
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2016-12-12 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2016-12-12 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 2 december 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. Het ontwerp 
van gewijzigd meerjarenplan 2014/2019 en het ontwerp van budget 2017 werd reeds op 28 
november 2016 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 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 16 januari 2017 

om 19.30 uur 
 
2. Vergaderdata 2017 (RMW, BCB, BCSD) 
 
3. Uitnodiging voorstelling nieuwe huisstijl donderdag 15 december 2016 om 19.15 uur 
 
4. Uitnodiging eindejaarsdrink na de zitting van de gemeenteraad donderdag 15 december 2016 
 
5. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie personeel gemeentebestuur & OCMW: maandag 2 januari 

2017 om 09.30 uur 
 
6. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen raad van beheer 2016-11-09 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Beleidscyclus — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2017 
(NDC 480.1) 
 
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 38, § 1, laatste lid, artikel 52, 5°, artikel 86, 
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§ 4, 4°, artikel 91, 1°, a), artikel 145, artikel 147, artikel 148, § 1, artikel 255, 4°, en artikel 270, § 
1, 1°; 
 
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 15; 
 
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 4, artikel 6 en artikel 9; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in 
de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtin-
gen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7; 
 
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 artikel 4 van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2016 — Beleids-
cyclus — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2016; 
 
Gelet op het voorontwerp van de aangepaste strategische nota van het meerjarenplan, opgesteld 
door de secretaris in overleg met het managementteam; 
 
Gelet op het voorontwerp van de aangepaste financiële nota van het meerjarenplan, opgesteld 
door de financieel beheerder in overleg met het managementteam; 
 
Gelet op de toelichting bij het meerjarenplan; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 29 november 2016; 
 
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota; 
 
Overwegende dat de strategische nota een beschrijving geeft van de beleidsdoelstellingen en de 
beleidsopties van het gemeentebestuur voor de planningsperiode; 
 
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan (schema M1), en 
de staat van het financiële evenwicht (schema M2); 
 
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht de volgende totalen bevat: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS 2017 2018 2019 

I Exploitatiebudget 

II Investeringsbudget 

III Andere 

138 471 

41 055 

-138 471 

129 471 

41 055 

-129 247 

132 639 

41 055 

-132 639 

IV Budgettair resultaat boekjaar 

 (I +II +III) 
41 055 41 055 41 055 

V Gecumuleerd budgettair 

 resultaat vorig jaar 
978 542 1 019 597 1 060 652 

VI Gecumuleerd budgettair 

 resultaat (IV + V) 
1 019 597 1 060 652 1 101 708 

VII Bestemde gelden 

 
171 143 216 429 262 715 

VIII Resultaat op kasbasis 

 (VI - VII) 

 

848 454 844 223 838 993 

 
Overwegende dat het ontwerp van aangepaste meerjarenplan veertien dagen vóór de vergadering 
van heden werd bezorgd aan de raadsleden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel onderdeel van het meerjarenplan een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van het meerjarenplan; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
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Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het meerjarenplan voor de periode 2014/2019, na de jaarlijkse aanpassing 2017, wordt goedge-
keurd. 
De aangepaste strategische nota en de aangepaste financiële nota van dit plan maken integrerend 
deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het aangepaste meerjaren-
plan, 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. 
De gegevens over het aangepaste meerjarenplan zullen in een digitaal bestand worden bezorgd 
aan de Vlaamse regering, voor 15 januari 2017. 
 
 
 
 
03 Financiën — Budget 2017 
(NDC 472.1) 
 
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 38, § 1, laatste lid, artikel 52, 5°, artikel 86, 
§ 4, 5°, artikel 91, 1°, b), artikel 145, artikel 149, § 1, artikel 150, artikel 151, artikel 152, artikel 
153, artikel 255, 4°, en artikel 270, §1, 1°; 
 
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 de artikelen 16 tot 27; 
 
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 2, artikel 6 en artikel 10; 
 
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 12 december 2016 — Beleids-
cyclus — Meerjarenplan 2014/2019 — Aanpassing 2017; 
 
Gelet op het voorontwerp van de beleidsnota van het budget, opgesteld door de secretaris in 
overleg met het managementteam; 
 
Gelet op het voorontwerp van de financiële nota van het budget, opgesteld door de financieel 
beheerder in overleg met het managementteam; 
 
Gelet op de toelichting bij het budget; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 29 november2016; 
 
Overwegende dat de beleidsnota bestaat uit een doelstellingennota, het doelstellingenbudget 
(modelschema B1) en de financiële toestand; 
 
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget (schema B2), het investe-
ringsbudget (schema B3 en B4) en het liquiditeitenbudget (schema B5); 
 
Overwegende dat de gebudgetteerde bijdrage van de gemeente 765 037 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat het liquiditeitenbudget de volgende totalen bevat: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS BUDGET 

I Exploitatiebudget 

II Investeringsbudget 

138 471 

41 055 
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RESULTAAT OP KASBASIS BUDGET 

III Andere -138 471 

IV Budgettair resultaat boekjaar (I +II +III) 41 055 

V Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 978 542 

VI Gecumuleerd budgettair resultaat (IV + V) 1 019 597 

VII Bestemde gelden  171 143 

VIII Resultaat op kasbasis (VI – VII) 848 454 

 
Overwegende dat het budget 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 budget veertien dagen vóór de vergadering van heden werd 
bezorgd aan de raadsleden; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel onderdeel van het budget een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van het budget; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het budget voor het jaar 2017 wordt goedgekeurd. 
De beleidsnota en de financiële nota van dit budget maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het budget, de bijlagen en 
het advies van het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van twintig dagen 
gelijktijdig aangetekend worden verzonden naar: 
3° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

4° de gemeenteraad. 
De gegevens over het budget zullen in een digitaal bestand worden bezorgd aan de Vlaamse 
regering. 
 
 
 
 
04 Sociaal huis — MPC Sint-Franciscus — Samenwerkingsovereenkomst 
(NDC 606) 
 
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 het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met MPC Sint-Franciscus aangaande het 
gebruik van lokalen in het sociaal huis; 
 
Overwegende dat het sociaal huis laagdrempelig en toegankelijk wil informeren, adviseren en 
hulp bieden over verschillende levensdomeinen; dat een vlotte doorverwijzing naar gespeciali-
seerde externe diensten daar deel van uitmaakt; dat om de bereikbaarheid van deze diensten te 
verhogen, het sociaal huis de mogelijkheid biedt zitdag of consultatie te houden; dat MPC Sint-
Franciscus ondersteuning en begeleiding verleent aan gezinnen met kinderen met een (vermoe-
den van) beperking of bijzondere noden; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
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Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een overeenkomst worden gesloten met het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-
Franciscus, met zetel 1760 Roosdaal te Lostraat nummer175. 
 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het gratis ter beschikking stellen van een gespreksruimte 
voor het aanbieden van een laagdrempelige hulpverlening aan mensen die reeds in begeleiding 
zijn bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en die nood hebben aan meer bege-
leiding rond o.a. opvoedingsondersteuning (gezinnen met kinderen met een (vermoeden van) 
beperking), en voor wie de stap naar een intensieve thuisbegeleiding (voorlopig) te groot is. 
 
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 ondertekende overeen-
komst worden verzonden naar het MPC Sint-Franciscus. 
 
 
 
 
05 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 november 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. 
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Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 

Secretaris Voorzitter 

 


