
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2017-02-13 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2017-02-13 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 3 februari 2017. 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; 
Geert Bronselaer, Greet Claes, Marc De Brabanter, Brian De Geest, 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, 6, 7 van de agenda gebeurt in besloten verga-
dering. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de volledige dossiers van de op de agenda ingeschre-
ven zaken lagen vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering op het secretari-
aat 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. 
 
 
 
 
00 Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid 
(NDC 185.21:504.3) 
 
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 39; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling, in het bijzon-
der artikel 2.18, § 3; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een punt toe te voegen aan de agenda wegens spoedei-
sendheid omwille van het tijdspad; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 9 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Geert Bronselaer, Greet Claes, Marc De Brabanter, Brian De Geest, Tonny 
De Winter, Roel Guldemont, Frans Van den Borre, Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh; 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: niemand; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Aan de agenda van de raadszitting van heden wordt het volgende punt toegevoegd: 
 
8 Personeel — Vrijwillig ontslag 
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01 Mededelingen 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 13 maart 2017 

om 19.30 uur 
 

2. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen algemene vergadering 2016-12-23 
 

3. Haviland — Verslag algemene vergadering 2016-12-14 
 

4. PISAD — Presentatie resultaten 2016 — Kennismaking nieuwe directeur — Raadzaal ge-
meentehuis donderdag 16 februari 2017 om 19.00 uur 

 

5. Financiering van de OCMW’s voor 2016 en verwachtingen voor 2017 
 

6. VDAB — Tijdelijke werkervaring 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Haviland — Statutenwijziging 
(NDC 901.1:80) 
 
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 het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 39, tweede lid; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging Haviland; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Haviland, goedgekeurd door de raad van be-
stuur; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 17 januari 2017 voor de algemene vergadering van 26 april 
2017; 
 
Overwegende dat het centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 26 april 2017 zal beslissen over deze statuten-
wijziging; 
 
Overwegende dat deze statutenwijziging het gevolg is van de oprichting van de opdrachthou-
dende afvalintercommunale Intradura; dat Intradura de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland 
overneemt; dat deze wijziging de statuten in overeenstemming brengt met de nieuwe juridische 
en economische realiteit van Haviland; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 5 stemmen voor en 4 onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Geert Bronselaer, Tonny De Winter, Roel Guldemont, Ann 
Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh; 
hebben tegen gestemd: niemand; 
hebben zich onthouden: Greet Claes, Marc De Brabanter, Brian De Geest, Frans Van den Borre; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging Haviland, zoals 
vermeld in de agenda tot oproeping voor de algemene vergadering, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het centrum voor maatschappelijk welzijn krijgt de opdracht dit 
voorstel van statutenwijziging goed te keuren op de algemene vergadering van Haviland van 26 
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april 2017. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland; 
2° de vertegenwoordiger van het centrum voor maatschappelijk welzijn in de algemene verga-

dering van Haviland. 
 
 
 
 
03 Maatschappelijke dienstverlening — Activering — Samenwerkingsovereenkomst met 
VDAB 
(NDC 182.422.3) 
 
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 overeenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB) aangaande activering van leefloongerechtigden en equivalent leef-
loongerechtigden; 
 
Overwegende dat VDAB en OCMW afspraken maken over samenwerking met betrekking tot de 
activering van leefloongerechtigden en equivalent leefloongerechtigden; dat het uiteindelijke 
doel is de doelgroep aan het werk helpen via een traject op maat, aangepast aan de competen-
ties van het individu en de (knelpuntgerichte) vraag op de arbeidsmarkt; dat de samenwerking 
onder andere omvat: uitwisseling en gebruik van beschikbare instrumenten, maximale uitwisse-
ling van expertise, samenstelling van multidisciplinaire teams, gebruik van databanken van 
VDAB, gedeelde expertiseontwikkeling, expertisedeling; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een overeenkomst worden gesloten met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB), Diestsepoort nummer 6/63 te 3000 Leuven. 
 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp activering van leefloongerechtigden en equivalent 
leefloongerechtigden. 
 
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 wor-
den verzonden naar VDAB. 
 
 
 
 
04 Maatschappelijke dienstverlening — Overeenkomst voor toegang tot elektronische data-
banken van VDAB 
(NDC 182.422.3) 
 
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 het ontwerp van overeenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB) aangaande de toegang tot elektronische databanken; 
 
Overwegende dat VDAB via "Mijn Loopbaan voor Partners" zijn databank ter beschikking stelt 
van de medewerkers van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; dat deze data-
bank gegevens van werkzoekenden bevat, met name het arbeidsmarktinformatiesysteem 
(AMI); dat ook toevoegen en wijzigen van gegevens i.v.m. dienstverlening en begeleiding door 
het OCMW in functie van de re-integratie mogelijk is; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een overeenkomst worden gesloten met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding (VDAB), met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan nummer 11. 
 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het consulteren, toevoegen en wijzigen van gegevens in 
het arbeidsmarktinformatiesysteem (AMI) van de VDAB door de medewerkers van het open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
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 wor-
den verzonden naar de VDAB. 
 
 
 
 
05 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — Maatschappelijk assistent 
(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 bestuurshan-
delingen; 
 
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 maatschappe-
lijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Formatie — Wijziging; 
 
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 en 14 november 2016, in het bijzonder artikel III-IV-6; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2016 — Perso-
neel — Aanwerving maatschappelijk assistent — Oproep tot kandidaatstelling; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 januari 2017 — Personeel 
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— Aanwerving begeleider activering — Resultaat — Wervingsreserve; 
 
Gelet op het eindrapport van de selectiecommissie van 13 januari 2017; 
 
Overwegende dat de volgende kandidaat geslaagd is voor de selectieprocedure: 
- Glenda Vandevelde; 
 
Overwegende dat deze kandidaat in de wervingsreserve opgenomen is; 
 
Overwegende dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is; 
 
Overwegende dat deze kandidaat in aanmerking komt om aangesteld te worden; 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. 
Glenda Vandevelde, geboren te Anderlecht op 14 juli 1985, wonende te Liedekerke, Graven-
bosstraat nummer 131, wordt contractueel aangeworven. 
 
Artikel 2. 
Met het betrokken personeelslid zal een arbeidsovereenkomst worden gesloten. 
In de overeenkomst wordt het volgende gestipuleerd: 
 arbeidsovereenkomst voor bediende voor onbepaalde duur; 

 tewerkstelling vanaf 15 februari 2017; 

 integratieperiode: 6 maanden 

 prestatieverhouding: voltijds; 

 functie: maatschappelijk assistent; 

 salarisschaal nummer: B1-B3. 
 
Artikel 3. 
De overeenkomst zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden 
ondertekend 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 haar 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 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — Beperkte duur 
(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 bestuurshan-
delingen; 
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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 maatschappe-
lijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Formatie — Wijziging; 
 
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 en 14 november 2016; 
 
Gelet op de algemene toelatingsvoorwaarden en aanwervingsvoorwaarden; 
 
Overwegende dat de kandidaat al sinds 1 augustus 2015 de functie van maatschappelijk assis-
tent uitoefent bij het OCMW; dat zij hierdoor over de nodige expertise beschikt om de lopende 
dossiers op te volgen; 
 
Overwegende dat om de continuïteit van de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren 
het aangewezen is om de maatschappelijk werker in dienst te houden om de periode te over-
bruggen tot aan de vervanging tijdens een nakend zwangerschapsverlof; 
 
Overwegende dat de kandidaat van onberispelijk gedrag is; 
 
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 Vlezen-
beek 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 voor bepaalde duur; 

 tewerkstelling vanaf 20 februari 2017 tot en met 30 juni 2017; 

 prestatieverhouding: voltijds; 

 functie: maatschappelijk werker; 

 salarisschaal nummer: B1. 
 
Artikel 3. 
De overeenkomst zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 4. 
Dit besluit zal voorgelegd worden aan de financieel beheerder voor het verlenen van een visum. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
07 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — 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; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
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 maatschappe-
lijk 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 en 14 november 2016; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2015 — Personeel 
— Formatie — Wijziging; 
 
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 de kandidaat van onberispelijk gedrag is; 
 
Overwegende dat de kandidaat in aanmerking komt om als maatschappelijk assistent contrac-
tueel in dienst te worden genomen; dat zij de voor de betrekking bepaalde toelatingsvoorwaar-
den vervult en aan de aanwervingsvoorwaarden voldoet; 
 
Overwegende dat de kandidaat al sinds 1 augustus 2015 de functie van maatschappelijk assis-
tent uitoefent bij het OCMW; dat zij hierdoor over de nodige expertise beschikt om de lopende 
dossiers op te volgen; 
 
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 Vlezen-
beek, 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 Lynn 

Casteleyn; 

 tewerkstelling vanaf 1 juli 2017; 

 prestatieverhouding: voltijds; 

 functie: maatschappelijk werker; 

 salarisschaal nummer: B1. 
 
Artikel 3. 
De overeenkomst zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 4. 
Dit besluit zal voorgelegd worden aan de financieel beheerder voor het verlenen van een visum. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
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08 Personeel — Vrijwillig ontslag — Maatschappelijk assistent 
(NDC 397.2:336.77) 
 
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 bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in het bijzonder artikel 
32, 2°, artikel 37, § 1, en artikel 82; 
 
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 maatschappe-
lijk welzijn, in het bijzonder artikel 106, § 2, 1°, en artikel 107; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 maart 2013 — Personeel 
— Aanstelling in contractueel verband — Projectmedewerker/Maatschappelijk werker; 
 
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 en 14 november 2016, in het bijzonder artikel VI-I-1; 
 
Gelet op de brief van mevrouw Lindsay Buys van 8 februari 2017, ontvangen op 10 februari 
2017, waarbij zij haar arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen met vrijstelling van de te 
presteren opzeggingstermijn; 
 
Overwegende dat mevrouw Lindsay Buys in dienst is van het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn als maatschappelijk assistent met een arbeidsovereenkomst voor onbepaal-
de tijd; 
 
Overwegende dat de datum waarop het personeelslid de dienst effectief verlaat in onderling 
akkoord wordt vastgesteld; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag op haar verzoek van me-
vrouw Lindsay Buys, geboren te Aalst op 2 oktober 1983, wonende te 1790 Affligem Kleine 
Heideweg nummer 2, uit het ambt van maatschappelijk assistent bij het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 2. 
De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op 1 maart 2017. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de betrok-
kene, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
09 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; 
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Gelet op de ontwerp-notulen van de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, 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 gemeentelij-
ke 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 16 januari 2017 
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 20.40 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
 


