
Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2017-09-25 

Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2017-09-25 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 14 september 2017. 
Op dezelfde datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschik-
king gesteld van de raadsleden op het extranet 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 4 en 5 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 — Punten 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 ; 
 
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 worden de volgende punten toegevoegd: 
 
5 Personeel – Onbetaald verlof 
 
6 Opdrachten — Hospitalisatieverzekering — Raamcontract — Gunning 
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01 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 16 oktober 2017 

om 19.30 uur 
 
2. Zorgregio — Hervorming eerstelijnszorg 
 
3. Vervoersarmoedebestrijding — Presentatie 
 
4. Samenwerking met TARL — Bespreking met korpschef 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Financiën — Vooruitblik budgetwijziging 2017 en budget 2018 
 
De financieel beheerder geeft een presentatie over de budgettaire impact van nieuwe en 
bestaande initiatieven: 
 
\ financiële steunen 
\ mantelzorgpremie 
\ sociale teruggave kabel-TV 
\ verminderde gemeentelijke milieubelasting 
\ seniorenrestaurant 
\ vrijetijdsparticipatie 
\ kinderarmoedebestrijding 
\ schoolkansenpas 
\ energiearmoede 
\ verwarmingskosten 
\ zomersparen 
\ activering 
\ personeelskosten 
 
 
 
 
03 Maatschappelijke integratie — Tewerkstelling voor sociale uitkeringen — Samenwerkings-
overeenkomst met basisscholen 
(NDC 612.113) 
 
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 2, artikel 51, § 1; 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 60, § 7, artikel 61 en artikel 61bis; 
 
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 5, § 4bis; 
 
Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, in het 
bijzonder artikel 36; 
 
Gelet op de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, in het bijzonder artikel 32bis; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoor-
waarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor 
een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een gerechtigde op maat-
schappelijke integratie die ter beschikking wordt gesteld van een privé-onderneming, in het 
bijzonder artikel 2; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoor-
waarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor 
een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een rechthebbende op 
financiële maatschappelijke hulp die ter beschikking wordt gesteld van een privé-onderneming, 
in het bijzonder artikel 2; 
 
Gelet op het tijdelijke-werkervaringsdecreet van 9 december 2016 (alleen artikel 1 tot en met 
23 en 27 tot en met 36 in werking); 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke 
werkervaring; 
 
Gelet op de omzendbrief van 14 november 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2015 — Maatschappe-
lijke dienstverlening — Tewerkstelling voor sociale uitkeringen — Samenwerkingsovereenkomst 
met het gemeentebestuur; 
 
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en de basisschool De Bij aangaande de terbeschikkingstelling tewerkge-
stelden in het kader van sociale inschakeling; 
 
Overwegende dat werkgelegenheid een zeer belangrijke hefboom is voor maatschappelijke 
integratie; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een activeringsbeleid 
voert voor kansarmen; dat dit meestal start met gemeenschapsdienst om progressief een 
normale werkattitude te hervatten; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn personen die een leef-
loon ontvangen, kan tewerkstellen om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen 
te verkrijgen of om werkervaring op te doen; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ernaar streeft deze 
tewerkgestelde personen, ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur van Liedekerke; 
 
Overwegende dat dit tewerkstellingstraject moet uitmonden in een duurzame tewerkstelling op 
de reguliere arbeidsmarkt; 
 
Overwegende dat basisscholen een waardevolle partner vormen in het activeringsbeleid; dat 
extra personeelsondersteuning een meerwaarde voor de school kan betekenen bij kinderar-
moedebestrijding; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur de inrichtende macht (schoolbestuur) is van de kleu-
terschool Dol-fijn; dat met het gemeentebestuur reeds een samenwerkingsovereenkomst werd 
gesloten voor de terbeschikkingstelling van tewerkgestelden in het kader van sociale inschake-
ling; 
 
Overwegende dat omwille van de specifieke aard van de terbeschikkingstelling geen recuperatie 
gebeurt van het verschil tussen het loon en de toelage die het OCMW ontvangt; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal werknemers, tewerkgesteld in het 
kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, ter beschikking stellen van de basisschool De Bij. 
 
Artikel 2. 
Voor deze terbeschikkingstelling is geen vergoeding verschuldigd. 
Deze bepaling is eveneens van toepassing op toekomstige terbeschikkingstellingen bij de ge-
meentelijke kleuterschool Dol-fijn. 
 
Artikel 3. 
De modaliteiten van deze terbeschikkingstelling zijn geregeld in een samenwerkingsovereen-
komst. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal namens het openbaar 
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centrum voor maatschappelijk welzijn worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende over-
eenkomst worden verzonden naar de Basisschool de Bij. 
 
 
 
 
04 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 16 januari 2017 — Personeel 
— Aanwerving begeleider activering — Resultaat — Wervingsreserve; 
 
Gelet op het eindrapport van de selectiecommissie van 13 januari 2017; 
 
Overwegende dat er een vacature ontstaan in de personeelsformatie; dat de aanwerving van 
een maatschappelijk assistent noodzakelijk is om de continuïteit van de werking van de dienst 
sociale zaken te kunnen garanderen; 
 
Overwegende dat de werfreserve nog twee personen bevat; dat deze personen uitdrukkelijk 
hebben laten weten niet geïnteresseerd te zijn in de aangeboden functie; 
 
Overwegende dat mevrouw Laura Van Roy gesolliciteerd heeft voor de functie van maatschap-
pelijk assistent; 
 
Overwegende dat deze kandidaat in aanmerking komt om aangesteld te worden voor bepaalde 
tijd; dat zij de voor de betrekking bepaalde toelatingsvoorwaarden vervult en aan de aanwer-
vingsvoorwaarden voldoet; 
 
Overwegende dat deze kandidaat van onberispelijk gedrag is; 
 
Na beraad; 
 
Gaat over tot geheime stemming; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Laura Van Roy, geboren te Aalst op 17 november 1995, wonende te 9400 Ninove 
Okegem-dorp nummer 23, 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 één jaar; 
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 tewerkstelling vanaf 1 oktober 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. 
 
 
 
 
05 Personeel — Onbetaald verlof — Manager Welzijn 
(NDC 397.2:336.15) 
 
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 104; 
 
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 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 15 december 2014 — Perso-
neel — Rechtspositieregeling, zoals later gewijzigd; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — Personeel — Rechtspositierege-
ling, zoals later gewijzigd, in het bijzonder Hoofdstuk VII van Titel IX; 
 
Gelet op de aanvraag van mevrouw Belinda Mestiaen, manager welzijn, van 21 september 2017 
tot het verkrijgen van voltijds onbetaald verlof voor de periode van één jaar met ingang van 1 
november 2017; 
 
Overwegende dat de afweging gemaakt wordt tussen de argumentatie vermeld in de aanvraag 
tot onbetaald verlof en de continuïteit van de dienstverlening in het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn; dat het toekennen van voltijds onbetaald verlof voor een lange periode 
niet verzoenbaar is met de goede werking van de dienst; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Mevrouw Belinda Mestiaen, manager welzijn, krijgt geen voltijds onbetaald verlof. 
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Artikel 2. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan het betrokken 
personeelslid, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
06 Opdrachten — Hospitalisatieverzekering — Raamcontract — Gunning 
(NDC 397.2:336.15) 
 
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 104; 
 
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federa-
le pensioendienst (FPD); 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 7° en 
35°, artikel 43 en artikel 47; 
 
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatie-
verzekering aan het personeel van de lokale besturen; 
 
Gelet op het sectoraal akkoord 1999/2001 voor het personeel van de lokale overheden van de 
Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27 april 2001; 
 
Gelet op de plaatsingsprocedure georganiseerd door de Federale Pensioendienst (FPD), in naam 
van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; 
 
Overwegende dat de huidige raamovereenkomst ‘collectieve hospitalisatieverzekering’ tussen 
de RSZPPO en Ethias afloopt op 31 december 2017; 
 
Overwegende dat het bestuur de verplichting heeft een hospitalisatieverzekering aan te bieden 
aan haar personeelsleden; dat de FPD een nieuw raamakkoord heeft afgesloten met AG Insu-
rance; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het OCMW treedt toe tot de collectieve verzekering ‘verzorgingskosten bij hospitalisatie of 
ernstige ziekte’ die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance. 
De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018 voor de duur van vier jaar. 
 
Artikel 2. 
Het OCMW neemt de premie van de collectieve verzekering volledig ten laste in de basisformu-
le voor zijn statutaire personeelsleden en personeelsleden met een arbeidsovereenkomst 
overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling. 
 
Artikel 3. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal de verbintenis in de bijzondere en 
algemene bepalingen van het bestek-FPD/S300/2017/03, in acht nemen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel 
6230210/IZ/0112 (verzekering hospitalisatie/Personeelsdienst en vorming) van het exploitatie-
budget 2017 en volgende. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verstuurd naar de FDP. 
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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 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 11 september 
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 22.00 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
  



Raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke 2017-09-25 

 


