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Zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2017-02-13 
Toegelichte agenda 

Openbare zitting 
 
0 Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid 

8 Personeel — Vrijwillig ontslag maatschappelijk werker 

 
1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 

De volgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn is gepland voor maandag 13 maart 
2017. 

 
2 Haviland — Statutenwijziging 

Deze statutenwijziging is het gevolg van de oprichting van de opdrachthoudende afvalintercommunale 
Intradura. Intradura neemt de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland over. Deze wijziging brengt de 
statuten in overeenstemming met de nieuwe juridische en economische realiteit. 

 
3 Maatschappelijke dienstverlening — Activering — Samenwerkingsovereenkomst met VDAB 

VDAB en OCMW maken afspraken over samenwerking m.b.t. de activering van leefloongerechtigden 
en equivalent leefloongerechtigden. Het uiteindelijke doel is de doelgroep aan het werk helpen via 
een traject op maat, aangepast aan de competenties van het individu en de (knelpuntgerichte) vraag 
op de arbeidsmarkt. De samenwerking omvat o.a. uitwisseling en gebruik van beschikbare 
instrumenten, maximale uitwisseling van expertise, samenstelling van multidisciplinaire teams, 
gebruik van databanken van VDAB, gedeelde expertiseontwikkeling, expertisedeling. 

 
4 Maatschappelijke dienstverlening — Overeenkomst voor toegang tot elektronische 

databanken van VDAB 
VDAB stelt via "Mijn Loopbaan voor Partners" zijn databank ter beschikking van de medewerkers van 
het OCMW. Deze databank omvat gegevens van werkzoekenden, met name het 
arbeidsmarktinformatiesysteem (AMI). Ook toevoegen en wijzigen van gegevens i.v.m. 
dienstverlening en begeleiding door het OCMW in functie van de re-integratie is mogelijk. 

 
Zitting met gesloten deuren 
 
5 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — Maatschappelijk assistent 

Van de geslaagde kandidaten wordt de hoogst gerangschikte voorgedragen voor aanstelling in 
contractueel verband. De integratieperiode bedraagt 6 maanden. 

 
6 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — Beperkte duur 

Een maatschappelijk assistent heeft ontslag genomen. De raad kan tijdelijk een vervanger aanstellen. 

 
7 Personeel — Aanstelling in contractueel verband — Vervanging 

Voor de duur van het zwangerschapsverlof/ouderschapsverlof van een maatschappelijk assistent kan 
de raad een vervanger aanstellen. 
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8 Personeel — Vrijwillig ontslag maatschappelijk werker 

Een maatschappelijk werker heeft ontslag ingediend. De opzegperiode wordt in onderling akkoord 
ingekort. Het ontslag gaat in op 1 maart 2017. 
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