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Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2017-11-13 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 13 november 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, raadsleden; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dame en heren: 
Rita Van Vaerenbergh (verontschuldigd), Geert Bronselaer, Greet Claes, raadsleden. 
 
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 19.00 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 11 december 

2017 om 19.30 uur 
 
2. Vergaderdata 2018 — Raad en bijzondere comités 
 
3. Audit Vlaanderen — Thema audit informatiebeveiliging gemeente en OCMW — Rapport 

2017-10-04 
 
4. Agentschap Binnenlands Bestuur — Omzendbrief BB 2017/4 betreffende beslissingen tijdens 

het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en het 
gebruik van informa-tiemiddelen 

 
6. Provincie Vlaams-Brabant — Goedkeuring jaarrekening 2016 
 
7. Welzijnskoepel West-Brabant — Afrekening werkingsjaar 2016 
 
8. VVSG Trefdag — Politisering van sociaal beleid en dienstverlening, een vloek of kans 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
 
 
 
 
02 Haviland — Algemene vergadering van 2017-12-13 — 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; 
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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 de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 19 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 13 december 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 bijzondere algemene vergadering van 6 september 2017: goedkeuring; 
2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie en begroting 2018: goedkeuring; 
3. Toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring; 
4. Toetreding hulpverleningzones (art. 8): goedkeuring; 
5. Toetreding politiezones (art. 8): goedkeuring; 
6. Varia; 
 
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 13 december 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-

ring. 
 
 
 
 
03 Cipal — Algemene vergadering van 2017-12-15 — 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; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 

Opmerking [MM1]: Rita Van Vaerenbergh (RMW 2013-11-18) / 
Tonny De Winter (RMW 2013-11-18) 
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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 25 januari 2007 — Cipal — 
Toetreding; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2016 — Cipal — 
Algemene vergadering — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13 oktober 2016 — Cipal — 
Algemene vergadering — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 oktober 2017 — Cipal — 
Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Cipal, in het bijzonder artikel 35 en artikel 36; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Cipal van 15 december 2017; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelnemer is van Cipal; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigd is in 
de algemene vergadering van Cipal; 
 
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. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar2018 met inbegrip van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie; 
2. Wijziging van de benaming van de vereniging "CIPAL" naar "Cipal" en bijgevolg wijziging van 

artikel 1 van de statuten; 
3. Verplaatsing van de zetel nvaar 2440 Geel, Wijkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste 

zin van artikel 5 van de statuten; 
4. Wijziging van de eerste zik van artikel 2 van de statuten; 
5. Wijziging van artikel 4bis van de statuten; 
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten; 
7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten; 
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten; 
9. Wijziging van artikel 15 van de statuten; 
10. Wijziging van artikel 16, § 2, van de statuten; 
11. Schrapping van artikel 25bis van de statuten; 
12. Wijziging van artikel 36, § 1, van de statuten; 
13. Toevoeging van een nieuw Hoofdstuk VI — Tijdelijke en overgangsbepalingen; 
14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten; 
15.Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers; 
16Statutaire ontslagen en benoemingen; 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten; 
 
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 Cipal van 15 december 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° Cipal, voor kennisgeving; 

Opmerking [MM2]: Greet Claes (RMW 
2016-05-23) / Tonny de Winter (RMW 
2013-10-21) 
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2° de vertegenwoordiger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, voor uitvoe-
ring. 
 
 
 
 
04 Personeel — Rechtspositieregeling — Wijziging 
(NDC 300) 
 
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, artikel 52, tweede lid, 6°, artikel 
86, § 4, 3°, artikel 104, artikel 270, § 1, 3°; 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 oktober 2017 — 
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn — Wijziging rechtspositieregeling — Advies; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 
de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 2, § 1, 1°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 decem-
ber 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar perso-
neel, in het bijzonder artikel 3, § 1, 3°, a); 
 
Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, in het bijzonder 
hoofdstuk IV, afdeling 5; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in 
de zin van artikel 2, § 1, 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, in het bijzonder artikel 3, artikel 4, 
artikel 5 en artikel 6; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbre-
kingsuitkeringen; 
 
Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuit-
keringen voor zorgkrediet; 
 
Gelet op het protocol van het syndicaal onderhandelingscomité van 22 juni 2017 en van 18 
oktober 2017; 
 
Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen is aan de procedure van syndicale onder-
handeling; dat dit een substantiële formaliteit is; 
 
Overwegende dat de Vlaamse overheid en de federale overheid een aantal verlofsystemen voor 
de personeelsleden hebben gewijzigd of nieuw ingevoerd: onbetaald verlof, loopbaanonderbre-
king, zorgkrediet; dat de rechtspositieregeling in overeenstemming moet gebracht worden met 
deze nieuwe regelgeving; 
 
Overwegende dat het voltijds onderbreken van de loopbaan gedurende een ruimere periode 
een zware impact heeft op de interne organisatie en de dienstverlening naar de burger; 
 
Overwegende dat de langdurige afwezigheid van de medewerkers met een leidinggevende 
functie moeilijk op te vangen is; dat een gepaste vervanger die onmiddellijk inzetbaar is, nauwe-
lijks te vinden is; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Artikel IX-XIV-4 van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2014 
— Personeel — Rechtspositieregeling, wordt vervangen als volgt: 



Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Liedekerke 2017-11-13 

 
Artikel IX-XIV-4. 
Het personeelslid krijgt een dagdeel dienstvrijstelling op de dag waarop het bloed, plasma of 
bloedplaatjes geeft, beperkt tot maximaal 10 giften per jaar. 
 
Het vrouwelijk personeelslid krijgt een dagdeel dienstvrijstelling op de dag van een prenataal 
onderzoek tijdens de diensturen gedurende de zwangerschap. 
 
Artikel 2. 
Hoofdstuk VII van Titel IX van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: 
 
Hoofdstuk VII – Onbetaald verlof 
 
Afdeling I – Onbetaald verlof als recht. 
 
Artikel IX-VII-1. 
Het contingent onbetaald verlof om voltijds de loopbaan te onderbreken, bedoeld in artikel 210, 
§ 1, 1e lid van het Rechtspositiebesluit, wordt niet toegestaan binnen het bestuur voor de me-
dewerkers met een leidinggevende functie. 
 
In uitzonderlijke en behartigenswaardige gevallen kan het college van burgemeester en schepe-
nen hiervan afwijken. Het college van burgemeester en schepenen motiveert deze beslissingen. 
 
Artikel IX-VII-2. 
Onbetaald verlof kan ingaan op de eerste dag van een kalendermaand, tenzij het verlof aansluit 
op moeder-schapsrust, een zorgkrediet met het zelfde arbeidsregime (uurrooster), een federaal 
thematisch verlof met hetzelfde arbeidsregime (uurrooster), een onbetaald verlof als recht met 
het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of een onbetaald verlof als gunst (artikel 200, 2e lid, 2° 
van het Rechtspositiebesluit) met het zelfde arbeidsregime (uurrooster). 
 
Artikel IX-VII-3. 
Gedurende een deeltijdse onderbreking kan een personeelslid, na goedkeuring door het hoofd 
van het personeel, één maal per kalenderjaar, zijn arbeidsregime (uurrooster) wijzigen.  
 
Artikel IX-VII-4. 
Het verlof kan ten vroegste drie maanden na het indienen van de aanvraag ingaan. De aanvraag 
moet ingediend worden met het formulier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is . 
 
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van het personeel over de aanvraag. Hij houdt 
hierbij rekening met de goede werking van de dienst. 
 
Het college voorziet in een passende vervanging indien dit noodzakelijk is voor de goede werking 
van de dienst. 
 
Artikel IX-VII-5. 
Een aangevraagd, nog niet aangevat, onbetaald verlof intrekken of onbetaald verlof vroegtijdig 
beëindigen, kan alleen om dwingende redenen. Het hoofd van het personeel oordeelt wat als 
dwingende reden wordt aanvaard. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering van 
de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, zijn geen 
dwingende redenen. 
 
Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een opzeggingstermijn van minstens één maand 
gerespecteerd worden. 
 
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging moet ingediend worden met het formu-
lier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
 
Artikel IX-VII-6. 
Bij opnemen van onbetaald verlof wordt het recht op betaalde vakantie verhoudingsgewijs 
verminderd. 
 
Afdeling II – Onbetaald verlof als gunst. 
 
Artikel IX-VII-7. 
Het onbetaald verlof, bedoeld in artikel 200, 2e lid, 1° van het Rechtspositiebesluit, is een gunst 
voor alle personeelsleden. 
 
Artikel IX-VII-8. 
Het contingent onbetaald verlof, bedoeld in artikel 200, 2e lid, 2° van het Rechtspositiebesluit, 
wordt niet toegestaan voor de medewerkers met een leidinggevende functie. 
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Artikel IX-VII-9. 
Het verlof, bedoeld in artikel 200, 2e lid, 2° van het Rechtspositiebesluit, kan ingaan op de eerste 
dag van een kalendermaand, tenzij het verlof aansluit op moederschapsrust, een zorgkrediet 
met het zelfde arbeidsregime (uurrooster), een federaal thematisch verlof met hetzelfde arbeids-
regime (uurrooster), een onbetaald verlof als recht met het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of 
een onbetaald verlof als gunst (artikel 200, 2e lid, 2° van het Rechtspositiebesluit) met het zelfde 
arbeidsregime (uurrooster). 
 
Artikel IX-VII-10. 
Gedurende een deeltijdse onderbreking, verlof bedoeld in artikel 200, 2e lid, 2° van het Rechts-
positiebesluit, kan een personeelslid zijn arbeidsregime (uurrooster) niet wijzigen. 
 
Artikel IX-VII-11. 
Het verlof kan ten vroegste drie maanden na het indienen van de aanvraag ingaan. De aanvraag 
moet ingediend worden met het formulier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
 
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van het personeel, rekening houdende met de 
goede werking van de dienst, over de aanvraag. 
 
Het college voorziet in een passende vervanging indien dit noodzakelijk is voor de goede werking 
van de dienst. 
 
Als het hoofd van het personeel zelf een beroep wil doen op onbetaald verlof beslist het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel IX-VII-12. 
Een aangevraagd, nog niet aangevat, onbetaald verlof intrekken of onbetaald verlof vroegtijdig 
beëindigen, kan alleen om dwingende redenen. Het hoofd van het personeel oordeelt wat als 
dwingende reden wordt aanvaard. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering van 
de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, zijn geen 
dwingende redenen. 
 
Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een opzeggingstermijn van minstens één maand 
gerespecteerd worden. 
 
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging moet ingediend worden met het formu-
lier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
 
Artikel IX-VII-13. 
Bij opnemen van onbetaald verlof wordt het recht op betaalde vakantie verhoudingsgewijs 
verminderd. 
 
Artikel 3. 
Hoofdstuk XI van Titel IX van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: 
 
Hoofdstuk XI – De federale thematische verloven van loopbaanonderbreking. 
 
Artikel IX-XI-1. 
Het personeelslid heeft het recht om een federaal thematisch verlof te nemen en daarmee, met 
al dan niet opeenvolgende periodes, zijn arbeidsprestaties te verminderen of zijn loopbaan 
volledig te onderbreken volgens de regels vastgelegd in artikel 99 tot en met artikel 107bis van 
de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 
 
Het gaat meer bepaald om: 
– ouderschapsverlof, waarvan de uitkeringen geregeld zijn in het koninklijk besluit van 

29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van 
de onderbreking van de beroepsloopbaan 

– medische bijstand, waarvan de uitkeringen geregeld zijn in het koninklijk besluit van 
10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bij-
stand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid 

– palliatief verlof, waarvan de uitkeringen geregeld zijn in het koninklijk besluit van 2 
januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen. 

 
Artikel IX-XI-2. 
Ouderschapsverlof kan slechts ingaan op de eerste dag van een kalendermaand tenzij het 
aansluit op moe-derschapsrust, een zorgkrediet met het zelfde arbeidsregime (uurrooster), een 
federaal thematisch verlof met hetzelfde arbeidsregime (uurrooster), een onbetaald verlof als 
recht met het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of een onbetaald verlof als gunst (artikel 200, 2e 
lid, 2° van het Rechtspositiebesluit) met het zelfde arbeidsregime (uurrooster). 
Verlof voor medische bijstand en palliatief verlof kan onmiddellijk na het indienen van de aan-
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vraag ingaan. 
 
Artikel IX-XI-3. 
Gedurende een deeltijdse onderbreking kan een personeelslid, na goedkeuring door het hoofd 
van het personeel, één maal per kalenderjaar, zijn arbeidsregime (uurrooster) wijzigen.  
 
Artikel IX-XI-4. 
De aanvraag voor een in artikel IX-XI-1 vermeld thematisch verlof moet ingediend worden met 
het formulier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
Het verlof kan ten vroegste ingaan: 
– drie maanden na het indienen van de aanvraag voor ouderschapsverlof 
– zeven kalenderdagen na het indienen van de aanvraag voor medische bijstand 
– onmiddellijk na het indienen van de aanvraag voor palliatief verlof 
 
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van het personeel, rekening houdende met de 
goede werking van de dienst, over de aanvraag. 
Als het hoofd van het personeel zelf een beroep wil doen op de federale thematische verloven 
van loopbaanonderbreking beslist het college. 
 
Artikel IX-XI-5. 
Een aangevraagd, nog niet aangevat, federaal thematisch verlof intrekken of vroegtijdig beëin-
digen, kan alleen om dwingende redenen. Het hoofd van het personeel oordeelt wat als dwin-
gende reden wordt aanvaard. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering van de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, zijn geen 
dwingende redenen. 
 
Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een opzeggingstermijn van minstens één maand 
gerespecteerd worden. 
 
Het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof kan onmiddellijk worden stopgezet 
indien de patiënt voor wie het verlof werd opgenomen, komt te overlijden. 
 
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging moet ingediend worden met het formu-
lier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
 
Artikel IX-XI-6. 
Bij opnemen van een federaal thematisch verlof wordt het recht op betaalde vakantie verhou-
dingsgewijs verminderd. 
 
Artikel 4. 
Hoofdstuk XII van Titel IX van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: 
 
Hoofdstuk XII – Zorgkrediet. 
 
Artikel IX-XII-1. 
Het personeelslid heeft het recht om zorgkrediet te nemen en daarmee met al dan niet opeen-
volgende periodes zijn arbeidsprestaties te verminderen of zijn loopbaan volledig te onderbreken 
volgens de regels vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toeken-
ning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. 
 
Met toepassing van artikel 99 van de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 
1985 worden de secretaris en de financieel beheerder uitgesloten van het recht op zorgkrediet. 
De secretaris en de financieel beheerder van de gemeente kunnen het Vlaamse zorgkrediet als 
gunst aanvragen. 
 
Artikel IX-XII-2. 
Zorgkrediet kan slechts ingaan op de eerste dag van een kalendermaand tenzij het aansluit op 
moederschapsrust, een zorgkrediet met het zelfde arbeidsregime (uurrooster), een federaal 
thematisch verlof met hetzelfde arbeidsregime (uurrooster), een onbetaald verlof als recht met 
het zelfde arbeidsregime (uurrooster) of een onbetaald verlof als gunst (artikel 200, 2

e
 lid, 2° van 

het Rechtspositiebesluit) met het zelfde arbeidsregime (uurrooster). Bij zorgkrediet voor motief 
medische bijstand en voor palliatieve zorg kan het verlof onmiddellijk na het indienen van de 
aanvraag ingaan. 
 
Artikel IX-XII-3. 
Gedurende een deeltijdse onderbreking kan een personeelslid, na goedkeuring door het hoof d 
van het personeel, één maal per kalenderjaar, zijn arbeidsregime (uurrooster) wijzigen.  
 
Artikel IX-XII-4. 
De aanvraag voor het in artikel IX-XII-1 vermelde zorgkrediet moet ingediend worden met het 
formulier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
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Het verlof kan ten vroegste ingaan: 
– onmiddellijk na het indienen van de aanvraag voor palliatief verlof 
– onmiddellijk na het indienen van de aanvraag: motief bijstand of verzorging te 

verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid 
– drie maanden na het indienen van de aanvraag: andere motieven 
 
Na advies van de leidinggevende beslist het hoofd van het personeel, rekening houdende met de 
goede werking van de dienst, over de aanvraag. 
 
Als de financieel beheerder of het hoofd van het personeel het zorgkrediet als gunst aanvraagt, 
beslist het college van burgemeester en schepenen, rekening houdende met de goede werking 
van de dienst, over de aanvraag. 
 
Artikel IX-XII-5. 
Een aangevraagd, nog niet aangevat, zorgkrediet intrekken of zorgkrediet vroegtijdig beëindi-
gen, kan alleen om dwingende redenen. Het hoofd van het personeel oordeelt wat als dwinge n-
de reden wordt aanvaard. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, met uitzondering van de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, zijn geen 
dwingende redenen. 
 
Bij intrekking of vroegtijdige beëindiging moet een opzeggingstermijn van minstens één maand 
gerespecteerd worden. 
 
Het zorgkrediet voor het verlenen van medische bijstand of palliatieve zorgen kan onmiddellijk 
worden stopgezet indien de patiënt voor wie het verlof werd opgenomen, komt te overlijden. 
 
De aanvraag voor intrekking of vroegtijdige beëindiging moet ingediend worden met het formu-
lier dat hiervoor op het intranet beschikbaar is. 
 
Artikel IX-XII-6. 
Bij opnemen van zorgkrediet wordt het recht op betaalde vakantie verhoudingsgewijs vermin-
derd. 
 
Artikel 5. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het protocol van het 
syndicaal overlegcomité en het advies van het college van burgemeester en schepenen, binnen 
een termijn van twintig dagen aangetekend worden verzonden naar: 
1° de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 
2° de Vlaamse regering, voor kennisgeving. 
 
 
 
 
05 Opdrachten — Elektronische maaltijdcheques — 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; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende minimale voor-
waarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in het bijzonder artikel 159; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2014 — Perso-
neel — Rechtspositieregeling, zoals later gewijzigd, in het bijzonder artikel VIII-XI-1; 
 
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 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 Farys voor het aanmaken en distribueren 
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van elektronische maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques; 
 
Overwegende dat de huidige raamovereenkomst afloopt op 31 december 2017; 
 
Overwegende dat het bestuur de verplichting heeft maaltijdcheques uit te betalen aan haar 
personeelsleden; dat Farys een nieuw raamakkoord heeft afgesloten met Sodexo; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het OCMW treedt toe tot de raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren van 
elektronische maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques die Farys heeft afgesloten met 
Sodexo. 
De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018 voor de duur van vier jaar. 
 
Artikel 2. 
Het OCMW neemt de werkgeversbijdrage volledig ten laste voor zijn statutaire personeelsleden 
en personeelsleden met een arbeidsovereenkomst overeenkomstig de bepalingen van de 
rechtspositieregeling. 
 
Artikel 3. 
De opdracht zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel 
6230900/IZ/0112 (andere personeelskosten/Personeelsdienst en vorming) van het exploitatie-
budget 2017 en volgende. 
 
Artikel 4. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verstuurd naar Farys. 
 
 
 
 
06 Maatschappelijke dienstverlening — Huis van het Kind 
(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 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 8, derde lis, artikel 9, tweede lid, artikel 12, § 3, tweede lid, 
artikel 13, tweede lid, artikel 14, §2, § 3 en § 5, artikel 15; artikel 20, eerste en tweede lid, 
artikel 24 en artikel 25; 
 
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 raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2017 — Lokaal 
overleg kinderopvang (LOK) – Huis van het kind; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn belang hecht aan kinder-
armoedebestrijding, gezinsondersteuning en ontmoeting; 
 
Overwegende dat het Huis van het Kind de lokale informatie- en ontmoetingsplaats is 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; 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, 
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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 het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het Huis van het 
Kind een erkenning heeft aangevraagd bij het agentschap Kind en Gezin; 
 
Overwegende dat het Huis van het Kind binnen het Sociaal Huis een belangrijke rol heeft waar 
te maken op vlak van welzijn van kinderen, jongeren, hun ouders of voogd en al wie betrokken 
bij opvoeding en ondersteuning; dat een goede werking van bij de start belangrijk is, zowel voor 
de doelgroepen als voor de partners; dat een competente operationele trekker, die de nodige 
tijd kan besteden aan de praktische voorbereidingen, opstart en consolidering van de start, 
daarbij een kritieke succesfactor is; 
 
Overwegende dat een uitbreiding van de personeelsbezetting met een halftijdse projectmede-
werker noodzakelijk is; dat hiervoor de nodige budgettaire ruimte moet vrijgemaakt worden in 
het budget van 2018; 
 
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. 
Voor de opstart van het Huis van het Kind zal gedurende één jaar een halftijdse projectmede-
werker worden aangeworven. 
 
Deze projectmedewerker zal in nauw overleg en in samenwerking met het sociaal huis: 
– opstart en invulling geven aan het loket Huis van het Kind (informatiebeheer, website); 
– invulling geven aan de werking en het aanbod van het Huis van het Kind; 
– contacten leggen en/of onderhouden met het LOK, partners en potentiële partners; 
– doelgroepen en intermediairs (pro-actief) informeren; 
– opstarten of optimaliseren van administratie van lopende of nieuwe kind- en gezinsgerichte 

initiatieven; 
– enz. 
 
Artikel 2. 
Deze projectmedewerker heeft een diploma professionele bachelor in het opleidingsgebied 
officemanagement of gelijkgesteld door ervaring. 
De functie situeert zicht op niveau B1. 
 
Artikel 3. 
Deze uitbreiding van de maatschappelijke dienstverlening zal voor advies worden voorgelegd 
aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 4. 
Deze aangelegenheid zal na de adviesprocedure opnieuw worden voorgelegd aan de raad, 
teneinde definitief te worden beslist over de aanwerving. 
 
 
 
 
07 Maatschappelijke dienstverlening — Begrafeniskosten — Reglement 
(NDC 611.45) 
 
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 1 en artikel 57; 
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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, § 3, artikel 52, tweede lid 4°, 
artikel 187 en artikel 188; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de begrafenis van een 
overleden cliënt verzorgt wanneer de nalatenschap ontoereikend is om de begrafeniskosten te 
dragen, en er geen familieleden of vrienden zijn die kunnen instaan voor de begrafenis; dat 
dergelijke begrafenissen op een menswaardige wijze moet gebeuren, volgens de laatste wilsbe-
schikking inzake de wijze van teraardebestelling, en met respect voor de levensbeschouwelijke 
of religieuze overtuiging van de overledene; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verzorgt de begrafenis van een overleden 
cliënt wanneer de nalatenschap ontoereikend is om de begrafeniskosten te dragen, en er geen 
familieleden of vrienden zijn die instaan voor de begrafenis. 
 
Artikel 2. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vertrouwt de organisatie van de begrafenis 
toe aan een begrafenisondernemer gevestigd in de gemeente, tenzij de overledene een andere 
voorkeur had kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 3. 
De begrafenisondernemer ontvangt een forfaitaire vergoeding van 1 500 euro, inclusief btw, te 
vermeerderen met 500 euro, inclusief btw, in geval van crematie. Deze bedragen worden 
jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 
 
Artikel 4. 
De vergoeding bedoeld in artikel 3 omvat minstens de volgende basis dienstverlening: 
– het vervullen van de administratieve formaliteiten; 
– het afleggen van de overledene; 
– het overbrengen naar en de opbaring in het mortuarium; 
– een hygiënisch omhulsel; 
– de doodskist of lijkwade; 
– een religieuze of burgerlijke plechtigheid (facultatief); 
– de begraving van de kist in niet-geconcedeerde grond of 

de crematie en de begraving van de urne in niet-geconcedeerde grond of de asverstrooiïng; 
– het plaatsen van een teken op het graf. 
 
De begrafenisondernemer stemt zijn dienstverlening af op de laatste wilsbeschikking van de 
overledene inzake de wijze van lijkbezorging, en houdt rekening met de levensbeschouwelijke 
of religieuze overtuiging van de overledene. 
 
Artikel 5. 
Indien het overlijden het recht opent op een begrafenisvergoeding, bijvoorbeeld van de werk-
gever of in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering of van een uitvaartverzekering, 
zal het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door subrogatie deze vergoeding innen. 
 
Artikel 6. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
De bekendmaking en de datum van bekendmaking zullen genoteerd worden in het bijzonder 
register. 
 
 
 
 
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 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 16 oktober 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 19.20 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
 


