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Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2017-03-13 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 3 maart 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 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 de dringende nood aan huisvesting voor cliënten van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn; 
 
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: 
 
07 Patrimonium — Huur woning Muilenstraat nummer 81 — Voorwaarden 
 
 
 
 



Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2017-03-13 

01 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 24 april 2017 om 

19.30 uur 
 
2. Welzijnskoepel West Brabant — Notulen Raad van Beheer van 2017-01-30 
 
3. FOD Financiën — Algemene Administratie van de inning en de invordering — Niet-fiscale 

invordering 
 
4. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid — Automatische toekenning van rechten 
 
5. Audit informatieveiligheid 
 
6. Opstart Huis van het Kind 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Maatschappelijke dienstverlening — Schuldbemiddeling — Jaarverslag 2016 
(NDC 617.1) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 24, artikel 61; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 51, § 1 en artikel 219; 
 
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor 
schuldbemiddeling van de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid 
van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2014 — Wel-
zijnskoepel West-Brabant — Samenwerkingsovereenkomst regionale dienst schuldbemiddeling; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 april 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Erkenning als instelling voor schuldbemiddeling — 
Hernieuwing van de erkenning; 
 
Gelet op het jaarverslag over de werking als instelling voor schuldbemiddeling gedurende het 
werkingsjaar 2016; 
 
Overwegende dat de Welzijnskoepel West-Brabant een afzonderlijke, regionale dienst voor 
schuldbemiddeling heeft opgericht, dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een 
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met als voorwerp de toetreding tot de regionale 
dienst schuldbemiddeling voor dossiers van collectieve schuldenregeling; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn erkend is als instelling 
voor schuldbemiddeling; dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn elk jaar 
rapporteert aan de Vlaamse Overheid over haar werking als instelling voor schuldbemiddeling; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het jaarverslag over de werking van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als 
instelling voor schuldbemiddeling gedurende het werkingsjaar 2016 wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
Dit jaarverslag zal voor 1 april 2017 worden bezorgd aan het Departement Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin. 
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03 Haviland — Algemene vergadering van 2017-04-26 — 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 bestuurshan-
delingen; 
 
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-
land — Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 februari 2017 — Haviland 
— Statutenwijziging 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 17 januari 2017 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 26 april 2017; 
 
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 14 december 2016: goedkeuring (een 

exemplaar van deze notulen werd per brief op 09.01.2017 aan de deelnemers bezorgd.); 
2. statutenwijziging: goedkeuring; 
3. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de 

statuten: goedkeuring; 
4. toetreding ocmw (art. 8): goedkeuring 
 
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 vergade-
ring van Haviland van 26 april 2017. 
 
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-
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ring. 
 
 
 
 
04 Financiën — Toelichting 
 
Uiteenzetting door financieel beheerder: 
– invordering van terugvorderbare financiële steun 
– subsidies tijdelijke werkervaring (tewerkstelling artikel 60, § 7 vanaf 1 januari 2017) 
– opvolging boekhoudkundige controle subsidies leefloon2012/2014 
– opvolging boekhoudkundige controle subsidies leefloon 2015-2016 
– opvolging boekhoudkundige controle subsidies leefloon 2017 
– invordering door My Trusto 
 
 
 
 
05 Maatschappelijke dienstverlening — Werking — Uniek verslag 2016 
(NDC 617.1) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 24, artikel 61; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 51, § 1 en artikel 219; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn elk jaar een verslag moet 
indienen over de ontvangen toelagen van de federale overheid; dat dit gebeurt met de webap-
plicatie Uniek Verslag van de POD Maatschappelijke Integratie; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn rapporteert over de 
volgende soorten toelagen: 
– huurwaarborgen; 
– sociale activering; 
– gas- en elektriciteitsfonds; 
– personeelskosten, in het kader van artikel 40 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie; 
– participatie en sociale activering; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad neemt kennis van het uniek jaarverslag 2016 over de werking van het openbaar cen-
trum voor maatschappelijk welzijn gedurende het werkingsjaar 2016 aangaande huurwaarbor-
gen, sociale activering, gas- en elektriciteitsfonds, personeelskosten, participatie en sociale 
activering. 
 
 
 
 
06 Maatschappelijke dienstverlening — Blended hulpverlening — Presentatie 
 
Blended hulpverlening is een combinatie van offline en online hulpverlening. 
 
Off line 
– Face to face 
– Groepswerking 
– Vrijwilligers  
– Buddy 
– … 
 
Online 
– Website 
– Mail 
– Chathulp 
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– Sociaalnetwerksites 
– Apps 
– Beeldbellen 
– … 
 
Deze nieuwe mogelijkheden binnen het hulpverleningsproces bieden voor de cliënt meer 
mogelijkheden en maken meer maatwerk mogelijk voor de hulpverlener. 
 
Om een intensievere begeleiding van cliënten mogelijk te maken, ambieert de sociale dienst 
blended hulpverlening in haar werking te integreren. 
 
 
 
 
07 Patrimonium — Huur woning Muilenstraat nummer 81 — Voorwaarden 
(NDC 625.6) 
 
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 51, § 1; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement, in het bijzonder arti-
kel 3.10, 4°; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder Titel VIII — Huur; 
 
Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn woongelegenheden 
huurt om deze te onderverhuren aan behoeftigen die over geen geschikte woning beschikken; 
 
Overwegende dat er dringend nood is aan huisvesting voor cliënten van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal een woning, gelegen te Liedekerke 
Muilenstraat nummer 81, huren van Lila Bogma, rijksregisternummer 270316 402 94 (geeft 
volmacht aan Rosa Bockstal). 
 
Artikel 2. 
Het goed zal worden gehuurd: 
1° tegen de prijs van 500 euro per maand voor een periode van 1 jaar; 
2° en onder de voorwaarden vermeld in het ontwerp van huurovereenkomst. 
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
De huurovereenkomst zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn onder-
tekend worden door de voorzitter en de secretaris. 
 
 
 
 
08 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 
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 13 februari 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 21.30 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 


