meerjarenplan-
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ning 2014/2019; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verleent aan de cliënten die in een active-
ringstraject zitten een financiële aanmoediging voor het presteren van gemeenschapsdienst als 
tussenstap naar het normale economische circuit. 
 
Artikel 2 — Voorwaarden. 
Komen in aanmerking voor een vergoeding gemeenschapsdienst, de personen die: 
4) hun woonplaats hebben op het grondgebied van de gemeente en cliënt zijn bij het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn; 

5) leefloon, aanvullend leefloon of equivalent leefloon genieten; 

6) en: 

c) zich engageren in een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie 

(GPMI) waarin onder meer een activeringstraject met tussenstap gemeenschapsdienst is 

opgenomen; 

d) hun GPMI naleven. 
 
Artikel 3 — Toekenning. 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist op voorstel van de maatschappelijk assistent 
die de cliënt begeleidt over de aard van de gemeenschapsdienst en kent de vergoeding toe. De 
toekenning van de vergoeding gebeurt overeenkomstig de afspraken vermeld in het GPMI, en 
geldt voor maximum één jaar. Deze periode kan één maal verlengd worden met maximum één 
jaar. 
 
Artikel 4 — Bedrag. 
Het bedrag van de vergoeding voor gemeenschapsdienst bedraagt 6 euro per dagdeel. 
De uitbetaling gebeurt maandelijks. 
 
Artikel 5 — 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 6 — 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. 
 
 
 
 
05 Personeel — Contractuele aanstelling 
(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-
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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 omwille van afwezigheden en verloven van lange duur een aanstelling noodza-
kelijk 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; 

 contract van bepaalde duur: 1 jaar 

 tewerkstelling vanaf 1 november 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. 
 
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; 
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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 12 september 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 21.15 uur. 
 

Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 

Secretaris Voorzitter 


