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Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2017-10-16 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 6 oktober 2017. 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. 
 
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, raadsleden; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dame: 
Rita Van Vaerenbergh (verontschuldigd), raadslid. 
 
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. 
 
 
 
 
01 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn: maandag 13 november 

2017 om 19.30 uur 
 
2. Haviland – Notulen bijzondere algemene vergadering van 6 september 2017 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Cipal — 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 dienstverlenende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur in 
zitting van 12 september 2017; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Cipal; 
 
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017 zal beslissen 
over deze statutenwijziging; 
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Overwegende dat deze statutenwijziging hoofdzakelijk tot doel heeft de statuten in overeen-
stemming te brengen met de recente wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; dat verder nog een aantal meer techni-
sche wijzigingen worden aangebracht; dat het adviescomité wordt afgeschaft aangezien het 
oorspronkelijk doel van informatiedoorstroming naar de deelnemers, alsook het verschaffen 
van advies aan de raad van bestuur, in praktijk niet gerealiseerd wordt omwille van het toege-
nomen aantal deenemers; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging Cipal, zoals 
goedgekeurd door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn krijgt de op-
dracht dit voorstel van statutenwijziging goed te keuren op de algemene vergadering van Cipal 
15 december 2017. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Cipal; 
2° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de alge-

mene vergadering van Cipal. 
 
 
 
 
03 Maatschappelijke dienstverlening — Energiefonds — Plan van aanpak 
(NDC 611.2) 
 
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, § 2 en § 3, en artikel 270, § 1, 5°; 
 
Gelet op het plan van aanpak voor financiële steun vanuit het energiefonds; 
 
Overwegende dat het OCMW jaarlijks een bedrag ontvangt uit het energiefonds van de CREG 
om cliënten met betalingsmoeilijkheden en achterstallige rekeningen te helpen en om een 
preventief sociaal energiebeleid te voeren; dat dit plan van aanpak elke maatschappelijk assis-
tent van de sociale dienst toelaat op maat van de cliënt te werken, volgens eenzelfde werkwijze 
en uniforme criteria; dat dit de gelijkwaardige financiële hulpverlening aan cliënten waarborgt; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alleen kan beslissen over 
de uitbreiding van de maatschappelijke dienstverlening als deze aangelegenheid vooraf is 
voorgelegd aan het advies van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het plan van aanpak voor financiële steun vanuit het energiefonds, wordt principieel goedge-
keurd. 
 
Artikel 2. 
Deze uitbreiding van de maatschappelijke dienstverlening zal voor advies worden voorgelegd 
aan het college van burgemeester en schepenen. 
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Artikel 3. 
Deze aangelegenheid zal na de adviesprocedure opnieuw worden voorgelegd aan de raad, 
teneinde definitief te worden beslist. 
 
 
 
 
04 Personeel — Aanwerving maatschappelijk assistent — Oproep tot kandidaatstelling 
(NDC 316) 
 
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 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 
— Personeelsformatie; 
 
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, in het bijzonder artikel III-III-3; 
 
Gelet op het besluit van de OCMW-secretaris van 5 september 2016 — Personeel — Rolbe-
schrijving maatschappelijk assistent; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om in het vooruitzicht van de toekomstige ontwikkelingen 
binnen het personeelsbestand een wervingsreserve van maatschappelijk assistenten aan te 
leggen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een voltijdse betrekking van maatschappelijk 
assistent (niveau B) voor de duur van twee jaar. 
 
Artikel 2. 
De selectieprocedure zal uitgevoerd worden door Jobpunt Vlaanderen. 
 
Artikel 3. 
§ 1. De vacature zal extern en intern bekendgemaakt worden met een oproep tot kandida-
ten. 
 
§ 2. De externe bekendmaking gebeurt via de volgende kanalen: 
– regionaal verschijnende kranten of weekbladen; 
– de VDAB; 
– de gemeentelijke website. 
 
§ 3. De interne bekendmaking gebeurt via de volgende kanalen: 
– e-mail; 
– intranet. 
 
Artikel 4. 
De kandidaten moeten op de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen voldoen 
aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan de aanwervingsvoorwaarden. 
 
 
 
 
05 Minimale levering aardgas 2017/2018 
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Kennisgeving omzendbrief Vlaams Energieagentschap (VEA) — Procedure 2017/2018 voor 
OCMW's die opteren gebruik te maken van het systeem van 'minimale levering via de aardgas-
budgetmeter' 
 
Sommige gezinnen hebben het moeilijk om in de winter hun budgetmeter op aardgas regelma-
tig op te laden, en lopen het risico om zonder verwarming te vallen. Het OCMW ondersteunt 
deze gezinnen door hen een minimale hoeveelheid aardgas gratis ter beschikking te stellen via 
periodieke opladingen van de budgetmeterkaart (cf. reglement goedgekeurd bij besluit van de 
raad voor maatschappelijk welzijn van 17 november 2014). 
De minimale hoeveelheid aardgas wordt elk jaar vastgesteld door de minister van Energie en is 
afhankelijk van de woontypologie en het type afnemer. Zie: 
www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering. Maximaal 70 % daarvan kan worden terugge-
vorderd van de distributienetbeheerder (Iverlek via Eandis). 
Sinds vorige winter is de toepassingsperiode van de maatregel verruimd met twee maanden 
waardoor ze voortaan standaard loopt van 1 november tot en met 31 maart. 
Daarnaast kent het OCMW ook het systeem van 'Zomersparen via budgetmeter aardgas'. Zie 
reglement van 23 juni 2014. 
 
 
 
 
06 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 25 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. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
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