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Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 

van 2018-01-22 

De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De 
raadsleden hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 12 januari 2018. 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; 
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 de heer: 
Geert Bronselaer (verontschuldigd), raadslid. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in 
openbare zitting. De bespreking van de punt 4 van de agenda gebeurt in besloten vergadering. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten van de op de agenda ingeschre-
ven punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking 
gesteld van de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke website. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de dossiers van de op de agenda ingeschreven punten 
lagen in het sociaal huis ter inzage van de raadsleden vanaf de verzending van de oproeping 
voor deze vergadering. 
 
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 19 februari 2018 

om 19.30 uur 
 
2. OCMW-raad — Ontslag Ann Van Langenhof als raadslid 
 
3. AMALO — Aanvraagformulier eerstelijnszone ingediend 
 
4. AMALO en Zenneland — Geïntegreerd breed onthaal — Uitnodiging overleg maandag 29 

januari 2018 om 13.00 uur in Asse 
 
5. Haviland — Notulen buitengewone algemene vergadering 13 december 2017 
 
6. Kind & Gezin — Erkenning Huis van het Kind Liedekerke 
 
7. Care Property Invest — Erfpachtvergoeding 2018 — Aanpassing prijsindex 
 
8. Welzijnskoepel — Aanwezigheid raad van bestuur en algemene vergadering — Tweede 

semester 2017 
 
9. VVSG — Aan de slag met het Decreet Lokaal Bestuur 
 zie: http://www.vvsg.be/opleidingen/Pages/Politieke_Academie.aspx 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van de voorzitter. 
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02 Maatschappelijke dienstverlening — Vertaalwerk en tolken — Overeenkomst met Agent-
schap Integratie & Inburgering 
(NDC 202.91) 
 
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 bij koninklijk besluit van 16 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken; 
 
Gelet op het decreet van 30 juni 1981 houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij 
koninklijk besluit van 16 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in be-
stuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten 
van het Nederlands taalgebied en de particulieren 
 
Gelet op de omzendbrief BA2005/03 van 8 juli 2005 betreffende het taalgebruik in de gemeen-
te- en OCMW-besturen en in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – interpretatie 
en gevolgen van de arresten van de Raad van State van 23 december 2004; 
 
Gelet op de strategische meerjarenplanning voor de periode 2014/2019, goedgekeurd door de 
raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2013; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2015 — Maatschap-
pelijke dienstverlening — Telefonische tolkhulp — Overeenkomst met vzw Vlaamse Tolkentele-
foon; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst met het Agentschap Integratie & Inburgering aan-
gaande vertaalwerk en tolken; 
 
Overwegende dat het Agentschap Integratie en Inburgering werd opgericht in uitvoering van 
het decreet van 7 juni 2013 op het Vlaams Integratiebeleid met als opdracht het Vlaams inte-
gratiebeleid te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden; dat het Agentschap vanaf 1 maart 
2017 een centraal aanbod inzake sociaal tolken en vertalen organiseert; 
 
Overwegende dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beroep wenst te doen op 
het Agentschap voor het leveren van een aantal diensten op het vlak van sociale vertaal- en 
tolkopdrachten; 
 
Overwegende dat de gemeente gelegen is in het homogeen Nederlands taalgebied; dat in het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alleen het Nederlands mag gebruikt worden als 
bestuurstaal, zowel van het centrum naar de burger als van de burger naar het centrum; 
 
Overwegende dat sommige inwoners niet in staat zijn Nederlands te gebruiken in hun contac-
ten met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; dat voor deze inwoners gebruik 
maken van hun hoorrecht zonder tolk onmogelijk is in de praktijk; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een overeenkomst worden gesloten met het Agentschap Integratie en Inburgering, 
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan nummer 86C – Bus 212. 
 
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het verstrekken van volgende diensten: 
– afstandstolken (telefoontolken); 
– tolken ter plaatse; 
– vertalen. 
Het tolken en vertalen gebeurt uitsluitend van en naar het Nederlands. 
 
Artikel 2. 
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
Zij zal namens het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn worden ondertekend door 
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de voorzitter en de secretaris. 
 
Artikel 3. 
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2015 — Maatschappelijke 
dienstverlening — Telefonische tolkhulp — Overeenkomst met vzw Vlaamse Tolkentelefoon, 
wordt opgeheven en de overeenkomst beëindigd. 
 
 
 
 
03 Serviceflats Paepenbergh — Beheer 
(NDC 723.0) 
 
De raadsleden krijgen een toelichting bij de huidige stand van zaken aangaande de infrastruc-

tuur. 
 
1 Beschrijving 
De residentie Paepenbergh is gelegen in de Fabriekstraat nummer 148. 
Het gebouw bestaat uit: 
– 36 individuele woongelegenheden 
– een kelderverdieping met bergingen 
– gelijkvloers met flats en ontmoetingsruimte 
– eerste en tweede verdieping met flats en tv- en sportruimte. 
Er is een ondergrondse parkeergarage voor 21 wagens. 
 
Het volledige beheer van de service flats ((kandidaat)bewoners, vrijwilligerswerking, verhuur 
flats, cafetaria, infrastructuur, enz.) en de verhuur van de parkeerplaatsen worden opgenomen 
door de woonassistente (vanaf 2018-03-01 halftijds), in samenwerking met andere interne en 
externe diensten. 
 
2 Opvolging meldingen infrastructuur 
Voor logistieke en technische aangelegenheden werkt de woonassistente in het bijzonder 
samen met de dienst Onderhoud en Logistiek (cluster Infrastructuur). De woonassistente meldt 
alle opdrachten voor nazicht, herstelling of opfrissing onmiddellijk na vaststelling via één ge-
deeld overzichtsbestand (Excel) en via mail of telefoon om meer gedetailleerde toelichting te 
geven. Vanaf februari 2018 zal gebruik gemaakt worden van een aangepast softwareprogram-
ma (3P) om deze meldingen en opvolging te doen. 
De woonassistente neemt regelmatig contact en organiseert maandelijks een overleg met de 
verantwoordelijke van de dienst Onderhoud en Logistiek ter opvolging van de meldingen. De 
verantwoordelijke van de dienst Onderhoud en Logistiek onderhoudt de contacten met de 
firma’s waarmee onderhoudscontracten werden afgesloten of die de nodige werken uitvoeren 
of materialen leveren. 
De meldingen betreffen zowel de gemeenschappelijke delen als de individuele flats van de 
residentie, zowel kleine zaken die snel opgevolgd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld defecte 
lamp, lekkende kraan, loszittende deurkruk, als ernstigere problemen die meer tijd en/of 
budget vergen als wateroverlast in de garage, defecte elektrotoestellen, enz. Doorgaans kan op 
korte termijn opvolging worden gegeven aan meldingen. 
 
3 Onderhoudscontracten 
Voor de technische installaties zijn onderhoudscontracten afgesloten: 
– garagepoort L-Door 
– brandmeldinstallatie Ardovlam 
– automatische deuren  Assa Abloy 
– domoticafuncties ID Solutions  
– brandblussers Somati (Farys) 
– laagspanningsinstallatie (keuring) Vincotte(Farys) 
– hoogspanningsinstallatie (keuring) Vincotte(Farys) 
– verluchtingssystemen Interduct ventilatio (einde contract 2017) 
– waterverzachter Watergenius 
– lift (onderhoud) Kone (Farys) 
– lift (keuring) Vincotte(Farys) 
– schrobzuigmachine BOMA 
– welzijnsalarmering Act with care 
– Poetsen ramen Ariel (Farys) 
– verankeringspunten dak Vincotte(Farys) 
– noodoproepen Mutas 
Deze firma's doen de nodige periodieke controles, en voeren gevraagde herstellingen uit. 
 
4 Planning 2018 
Grotere werken/aankopen/leveringen in 2018: 
– opfrissingsschilderwerken, ook van individuele flats waar bewoners al vijf jaar wonen (7 

flats) 
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– aanleg tuinpad 
– nieuwe elektrotoestellen: professionele wasmachine en droogmachine (besteld) 
– onderzoek naar mogelijkheden fotovoltaïsche cellen 
 
 
 
 
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, in het bijzonder artikel III-IV-6; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 januari 2017 — Personeel 
— Aanwerving maatschappelijk assistent — Resultaat — Wervingsreserve; 
 
Gelet op het eindrapport van de selectiecommissie van 13 januari 2017; 
 
Overwegende dat er een vacature is ontstaan in de personeelsformatie door het ontslag van 
een maatschappelijk assistent; dat de aanwerving van een maatschappelijk assistent noodzake-
lijk is om de continuïteit van de werking van de dienst sociale zaken te kunnen garanderen; 
 
Overwegende dat mevrouw Sara Van der Elst geslaagd is voor de selectieprocedure; dat zij de 
eerstvolgende nuttig gerangschikte kandidaat is in de wervingsreserve; 
 
Overwegende dat deze kandidaat in aanmerking komt om aangesteld te worden voor onbe-
paalde tijd; dat zij de voor de betrekking bepaalde toelatingsvoorwaarden vervult en aan de 
aanwervingsvoorwaarden 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 Sara Van der Elst, geboren te Asse op 30 september 1983, wonende te 9320 Erembo-
degem Kapellestraat nummer 40 bus 6, 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 onbepaalde duur; 

 tewerkstelling vanaf 1 februari 2018; 

 integratieperiode: 6 maanden 

 prestatieverhouding: halftijds (20/38); 

 functie: maatschappelijk assistent; 
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 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 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 december 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 20.00 uur. 
 
Aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Roel Guldemont 
Secretaris Voorzitter 
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