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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 27 april 2016

Aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid; de heer 
Willy Bijnens, Raadslid; de heer Armand Busselen, Raadslid; mevrouw An Pools, Raadslid; 
mevrouw Martine Bries, Raadslid; mevrouw Els Lijnen, Raadslid; de heer Kristof Mols; de 
heer Maarten Vannoppen, Raadslid; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 23 maart 2016 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 23  maart goed.

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Maarten Vannoppen

2 Jaarverslag 2015 Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg

KENNIS GENOMEN

Financiën
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3 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2015 van 4237 tot en met  4277 en van het dienstjaar 2016 
van 692 tot en met 1285 wordt goedgekeurd.

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Maarten Vannoppen

Personeel

4 Geschenk bij uitdiensttreding

VERDAAGD

Armand Busselen vraagt of deze wijziging aan het reglement besproken is met de vakbonden. Hij is 
van mening dat deze wijziging niet eerlijk is ten aanzien van personeelsleden die de laatste jaren van 
hun carrière ziek worden of genoodzaakt zijn om hun loopbaan te verminderen. Andere raadsleden 
begrijpen dat dit een heikel punt is en in sommige gevallen onrechtvaardig kan zijn en vragen om dit 
te verdagen en te bespreken met het schepencollege om tot een rechtvaardiger reglement te komen.

Sociale dienst

5 Samenwerkingsovereenkomst CGG/LITP

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Maarten Vannoppen

Juridische motivering

 Organieke Wet van 18 juli 1976

 OCMW-decreet van 19 december 2008
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 Beslissing van het BCSD van 21 januari 2016 betreffende de goedkeuring van psychologische 
ondersteuning via een samenwerking met het CGG/LITP

Feitelijke motivering

 De wachttijden voor consultaties bij het CGG lopen erg op

 De intakeprocedure bij het CGG is momenteel onvoldoende transparant en te hoogdrempelig 
omdat de mensen zelf eerst telefonisch contact moeten nemen alvorens er een persoonlijke 
afspraak gemaakt kan worden.

 Voor mensen die het openbaar vervoer gebruiken is er een bijkomende drempel

 Binnen ons cliënteel hebben wij tal van personen die baat hebben bij een laagdrempelige 
psychische begeleiding. We worden geconfronteerd met problematieken van diverse aard 
gaande van depressie tot verslaving enz.

 Het team van maatschappelijk werkers heeft nood aan professioneel advies  op vlak van 
aanpak van deze problematieken. Problematieken waar ze in hun dossiers mee 
geconfronteerd worden.

Besluit

Artikel 1
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Lummen en CGG/LITP als goed zoals 
opgenomen in bijlage.

Artikel 2
De voorzitter en de secretaris worden gemachtigd om deze overeenkomst te ondertekenen.

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereenkomst OCMW Lummen-V2.docx
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 
OCMW Lummen
met zetel te……………………, alhier vertegenwoordigd door …………………., secretaris, en 
……………………………….., voorzitter, en hierna ‘OCMW’ genoemd, partij enerzijds

en

CGG/LITP vzw, ondernemingsnummer 410.121.641 
met zetel te Ilgatlaan 11, 3500 Hasselt, voor wie optreden, de heer Jo Gommers, directeur 
en de heer Erik Ottenbourgs, voorzitter, hierna “CGG” genoemd, partij anderzijds; 

Wordt overeengekomen en aanvaard hetgeen volgt:

Artikel 1 De omschrijving van de opdracht

Het OCMW geeft het CGG, die aanvaardt, de opdracht om gedelokaliseerde 2e lijns 
gespecialiseerde GGZ-dienstverlening te organiseren op het grondgebied Lummen.

Het betreft reguliere therapeutische behandeling door een psychoog verbonden aan het 
CGG en hier werkzaam binnen een multidisciplinair team. 

De doelstelling van het project is om de gespecialiseerde GGZ meer toegankelijk te maken 
voor cliënten van het OCMW van Lummen. 

Naast rechtstreekse cliëntenzorg staat de medewerker van het CGG ook ter beschikking van 
het OCMW team in kader van consult en liaison. 

Cliënten worden via het OCMW toegeleid en niet rechtstreeks door een derde partij.

Artikel 2 De duur en de opzeggingsmodaliteiten

De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur met ingang op 1 
juni 2016 om automatisch en van rechtswege te eindigen op 31 december 2016.

De overeenkomst wordt ‘stilzwijgend verlengd’, tenzij één van beide partijen schriftelijk 
opzegt 3 maanden vooraf.

Begin december organiseren de betrokken partijen een feedback- en evaluatiemoment m.b.t. 
de afgelopen periode van samenwerking. De CGG-medewerker neemt hiertoe initiatief.

Artikel  3 De  inbreng van beide partijen

3.1. De inbreng van het personeel van het CGG

Het project wordt gedragen en uitgevoerd door het CGG. De toewijzing van de CGG- 
medewerker is de verantwoordelijkheid van het CGG. De CGG-medewerker beschikt over 
voldoende ervaring voor uitvoering van de functie.
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Het CGG staat in voor de opvolging, vorming en evaluatie van haar eigen medewerkers. 
De algemene loon- en arbeidsvoorwaarden van het CGG zijn van toepassing op haar eigen 
medewerkers. 

3.2       De inbreng van het OCMW

Het OCMW van Lummen voorziet voor de medewerker van CGG 
 Afsprakenbeheer 
 Onthaal en administratieve steun 
 Toegang tot internet en telefonie 
 Gespreksruimte 

.

Artikel  4 : Opvolging en evaluatie van de dienstverlening 

Het CGG engageert zich om gedurende 15 dagen (7.6 uur/dag) - tussen 1 juni 2016 en 31 
december 2016 - aanwezig te zijn in de lokalen van OCMW van Lummen. Dit betekent een 
gemiddelde aanwezigheid van 2 dagen/maand. 

De data van aanwezigheid worden vooraf gepland en doorgegeven (minimaal 2 maanden 
vooraf). De CGG-medewerker verbindt zich op dinsdag aanwezig te zijn.

Van de beschikbare uren wordt minimaal 60% besteed aan rechtstreekse cliëntencontact. 

Het CGG legt bij de afronding van de werking een beknopt activiteitenverslag voor aan het 
OCMW betreffende het voorgaande werkingsjaar. 

Artikel 5 Permanentie in de gemeente

Tijdens de ‘permanentie’ dagen kent deze samenwerking volgende invulling:
- Clientconsultatie 
- Huisbezoeken (indien nodig)
- Ondersteuning van de lokale medewerkers

Bijkomende uren worden besteed aan: teambespreking, dossieroverleg, verplaatsing, 
verslaggeving en dossierafhandeling.

In geval van ziekte van de CGG-medewerker, worden deze uren ingehaald of vervangen (bij 
langdurige afwezigheid)

Artikel 6 De financiering

6.1. De financiering

OCMW Lummen voorziet 5.000 euro voor het project.

Voor de vervoersonkosten van Hasselt naar Lummen rekent CGG 0,3412 euro extra aan per 
km.

Voor bijkomend gevraagde uren is het voorstel 350 euro extra per dag of 200 euro per halve 
dag.
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6.2. De uitbetaling

Het CGG zal na afloop een financieel overzicht overmaken aan het OCMW. Dit overzicht 
bevat de nodige bewijsstukken van gedane uitgaven. 

Het OCMW betaalt een voorschot van 80% van het in de begroting voor het CGG 
ingeschreven bedrag bij aanvang van het project. Het CGG voorziet een factuur.

De betaling gebeurt op volgend rekeningnummer van vzw CGG/litp, Ilgatlaan 11/3, 3500 
Hasselt: BE24 7775 9082 3238 

Artikel  7 De verzekeringsmodaliteiten

Het CGG staat in voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen 
voor haar medewerkers. 

Het OCMW draagt geen aansprakelijkheid voor schadegevallen ontstaan in uitvoering van 
deze samenwerkingsovereenkomst.

Opgemaakt in tweevoud exemplaren op  ……………... te ……………………., waarvan elke 
partij verklaart één ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Namens het OCMW

De secretaris De Voorzitter 

Namens  het CGG

De directeur De voorzitter
De heer Jo Gommers   de heer Erik Ottenbourg
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6 Aanwending middelen CREG

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 9 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; Armand Busselen; An 
Pools; Martine Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Maarten Vannoppen

Juridische motivering

 Organieke wet van 18 juli 1976

 OCMW-decreet van 19 december 2008

 Wet van 4 septemter 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële steunverlening aan de 
meest hulpbehoevenden inzake energielevering

Feitelijke motivering
Iedereen die de woning verwarmt met aardgas en elektriciteit en betalingsmoeilijkheden ondervindt 
moet een jaarlijkse tussenkomst van maximum €100 per jaar krijgen, naar analogie met de 
verwarmingstoelage van de federale overheid.

Besluit

Artikel 1
De inwoners van de gemeente die hun woning met aardgas of elektriciteit verwarmen krijgen een 
tegemoetkoming van max. €100/jaar voor de betaling van hun facturen voor aardgas of elektriciteit.

 

De voorwaarden die gelden:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
=> Het bewijsstuk hiervan is de opvraging van de KSZ stroom “statuut”. Iedereen die op het adres van de 
aanvrager staat ingeschreven moet aan deze voorwaarde voldoen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden[1] is lager of gelijk aan € 17.083,39 verhoogd met € 
3.162,60 persoon ten laste[2].

 Het bewijsstuk hiervan is een kopie van het laatst ontvangen aanslagbiljet van de aanvrager 
en eventuele andere personen die op het adres staan ingeschreven, maar niet op het 
aanslagbiljet van de aanvragen vermeld staan. De stroom TAXI-As mag hiervoor NIET 
gebruikt worden !

Categorie 3 : de personen met schuldenlast

U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling in het kader van een consumentenkrediet.

file:///C:/Users/nad/Documents/Besteding%20middelen%20CREG.docx#_ftn1
file:///C:/Users/nad/Documents/Besteding%20middelen%20CREG.docx#_ftn2
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 Het bewijsstuk hiervan is een kopie van de beschikking van toelaatbaarheid of een attest van 
de schuldbemiddelaar, of in het geval van schuldbemiddeling een attest van de erkende 
dienst voor schuldbemiddeling.

[1] Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed 
waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.

[2] Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een 
netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3 
110.

 

Artikel 2
Bij elke aanvraag wordt er een sociaal onderzoek gevoerd waarbij omschreven wordt hoe de sociale 
situatie van de aanvrager inzake de energielevering zal opgevolgd worden.

Artikel 3
De betaling gebeurt rechtstreeks aan de energieleverancier.

Mondelinge Vraag

Armand Busselen vraagt naar de stand van zaken voor de oprichting van de deontologische 
commissie. Hij heeft reeds een half jaar geleden deze vraag gesteld en er is nog geen commissie 
opgericht. De voorzitter antwoordt dat dit in handen ligt van het gemeentebestuur, meer bepaald de 
voorzitter van de gemeenteraad moet hier een beslissing in nemen.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier

file:///C:/Users/nad/Documents/Besteding%20middelen%20CREG.docx#_ftnref1
file:///C:/Users/nad/Documents/Besteding%20middelen%20CREG.docx#_ftnref2

