
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2017-04-24 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2017-04-24 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 2017-04-14. Op 
dezelfde datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking 
gesteld van de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke website. Dit is gebeurd op 
10 april 2017 voor de jaarrekening 2016 met de bijlagen. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Roel Guldemont, voorzitter; 
Geert Bronselaer, Marc De Brabanter, Brian De Geest, Tonny De Winter, Frans Van den Borre, 
Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh, raadsleden; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dame: 
Greet Claes (verontschuldigd), raadslid. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. De bespreking van de punten 11 en 12 van de agenda gebeurt in besloten 
vergadering. 
 
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. 
 
 
 
 
01 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 15 mei 2017 om 

19.30 uur 
 
2. Welzijnskoepel West-Brabant — Notulen Raad van Beheer 2017-03-24 
 
3. Project Kinderarmoedebestrijding: ‘Levensreddend handelen bij kinderen van 0-12 jaar’ 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Financiën — Wettigheid- en regelmatigheidscontrole — Rapport 2016 
(NDC 473.26:509.2) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 92, artikel 162, §2 en artikel 168; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juni 2009 — Financiën — 
Visumverplichting — Voorwaarden; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2016 aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole, 
opgemaakt door de financieel beheerder; 
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Overwegende dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid 
rapporteert aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de uitvoering van zijn taak van 
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis-
sen; 
 
Overwegende dat alle verrichtingen onderworpen zijn aan het visum van de financieel beheer-
der, uitgezonderd de verrichtingen waarvan het bedrag, exclusief btw, lager is dan 2 000 euro; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder 
over het jaar 2016 aangaande de wettigheid- en regelmatigheidscontrole. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
03 Financiën — Evolutie en beheer — Rapport 2016 
(NDC 470.0:509.2) 
 
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 167; 
 
Gelet op het financieel rapport over het jaar 2016, opgemaakt door de financieel beheerder; 
 
Overwegende dat de financieel beheerder minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid 
rapporteert aan de raad; 
 
Overwegende dat dit jaarrapport een overzicht bevat van de thesaurietoestand, de liquiditeits-
prognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de financieel beheerder 
over het jaar 2016 aangaande de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontro-
le, en de evolutie van de budgetten. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
04 Financiën — Budgethouderschap — Rapport 2016 
(NDC 473.01:509.2) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 160, artikel 161, § 1 en § 2, artikel 162, § 3 
en § 4, en artikel 169; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juni 2009 — Financiën — 
Budgethouderschap, in het bijzonder artikel 1 en 3; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2016 aangaande de uitvoering van het budgethouderschap 
door de secretaris; 
 
Overwegende dat het budgethouderschap toekomt aan de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn budgethouderschap heeft toegekend 
aan: 
– het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
– het bijzonder comité beleid; 
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– de secretaris; 
 
Overwegende dat dit budgethouderschap alleen betrekking heeft op aangelegenheden van 
dagelijks bestuur; dat onder dagelijks bestuur worden begrepen de financiële verbintenissen die 
resulteren in een uitgaande nettokasstroom en gefinancierd worden met kredieten voorzien in 
het exploitatiebudget; 
 
Overwegende dat het budgethouderschap van de secretaris beperkt is tot aangelegenheden 
van dagelijks bestuur waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van de verrichtingen die 
in het kader van de wet op de overheidsopdrachten gegund worden op basis van artikel 122, 1° 
van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, 
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; 
 
Overwegende dat voor de overzichtelijkheid een globaal rapport werd opgesteld voor alle 
budgethouders; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het 
budgethouderschap door het bijzonder comité voor de sociale dienst, het bijzonder comité 
beleid en de secretaris gedurende het jaar 2016. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
05 Interne controle — Rapport 2016 
(NDC 24:509.2) 
 
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 86, § 1, laatste lid, artikel 98, artikel 99 en 
artikel 100; 
 
Gelet op het rapport over het jaar 2016 aangaande organisatie en de werking van het interne 
controlesysteem, opgemaakt door de secretaris; 
 
Overwegende dat dit rapport geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat de secretaris instaat voor de interne controle op de werking van de diensten 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de secretaris jaarlijks rapporteert aan raad over de organisatie en de werking 
van het interne controlesysteem; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
De raad neemt kennis van het rapport van de secretaris over het jaar 2016 aangaande organisa-
tie en de werking van het interne controlesysteem. 
Dit rapport maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
06 Financiën — Jaarrekening 2016 
(NDC 475.12) 
 
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, tweede lid, 
5°, artikel 91, 2°, artikel 144, artikel 145, artikel 173, artikel 174 en artikel 175; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 4, artikel 10 en artikel 30; 
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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 rekeningstel-
sels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in 
het bijzonder artikel 5, artikel 6 en de artikelen 11tot 13; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2015-12-17 — Financiën — 
Budget 2016; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2016-10-17 — Financiën — 
Budget 2016 — Wijziging nummer 1; 
 
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2016, opgesteld door de financieel beheerder; 
 
Gelet op de toelichting bij de jaarrekening; 
 
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een 
samenvatting van de algemene rekeningen; 
 
Overwegende dat de beleidsnota het beleid weergeeft dat gevoerd is gedurende het financiële 
boekjaar en bestaat uit een toelichting over de financiële toestand en de aansluiting met de 
financiële nota; 
 
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening 
en de liquiditeitenrekening; 
 
Overwegende dat de samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de 
staat van opbrengsten en kosten; 
 
Overwegende dat de liquiditeitenrekening voor het jaar 2016de volgende totalen bevat: 
 

RESULTAAT OP KASBASIS Jaar-

rekening 

Eind-budget Initieel 

budget 

I Exploitatiebudget (B-A) 142 634 135 010 135 010 

 A Uitgaven 1 851 462 2 451 769 2 451 769 

 B Ontvangsten 1 994 095 2 586 779 2 586 779 

       

II Investeringsbudget (B-A) 45 405 50 405 41 055 

 A Uitgaven 0 0 0 

 B Ontvangsten 45 405 50 405 41 055 

       

III Andere (B-A) -135 010 -135 010 -135 010 

 A Uitgaven 135 010 135 010 135 010 

  1 Aflossing financiële schulden 135 010 135 010 135 010 

  2 Toegestane leningen 0 0 0 

  3 Overige transacties 0 0 0 

 B Ontvangsten 0 0 0 

  1 Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 

  2 Terugvordering van toegestane leningen en 

prefinancieringsleningen 

0 0 0 

  3 Overige transacties 0 0 0 

       

IV Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 53 029 50 405 41 055 

       

V Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig 

boekjaar 

928 137 928 137 917 985 

       

VI Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 981 166 978 542 959 040 

       

VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) 124 900 125 627 126 858 

       

VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 856 265 852 915 832 183 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de eindbalans voor het jaar 2016 de volgende 
totalen bevat: 
 

   BALANS ACTIVA Boekjaar 

I Vlotende activa 1 341 003,02 

 A Liquide Middelen en geldbeleggingen 903 226,90 

 B Vorderingen op korte termijn 396 720,64 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties 103 384,26 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 293 336,38 
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 C Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 

 D Overlopende rekeningen van het actief 0,00 

 E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 41 055,48 

     

II   Vaste activa 2 922 691,39 

 A Vorderingen op lange termijn 574 777,20 

  1 Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 

  2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 574 777,20 

 B Financiële vaste activa 9 375,90 

  1  Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 

  2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entitei-

ten 

9 375,90 

  3 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 

  4 OCMW-verenigingen 0,00 

  5 Andere financiële vaste activa 0,00 

 C Materiële vaste activa 2 334 400,09 

  1 Gemeenschapsgoederen 2 334 400,09 

   a  Terreinen en gebouwen 371 358,03 

   b  Wegen en overige infrastructuur 0,00 

   c  Installaties, machines en uitrusting 0,00 

   d  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 26 007,31 

   e  Leasing en soortgelijke rechten 1 937 034,75 

   f  Erfgoed 0,00 

  2 Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 

   a  Terreinen en gebouwen 0.00 

   b  Installaties, machines en uitrusting 0,00 

   c  Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 

   d  Leasing en soortgelijke rechten 0,00 

  3 Overige materiële vaste activa 0,00 

   a  Terreinen en gebouwen 0,00 

   b  Roerende goederen 0,00 

 D Immateriële vaste activa 4 138,20 

     

TOTAAL ACTIVA 4 263 694,41 

 
   BALANS PASSIVA Boekjaar 

I Schulden 3 090 034,57 

 A Schulden op korte termijn 676 550,40 

  1 Schulden uit ruiltransacties 266 684,32 

   a Voorzieningen voor risico’s en kosten 63 050,40 

   b Financiële schulden 0,00 

   c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 203 633,93 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 265 786,84 

  3 Overlopende rekeningen van het passief 0,00 

  4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 144 079,24 

 B Schulden op lange termijn 2 413 484,17 

  1 Schulden uit ruiltransacties 2 413 484,17 

   a Voorzieningen voor risico's en kosten 279 354,58 

   1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 279 354,58 

   2. Overige risico’s en kosten 0,00 

   b Financiële schulden 2 134 129,59 

   c Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 

  2 Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 

     

II Netto Actief 1 173 659,84 

     

     

TOTAAL PASSIVA 4 263 694,41 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de staat van kosten en opbrengsten voor het 
jaar 2016 de volgende totalen bevat: 
 

   STAAT VAN KOSTEN EN OPBRENGSTEN Boekjaar 

I Kosten 1 908 784,44 

 A Operationele kosten 1 841 204,19 

  1 Goederen en diensten 303 307,77 

  2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 731 180,77 

  3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 57 322,88 

  4 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 728 485,94 
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  5 Toegestane werkingssubsidies 20 663,28 

  6 Andere operationele kosten 243,55 

 B Financiële kosten 67 580,25 

 C Uitzonderlijke kosten 0,00 

  1 Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 

  2 Toegestane investeringssubsidies 0,00 

     

II Opbrengsten 2 040 640,61 

 A Operationele opbrengsten 1 992 564,59 

  1 Opbrengsten uit de werking 445 800;98 

  2 Fiscale opbrengsten en boetes 0,00 

  3 Werkingssubsidie 1 458 436,97 

   a  Algemene werkingssubsidies 909 968,64 

   b  Specifieke werkingssubsidies 548 468,33 

  4 Recuperatie specifieke kosten OCMW 83 555,08 

  5 Andere operationele opbrengsten 4 771,56 

 B Financiële opbrengsten 46 601,58 

 C Uitzonderlijke opbrengsten 1 474,44 

     

III Overschot/Tekort van het boekjaar 131 856,17 

 A Operationeel overschot/tekort 151 360,40 

 B Financieel overschot/tekort -20 978,67 

 C Uitzonderlijk overschot/tekort 1 474,44 

 
Overwegende dat deze jaarrekening geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening veertien dagen vóór de vergadering van 
heden werd bezorgd aan de raadsleden; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel onderdeel van de rekening een afzonderlijke stemming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de rekening; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1  
De jaarrekening voor het jaar 2016 wordt vastgesteld, zoals opgesteld door de financieel be-
heerder. 
Deze jaarrekening maakt integrerend deel uit van dit besluit  
 
Artikel 2  
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de jaarrekening binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar: 
1° de gemeenteraad, voor advies; 
2° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor goedkeuring. 
 
 
 
 
07 Interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – Verlenging — 
Overeenkomst 2018/2019 
(NDC 901.1:625) 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maat-schappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 2, § 1, artikel 6, artikel 7 en artikel 8; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 
28, § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van pro-
jecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
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Gelet op het besluit van de Provincieraad van Vlaams-Brabant van 10 november 2016 betref-
fende het subsidiereglement voor projecten die het lokaal woonbeleid ondersteunen; 
 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 mei 2008 – Interlokale 
vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – Oprichting – Overeenkomst; 
 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2011 – Interlokale 
vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – Overeenkomst – Toetreding, verlen-
ging en uitbreiding; 
 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 juni 2014 — Interlokale 
vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” – Verlenging; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst betreffende de verlenging van de interlokale vereni-
ging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland” 2018/2019; 
 
Overwegende dat de Vlaamse overheid het lokaal woonbeleid wil stimuleren door interge-
meentelijk samen te werken; dat de financiering van de opgerichte interlokale vereniging 
gebeurt met subsidies van de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant en een bijdrage 
van de vier deelnemende gemeenten; 
 
Overwegende dat de looptijd van de interlokale vereniging wordt verlengd van mei 2018 tot en 
met december 2019; dat er nadien geen mogelijkheid meer is tot verlenging, tenzij de Vlaamse 
overheid en/of de provincie Vlaams-Brabant alsnog voldoende subsidies zouden toekennen aan 
de vereniging om haar verdere werking te garanderen; dat in het geval er geen subsidies meer 
zijn toegekend de vereniging automatisch wordt ontbonden; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn neemt deel aan de verlenging van de 
interlokale vereniging “Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland”. 
 
Artikel 2. 
De overeenkomst betreffende de verlenging van de interlokale vereniging “Regionaal Woonbe-
leid Noord-Pajottenland” 2018/2019, wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integre-
rend deel uit van dit besluit. 
Deze overeenkomst zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden door de OCMW-
voorzitter en de OCMW-secretaris. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de overeenkomst binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar: 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 
2° de interlokale vereniging “Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland”. 
 
 
 
 
08 Lokaal overleg kinderopvang (LOK) 
(NDC 475.12) 
 
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 verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind;  
 
Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, in het bijzonder 
artikel 18/1; 
 
Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezins-
ondersteuning, in het bijzonder artikel 8; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet 
van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, in het 
bijzonder artikel 11, artikel 16, artikel 81 en artikel 90; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 6 mei 
2014 betreffende de regels voor erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind; 
 
Gelet op het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van 23 februari 2017; 
 
Overwegende dat de gemeente belang hecht aan kinderarmoedebestrijding, gezinsondersteu-
ning en ontmoeting; 
 
Overwegende dat het LOK adviseert om een Huis van het Kind op te starten in de gemeente; dat 
het Huis van het Kind is de lokale informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders die onderdak 
biedt aan kindgerelateerde diensten; 
 
Overwegende dat de diverse partners en actoren in de gemeente zich inzetten voor (aanstaan-
de) gezinnen met kinderen en jongeren, met name: 3Wplus, ABVV, ACLVB, ACV, Agentschap 
Jongerenwelzijn, Apothekerskring, CAW / JAC, CGG Ahasverus, CKG, CKO Infano – Maantje, CKO 
Infano – Zonnetje, CLB van het Gemeenschapsonderwijs Dender, CM Sint-Michielsbond, De 
Bakermat, (school) De Bij, (school) De Boomgaard, (school) Knipoog, (school) Dol-fijn, Familie-
hulp, Familiezorg, FSMB, gemeente en OCMW Liedekerke, Gezinsbond, Houvast, Huisartsen-
kring Denderland HAK, Kinderdagverblijf De Bijtjes, Kind en Preventie, Kind&Gezin, Kinderpsy-
chologe, Landelijke kinderopvang, Landelijke kinderopvang, Liberale Mutualiteit, LOGO 
Zenneland, MPC Sint-Franciscus, Oudercomité De Bij, Oudercomité De Boomgaard, Oudercomi-
té Dol-fijn, Oudercomité Knipoog, Oudercomité Sint-Antonius, Pavok, SIMBA-huis, (school) Sint-
Antonius, Teledienst, Vlaams Neutraal Ziekenfonds, Vrij CLB Ninove, Welzijnsraad, Wit-Gele 
Kruis, WZC Sint-Rafaël; 
 
Overwegende dat een Huis van het Kind de krachten van partners en actoren bundelt zodat 
meer gezinnen beter ondersteund worden; 
 
Overwegende dat het Huis van het Kind focus zal leggen op preventieve gezinsondersteuning, 
opvoedingsondersteuning, spel- en ontmoetingsmomenten; 
 
Overwegende dat het Huis van het Kind voor ontmoeting en consult de 0 tot 6-jarigen en 
ouders (in spé) en voor informatie en advies de 0 tot 18-jarigen en ouders (in spé) als prioritaire 
doelgroepen zal nemen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is in de gemeente een Huis van het Kind te hebben om in de 
toekomst het consultatiebureau van Kind en Gezin te behouden; dat Kind & Gezin een onmisba-
re partner is in preventieve gezinsondersteuning en kinderarmoedebestrijding in de gemeente. 
 
Overwegende dat op elk moment een erkenning voor een Huis van het Kind kan worden aange-
vraagd; dat voor de opmaak van het erkenningsdossier een beroep wordt gedaan op de Lande-
lijke Kinderopvang die hierin ervaring heeft;  
 
Overwegende dat er momenteel geen oproep is voor subsidiëring van een Huis van het Kind; 
 
Overwegende dat middelen kinderarmoedebestrijding kunnen besteed worden aan het Huis 
van het Kind;  
 
Overwegende dat in functie van gebundelde krachten het Huis van het Kind idealiter gecentrali-
seerd wordt in het sociaal huis; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het principe van de oprichting van een Huis van het Kind wordt goedgekeurd. 
Dit Huis van het Kind zal ondergebracht worden in het Sociaal Huis. 
 
Artikel 2. 
Voor het Huis van het Kind zal een erkenning worden aangevraagd bij het agentschap Kind en 
Gezin. 
 
Artikel 3. 
Bij de volgende oproep voor subsidiëring zal een subsidieaanvraag worden in gediend. 
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09 Sociaal huis — CAW Halle-Vilvoorde — 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 CAW Halle-Vilvoorde 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 CAW Halle-
Vilvoorde een laagdrempelige hulp verleent aan mensen met al hun vragen en problemen die te 
maken hebben met welzijn; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een overeenkomst worden gesloten met de vereniging zonder winstoogmerk Centrum 
Algemeen Welzijn (CAW) Halle Vilvoorde, met zetel te 1731 Asse, Poverstraat nummer 75 B48. 
 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het gratis ter beschikking stellen van een gespreksruim-
te voor het aanbieden van een laagdrempelige hulpverlening aan mensen die reeds in begelei-
ding zijn bij het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en die het even moeilijk 
hebben, met nood aan een luisterend oor, op zoek naar advies, informatie, praktische hulp en 
eventueel verdere begeleiding. 
 
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 over-
eenkomst worden verzonden naar het CAW Halle Vilvoorde. 
 
 
 
 
10 Patrimonium — Huur woning Muilenstraat nummer 81 — Huurovereenkomst 
(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; 
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Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 maart 2017 — Patrimoni-
um — Huur woning Muilenstraat nummer 81 — Voorwaarden; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder: 
 
Gelet op de huurovereenkomst van 15 maart 2017; 
 
Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de woning gelegen 
Muilenstraat nummer 81 huurt sedert 1 april 2017 voor de duur van één jaar; 
 
Overwegende dat bij het opstellen van de plaatsbeschrijving gebleken is dat aanpassingswerken 
noodzakelijk zijn om deze woning in goede staat van veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid te 
brengen; dat de dienst onderhoud en logistiek van het gemeentebestuur de nodige werken 
heeft uitgevoerd; dat de kosten hoog opgelopen zijn; 
 
Overwegende dat met eigenaar een regeling moet getroffen aangaande de gemaakte kosten; 
dat een evenwichtige en juridisch sluitende oplossing voor beide partijen belangrijk is; dat de 
eigenaar bereid is om de woning te verhuren gedurende negen jaar; dat een langere periode 
dan één jaar meer mogelijkheden biedt om de gemaakte kosten te kunnen ventileren; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn nood heeft aan een 
bijkomende doorgangswoning; dat de frequentie van acute huisvestingvragen toeneemt; dat de 
maatschappelijk werkers er moeilijk in slagen tijdig een gepaste en betaalbare huisvesting te 
vinden; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 8 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Geert Bronselaer, Brian De Geest, Tonny De Winter, Roel Guldemont, 
Ann Van Langenhof, Rita Van Vaerenbergh; 
hebben tegen gestemd: Marc De Brabanter, Frans Van den Borre; 
hebben zich onthouden: niemand 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Met mevrouw Lila Bogma (geeft volmacht aan mevrouw Rosa Bockstal) wordt een nieuwe 
huurovereenkomst gesloten voor de huur van de woning gelegen te 1770 Liedekerke, Muilen-
straat nummer 81 voor een periode van negen jaar. Deze nieuwe huurovereenkomst komt in de 
plaats van de eerste huurovereenkomst 15 maart 2017 voor dezelfde woning maar voor de 
duur van één jaar. 
Deze nieuwe huurovereenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal de kosten van de gemaakte aanpas-
singswerken om de huurwoning, gelegen te Liedekerke Muilenstraat nummer 81, in goede staat 
van veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid te brengen terugvorderen van de verhuurder 
volgens de modaliteiten bepaald in de nieuwe huurovereenkomst. 
 
Artikel 3. 
Het goed zal worden gehuurd: 
1° tegen de prijs van 500 euro per maand voor een periode van negen jaar; 
2° en onder de voorwaarden vermeld in het ontwerp van huurovereenkomst. 
 
Artikel 4. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal de kosten van de gemaakte aanpas-
singswerken terugbetalen aan het gemeentebestuur. 
 
 
 
 
11 Personeel — Contractuele aanstelling maatschappelijk assistent — Bekrachtiging besluit 
bijzonder comité beleid 2017-03-28 
(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 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 
— Aanwerving begeleider activering — Resultaat — Wervingsreserve; 
 
Gelet op het eindrapport van de selectiecommissie van 13 januari 2017; 
 
Gelet op besluit van het bijzonder comité beleid van 28 maart 2017 — Personeel — Contractue-
le aanstelling maatschappelijk assistent; 
 
Overwegende dat het bijzonder comité beleid mevrouw Debbie De Bolle in dienst heeft geno-
men als maatschappelijk assistent; dat deze beslissing bij hoogdringendheid door het bijzonder 
comité beleid is genomen omwille van het onverwachte personeelstekort veroorzaakt door het 
vrijwillige ontslag van twee maatschappelijk assistenten; dat deze beslissing werd genomen 
onder voorbehoud van goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat mevrouw Debbie De Bolle geslaagd is voor de selectieprocedure; dat zij de 
eerstvolgende nuttig gerangschikte kandidaat is in de wervingsreserve; 
 
Overwegende dat de continuïteit van de dienstverlening moet verzekerd zijn; dat dit maar 
mogelijk is wanneer het personeelsbestand voltallig is; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het besluit van het bijzonder comité beleid van 28 maart 2017 betreffende de contractuele 
aanstelling van mevrouw Debbie De Bolle, geboren te Aalst op 4 december 1989, wonende te 
9473 Welle Hertstraat, nummer 47 bus 2, wordt bekrachtigd in al zijn bepalingen. 
 
Artikel 2. 
Met het betrokken personeelslid werd een arbeidsovereenkomst gesloten. 
In de overeenkomst is het volgende gestipuleerd: 
 arbeidsovereenkomst voor bediende voor onbepaalde duur; 

 aanvang tewerkstelling in onderling akkoord te bepalen; 

 integratieperiode: zes maanden 

 prestatieverhouding: voltijds; 

 functie: maatschappelijk assistent; 

 salarisschaal nummer: B1-B3. 
 
Artikel 3. 
Vooraleer effectief in dienst te treden moet het personeelslid medisch geschikt bevonden 
worden voor de functie. 
 
Artikel 4. 
Het personeelslid zal uitgenodigd worden om bij haar indiensttreding de eed af te leggen in 
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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 5. 
Dit besluit zal voorgelegd worden aan de financieel beheerder voor het verlenen van een visum. 
 
Artikel 6. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan de betrokkene, 
voor kennisgeving. 
 
 
 
 
12 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; 
 
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; 
 
Overwegende dat een maatschappelijk assistent uit dienst gaat; dat om de continuïteit van de 
maatschappelijke dienstverlening te verzekeren het aangewezen is om een maatschappelijk 
assistent aan te werven om de periode te overbruggen tot aan de vervanging tijdens een na-
kend zwangerschapsverlof; 
 
Overwegende dat mevrouw Annelies Braeckmans geïnteresseerd is in de functie van maat-
schappelijk assistent; 
 
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. 
Mevrouw Annelies Braeckmans, geboren te Halle op 3 februari 1988, wonende te 1770 Liede-
kerke Gravenbosstraat nummer 129, 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; 

 aanvang tewerkstelling te bepalen in onderling overleg 

 einde tewerkstelling: 30 juni 2017; 
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 prestatieverhouding: voltijds (38/38); 

 functie: maatschappelijk assistent; 

 salarisschaal nummer: B1. 
 
Artikel 3. 
Met het betrokken personeelslid zal een tweede arbeidsovereenkomst worden gesloten. 
In de overeenkomst wordt het volgende gestipuleerd: 
 arbeidsovereenkomst voor bediende voor vervanging van mevrouw Lynn Casteleyn, afwezig 

wegens zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof; 

 aanvang tewerkstelling: 1 juli 2017 

 einde tewerkstelling: bij de terugkeer van de titularis; 

 prestatieverhouding: voltijds (38/38); 

 functie: maatschappelijk assistent; 

 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. 
 
 
 
 
13 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 onverwachte personeelstekort en de noodzaak om de continuïteit 
van de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 8 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Geert Bronselaer, 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: 
 
14 Personeel — Secretaris — Delegatie aanwervingen 
 
 
 
 
14 Personeel — Secretaris — Delegatie aanwervingen 
(NDC 172.81:220.3) 
 
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 en artikel 52; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2013 — Openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn — Huishoudelijk reglement — Vaststelling; 
 
Overwegende dat om de continuïteit van de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren 
het aangewezen is om zo snel mogelijk één maatschappelijk assistent tijdelijk aan te werven ter 
vervanging van een maatschappelijk assistent met ziekteverlof; dat om dezelfde reden tijdens 
de zomervakantie twee jobstudenten (maatschappelijk assistent) in dienst worden genomen; 
dat de betrokken arbeidscontracten zo vlug mogelijk moeten worden gesloten; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De secretaris wordt éénmalig gemachtigd om volgende personeelsleden zo vlug mogelijk aan te 
werven: 
– één maatschappelijk assistent voor de duur van de afwezigheid van mevrouw Glen-

da Vandevelde; 
– twee jobstudenten met een diploma van maatschappelijk assistent tijdens de zo-

mervakantie. 
 
De secretaris zal in naam van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de betrokken 
arbeidsovereenkomsten ondertekenen. 
 
Artikel 2. 
De secretaris zal raad voor maatschappelijk welzijn informeren over de gedane aanwervingen. 
 
 
 
 
15 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 
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 het extranet van de gemeentelijke website; 
 
Overwegende dat opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen; dat bij punt 7 
van de notulen van 13 maart 2017 een voorbehoud aangaande het instapklaar zijn van de 
woning moet toegevoegd worden; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 maart 2017 
worden goedgekeurd, mits toevoeging aan het einde van de tekst van artikel 1 van het besluit 
— Patrimonium — Huur woning Muilenstraat nummer 81 — Voorwaarden, van het volgende 
zinsdeel: 
onder voorbehoud dat deze woning zich in goede staat van veiligheid, hygiëne en bewoonbaar-
heid bevindt. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de originelen van de notulen na aanpassing. 
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Artikel 3. 
De secretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten minste twaalf 
maanden. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
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