
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-11-14 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-11-14 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 2016-11-04. 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. 
 
 
 
 
01 Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 12 december 2016 

om 19.30 uur 
 

2. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen raad van beheer 2016-10-08 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Haviland — Algemene vergadering van 2016-12-14 — Mandaat vertegenwoordiger 
(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, tweede lid; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2013 — Havi-
land — Algemene vergadering — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2013 — Havi-
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land — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 20 oktober 2016 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 14 december 2016; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Havi-
land; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2016: goedkeuring; 

2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie en begroting 2017: goedkeuring; 

3. toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring; 

4. oprichting opdrachthoudende afvalintercommunale: status; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De raad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 14 december 2016. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt opdracht 
gegeven om op de algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te 
stemmen op de beslissingen genomen door de raad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 

2° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoe-

ring. 
 
 
 
 
03 Cipal — Algemene vergadering van 2016-12-09 — Mandaat vertegenwoordiger 
(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 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshande-
lingen; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2007 — Cipal — 
Toetreding; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2016 — Cipal — 
Algemene vergadering — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 oktober 2016 — Cipal — 
Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
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Gelet op de statuten van Cipal, in het bijzonder artikel 35 en artikel 36; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 24 oktober 2016 voor de algemene vergadering van Cipal van 9 
december 2016; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Cipal; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering van Cipal; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie) 

3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder 

4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

5. Rondvraag 

6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De raad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 
9 december 2016. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt opdracht 
gegeven om op de algemene vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te 
stemmen op de beslissingen genomen door de raad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
3° Cipal, voor kennisgeving; 

4° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoe-

ring. 
 
 
 
 
04 Personeel — Statuut — Wijziging 
(NDC 300) 
 
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 38, § 1, artikel 52, tweede lid, 6°, artikel 
86, § 4, 3°, artikel 104, artikel 270, § 1, 3°; 
 
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; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Personeel — Rechtspositieregeling 
zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2016 — 
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Rechtspositieregeling — Wijziging — 
Advies; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
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vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 2, § 1, 1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 
1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in 
het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1984 tot aanwijzing van de grondregelingen in 
de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, artikel 4, 
artikel 5 en artikel 6; 
 
Gelet op het protocol van het syndicaal overlegcomité; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicale onder-
handeling; dat dit een substantiële formaliteit is; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Artikel IX-XI-1 van de rechtspositieregeling wordt vervangen als volgt: 
 
Artikel IX-XI-1. 
Het onbetaald verlof, bedoeld in artikel 210, § 1, 1° van het Rechtspositiebesluit, is een gunst 
voor alle personeelsleden. 
 
Bij weigering kan het personeelslid schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemees-
ter en schepenen of in het geval van de gemeentesecretaris of financieel beheerder bij de raad. 
Hij kan verzoeken om in dit verband gehoord te worden. 
 
Artikel 2. 
Artikel IX-XI-2 van de rechtspositieregeling wordt vervangen als volgt: 
 
Artikel IX-XI-2. 
Het contingent onbetaald verlof, bedoeld in artikel 210, § 1, 2° van het Rechtspositiebesluit, 
wordt niet toegestaan binnen het bestuur. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijken. Het 
college van burgemeester en schepenen motiveert deze beslissingen. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het protocol van het 
syndicaal overlegcomité en het advies van het college van burgemeester en schepenen, binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar: 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 

2° de Vlaamse regering, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
05 Personeel — Aanwerving maatschappelijk werker — Kandidaturen 
(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 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; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Personeelsformatie; 
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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 tot artikel III-III-6  en artikel III-III-
15; 
 
Gelet op het besluit van het de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2016 — 
Personeel — Aanwerving maatschappelijk werker — Oproep tot kandidaatstelling; 
 
Gelet op het besluit van de secretaris van 10 september 2016 — Personeel — Functiebeschrijving 
maatschappelijk werker; 
 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
 
Overwegende dat de kandidaten op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen 
moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervings-
/bevorderingsvoorwaarden om toegelaten te worden tot de selectieprocedure; 
 
Overwegende dat uit hun curriculum vitae blijkt dat volgende kandidaten niet beschikken over 
het gevraagde diploma: 

 Lies Van den Bossche 

 Dieter De Mey 

 Thys De Clus; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De volgende kandidaten worden toegelaten tot de selectieprocedure voor de aanwerving van een 
maatschappelijk werker (niveau B1-B3): 

 Michelle Callebaut 

 Gwen Van hassel 

 Amy Baten 

 Phebe Devos 

 Debbie De Bolle 

 Sara Van der Elst 

 Annelies Braeckmans 

 Kevin Mertens 

 Anke Guldemont 

 Justine Callebaut 

 Glenda Vandevelde 

 Isabelle Eeckhout 

 Laura De Kock 

 Bert Beeckmans 

 Saartje De Swaef 

 Tessa De Leeuw 

 Marjolijn Monsecour 

 Laura Cornelis 

 Steven De Baerdemaeker; 
 
Artikel 2. 
De volgende kandidaten worden niet toegelaten tot de selectieprocedure voor de aanwerving van 
een maatschappelijk werker (niveau B1-B3): 

 Lies Van den Bossche 

 Dieter De Mey 

 Thys De Clus; 
 
Artikel 3. 
De toegelaten kandidaten worden ten minste veertien kalenderdagen vooraf geïnformeerd over de 
locatie en het tijdsstip waarop de eerste selectieproef plaatsvindt. 
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06 Personeel — Aanwerving maatschappelijk werker — Selectiecommissie 
(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 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; 
 
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-8 tot III-III-10; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2016 — Perso-
neel — Aanwerving maatschappelijk werker — Oproep tot kandidaatstelling; 
 
Overwegende dat de volgende algemene regels gelden voor de samenstelling van de selectie-
commissies: 
de selectiecommissie bestaat uitsluitend uit deskundigen; 

 elke selectiecommissie bestaat uit ten minste drie leden; 

 ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur; 

 de leden van de OCMW-raad kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie; 
 
Overwegende dat de leden van de selectiecommissie nominatief door de raad voor maatschappe-
lijk welzijn worden aangeduid; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De selectiecommissie belast met de selectieprocedure voor de aanwerving van een maatschappe-
lijk werker (niveau B) zal samengesteld zijn uit de volgende personen: 

 voorzitter: de heer Dirk Bascour, hoofdmaatschappelijk werker OCMW Aalst; 

 bijzitter: mevrouw Belinda Mestiaen, manager welzijn OCMW Liedekerke; 

 bijzitter: de heer Toon Torbeyns, arbeidspsycholoog; 

 bijzitter: de heer Marc Mertens, OCMW-secretaris Liedekerke; 

 secretaris: de heer Koen De Feyter, manager cluster interne zaken gemeentebestuur Liede-

kerke. 
 
Artikel 2. 
De selectieprocedure voor de aanwerving van een maatschappelijk werker (niveau B) bestaat uit 
het volgende programma: 
 
1° Schriftelijke proef (50 punten) 

2° Mondelinge proef (50 punten) 
 
Artikel 3. 
Het selectieprogramma zal gelijktijdig aan alle kandidaten meegedeeld worden. 
 
 
 
 
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; 
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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 17 oktober 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 


