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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 28 september 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; 
mevrouw Marie-Claire Serwy; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 31 augustus 2016 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 31 augustus 2016  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; Marie-Claire Serwy

2 Overschakeling verlofstelsel contractueel personeel naar het verlofstelsel 
statutair personeel

GOEDGEKEURD

De heer Busselen is tegen deze overschakeling en vraagt wat de financiële weerslag is van de 
overschakeling voor het contractueel personeel. Hij vraagt of het aantal vakantiedagen vermindert 
voor hen.

Birgitt Carlier deelt mee dat het aantal vakantiedagen hetzelfde blijft, contractuele personeelsleden 
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hebben steeds hetzelfde aantal vakantiedagen als hun statutaire collega's. Er zou geen financiële 
repercussie zijn op het vakantiegeld.

De heer Busselen vraagt of er een protocol met de vakbond is, Birgitt Carlier antwoordt dat dit nog 
niet op een vakbondsoverleg geagendeerd werd, dit zal in het najaar nog moeten gebeuren.

Er wordt voorgesteld om deze overschakeling enkel goed te keuren op voorwaarde dat er een 
protocol met de vakbond is.

 

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy
- 1 stem(men) tegen: Armand Busselen

Juridische motivering

 OCMW-decreet van 19 december 2008;
 Wet van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van werknemers
 Wet van 26 juni 1992 houdende diverse en sociale bepalingen, inzonderheid artikel 17
 Besluit College van Burgemeester en Schepenen van 31 mei 2016

Feitelijke motivering
Op dit ogenblik bestaan er twee verlofstelsels in gemeente en OCMW: een contractueel en een 
statutair. Het contractueel verlofstel vergt veel meer administratie en is complexer dan het statutair 
stelsel. Bovendien wordt er 2,09% minder patronale bijdrage aangerekend bij het statutair 
verlofstelsel.

De mogelijkheid bestaat om het statutair stelsel ook toe te passen op het contractueel personeel.

Indien het bestuur het statutair verlofstel zou toepassen op haar contractueel personeel moet er op 
dat ogenblik verlofgeld uit dienst uitbetaald worden aan deze personeelsleden. Dit bedrag zou in vijf 
jaar volledig terugverdiend zijn en vanaf dan zou er -naast het administratief voordeel- ook een 
financieel voordeel zijn van 2,09% per jaar op de patronale bijdragen.

Het schepencollege is ermee akkoord gegaan om vanaf 1/1/2017 het statutair verlofstelsel toe te 
passen op al het contractueel personeel.

Besluit

Artikel 1
Het verlofstelsel voor het contractueel personeel wordt overgeschakeld naar het publiek stelsel op 1 
januari 2017 op voorwaarde dat er een positief protocol is met de vakbonden.

Artikel 2
De rechtspositieregeling zal daar waar nodig aangepast worden.

Artikel 3
Het nodige krediet hiervoor wordt in het budget 2017 voorzien. Het meerjarenplan wordt waar nodig 
aangepast.

3 Aanduiding plaatsvervangend lid van het Bijzonder Comité Sociale 
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Dienst en het Bijzonder Comité Woonzorgcampus

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; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 60 §1 tweede lid
 Huishoudelijk Reglement van 24 februari 2016

Feitelijke motivering
Om de continuïteit te vrijwaren is het aangewezen om een plaatsvervanger aan te duiden voor de 
effectieve leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en voor het Bijzonder Comité 
Woonzorgcampus.

Mevrouw Marie-Claire Serwy, CD&V-raadslid en voorkomend op dezelfde voordrachtsakte als de 
effectieve leden van beide comités, wordt voorgesteld als plaatsvervanger voor alle effectieve leden 
van de comités.

Besluit

Artikel 1
Mevrouw Marie-Claire Serwy wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de volgende effectieve leden 
van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en het Bijzonder Comité Woonzorgcampus:

Willy Bijnens (BCSD), Kristof Mols (BCSD), Martine Bries (BCWZC), Aloïs Vangrieken(BCWZC)

Artikel 2
Mevrouw Serwy treedt op als plaatsvervanger in geval één van bovenvernoemde leden belet zijn.

Financiën

4 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2016 van 2821 tot en met 3177 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; Marie-Claire Serwy
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5 Financieel overzicht 2e kw16

KENNIS GENOMEN

Juridische motivering
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn art. 167

Feitelijke motivering
in bijlage financieel kwartaaloverzicht 2e kwartaal.

Er zijn geen budgetoverschrijdingen , de aandachtspunten zijn vermeld in het financieel overzicht.

Besluit

Artikel 1
kennisname van  het 2e kwartaaloverzicht

6 Budgetwijziging 2016/aanpassing 3 Meerjarenplan 2014-2019 

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 8 stem(men) voor: Birgitt Carlier; Alois Van Grieken; Willy Bijnens; An Pools; Martine 
Bries; Els Lijnen; Kristof Mols; Marie-Claire Serwy
- 1 onthouding(en): Armand Busselen

Juridische motivering
- decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 146 en volgende

- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de 
gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn art 29

- Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, 
provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn art. 4/1.

Feitelijke motivering
Het resultaat van de jaarrekening 2015 werd verwerkt in het budget 2016 en de volgende jaren van 
het meerjarenplan.
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Het nieuw financieringsconcept voor infrastructuur in de ouderenzorg werd gecommuniceerd door 
VIPA. Dit nieuw financieringsconcept houdt een fundamentele wijziging in ten opzichte van het vorige 
financieringsconcept dat in het meerjarenplan werd opgenomen. Hierdoor moet  het meerjarenplan 
aangepast worden. Het nieuw financieringsconcept is gebaseerd op een forfaitaire dagvergoeding in 
plaats van een investeringssubsidie.

De overstap van het vakantiestelsel voor de contractuele personeelsleden naar het vakantiestelsel 
openbare sector vanaf 1/1/2017 heeft een budgettaire impact op de budgetten vanaf 2017. De kost 
van de overstap wordt gebudgetteerd in 2017, waarna jaarlijks de gedaalde patronale bijdragen 
worden voorzien.

Deze aanpassing meerjarenplan bevat geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor de 
gebudgetteerde periode. De strategische nota werd inhoudelijk niet gewijzigd.

Het aangepast meerjarenplan voldoet aan de opgelegde financiële evenwichtsvoorwaarden:

Het resultaat op kasbasis is ieder jaar positief. 

De autofinancieringsmarge is in het laatste jaar van het meerjarenplan positief. 

De som van de autofinancieringsmarges van het volledige meerjarenplan is positief.

Besluit

Artikel 1
De budgetwijziging 2016/aanpassing 3 Meerjarenplan 2014-2019  zoals in bijlage van dit besluit wordt 
vastgesteld.

Bijlagen
1. financiële nota budgetwijziging 1-2016
2. aanpassing 3 meerjarenplan 2014-2019.pdf

Personeel

7 Vacantverklaring deeltijds contractueel referentiepersoon dementie 
woonzorgcentrum

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; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II, inzonderheid artikel 6
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Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie :  referentiepersoon dementie, maatschappelijk assistent woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 0,5 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van referentiepersoon dementie, maatschappelijk assistent woonzorgcentrum wordt vacant 
verklaard.

Artikel 2
Deze functie wordt ingevuld via uitbreiding van wekelijkse prestaties van een deeltijds 
maatschappelijk werker.

8 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel zorgkundige 
woonzorgcentrum

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; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 17 december 2014: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

personeel categorie 3, titel II , hoofdstuk I en hoofdstuk II

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie :  zorgkundige woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 0,5 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van zorgkundige woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in kader worden via aanwerving ingevuld. De werfreserve zorgkundige is nog geldig.

Artikel 3
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Er wordt beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als relevante 
beroepservaring.

Woonzorgcentrum

9 Procedure aanstelling CRA

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; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 De Organieke Wet van 8 juli 1976 op de OCMW
 De bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 Elk woonzorgcentrum dat beschikt over rvt-bedden moet een coördinerend en raadgevend 

arts (CRA)  hebben, en WZC Het Meerlehof telt 51 RVT-bedden
 Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 21 

september 2004 houdende de vaststelling van de normen voor de vaststelling van de 
bijzondere erkenning als rust-en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als 
centrum voor niet-aangeboren hersenletsels

Feitelijke motivering
Door het ontslag van CRA moet de procedure voor de aanwerving van een nieuwe CRA opgestart 
worden.

Voor de aanstelling van een nieuwe CRA wordt de volgende procedure gevolgd:

o aan de voorzitter van de huisartsenkring Wendelen wordt gevraagd om een kandidaat 
CRA voor te dragen

o de OCMW-raad aanvaardt deze kandidaat of niet

o indien de huisartsenkring geen kandidaat voordraagt of de OCMW-raad de kandidaat 
niet aanvaardt wordt een oproep tot kandidaatstelling gedaan aan alle huisartsen die 
deel uitmaken van de huisartsenkring Wendelen

o de kandidaten beschikken over een termijn van 15 dagen om hun kandidatuur in te 
dienen

o indien er meerdere kandidaten zijn, zal er een rangschikking van kandidaten 
opgemaakt worden op basis van een gesprek met een jury bestaande uit de directeur 
en minstens één huisarts-CRA

o de raad zal een keuze maken op basis van de voordracht door deze jury
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De aangestelde kandidaat krijgt een termijn van drie jaar binnen de welke hij/zij moet voldoen aan de 
bij wet vastgelegde voorwaarden voor CRA.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal voor minstens drie jaar afgesloten worden, jaarlijks met 
één jaar te verlengen.

De oproepen tot kandidaatstelling bevatten minstens een beschrijving van de procedure, de door de 
wet vastgelegde voorwaarden, de minimumtermijn van de overeenkomst, het aantal te presteren uren 
en de vergoeding hiervoor.

Besluit

Artikel 1
Voor de aanstelling van een nieuwe CRA wordt de volgende procedure gevolgd:

o aan de voorzitter van de huisartsenkring Wendelen wordt gevraagd om een kandidaat 
CRA voor te dragen

o de OCMW-raad aanvaardt deze kandidaat of niet

o indien de huisartsenkring geen kandidaat voordraagt of de OCMW-raad de kandidaat 
niet aanvaardt wordt een oproep tot kandidaatstelling gedaan aan alle huisartsen die 
deel uitmaken van de huisartsenkring Wendelen

o de kandidaten beschikken over een termijn van 15 dagen om hun kandidatuur in te 
dienen

o indien er meerdere kandidaten zijn, zal er een rangschikking van kandidaten 
opgemaakt worden op basis van een gesprek met een jury bestaande uit de directeur 
en minstens één huisarts-CRA

o de raad zal een keuze maken op basis van de voordracht door deze jury

Artikel 2
De aangestelde kandidaat krijgt een termijn van drie jaar binnen de welke hij/zij moet voldoen aan de 
bij wet vastgelegde voorwaarden voor CRA.

Artikel 3
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal voor minstens drie jaar afgesloten worden, jaarlijks met 
één jaar te verlengen.

Artikel 4
De oproepen tot kandidaatstelling bevatten minstens een beschrijving van de procedure, de door de 
wet vastgelegde voorwaarden, de minimumtermijn van de overeenkomst, het aantal te presteren uren 
en de vergoeding hiervoor.

Sociale dienst

10 Samenwerkingsovereenkomst met het agentschap integratie en 
inburgering

GOEDGEKEURD

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

Juridische motivering

 OCMW-wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 18 december 2009

Feitelijke motivering
Om een betere  dienstverlening te kunnen garanderen voor anderstaligen is de samenwerking met 
een tolkenorganisatie nodig.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingovereenkomst met het agentschap 
integratie en inburgering voor sociaal tolken en vertalen goed.

11 Samenwerkingsovereenkomst OCMW Halen

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; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering

 OCMW-wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 18 december 2009
 Provinciaal subsidiereglement voor de bevordering van de socio-culturele participatie van 

maatschappelijk kwetsbare jongeren van 16 september 2015

Feitelijke motivering
Om een beroep te kunnen doen op een extra provinciale subsidiëring dient het OCMW een 
samenwerkingsovereenkomst met een ander OCMW aan te kunnen gaan.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van 
Halen goed.

Armand Busselen heeft een aantal vragen en mededelingen:
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1. In de krant van 13/08/2016 stond een artikel over mandatariswedden en de mandatenlijsten van 
de Limburgse mandatarissen. Hierbij stond dat er in Lummen twee uitvoerend mandatarissen waren 
die hun mandaten niet hadden doorgegeven in de vermogensaangifte, waaronder de OCMW-
voorzitter. Hij betreurt dat Lummen op deze manier in een slecht daglicht komt als zijnde de enige 
Limburgse gemeente waar er twee mandatarissen geen aangifte gedaan hebben. De heer Busselen 
verwijst naar een schriftelijk communiqué van SP.A Limburg - naar aanleiding van het dispuut met de 
heer Koç- waarbij de partij stelt dat een politieker een voorbeeldfunctie heeft en vindt dit dan ook een 
hypocriete houding van de SP.A. Birgitt Carlier onderbreekt de heer Busselen en vraagt om ter zake te 
komen. De heer Busselen vraagt of het niet aangeven van de mandaten laksheid en nonchalance was 
of dat dit bewust gedaan werd. De heer Busselen vraagt om een deontologische commissie op te 
richten waar dit kan besproken worden. Mevrouw Carlier deelt mee dat dit een vergetelheid was en 
dat ze dit ondertussen in orde heeft gebracht. Ze vindt dat dit geen deel kan uitmaken van een 
bespreking in een deontologische commissie.

2. In de krant van 25/06/2016 stond een artikel 'OCMW bouwt een nieuw rustoord'. Raadslid Busselen 
vindt het schandalig dat de residenten en de Lummense bevolking foutieve informatie krijgen 
voorgespiegeld, meer bepaald over de stijging van de ligdagprijs (artikel vermeldt een stijging tot 
€54/dag). Mevrouw Carlier deelt mee dat ze de journalist gevraagd heeft om haar te contacteren voor 
een rechtzetting maar deze heeft haar nooit gecontacteerd hiervoor. De heer Busselen vindt dat het 
hoogtijd wordt dat de mensen correct geïnformeerd worden. Wat gaan de residenten en hun familie 
doen als ze straks horen dat ze 33% meer gaan moeten betalen in het nieuw woonzorgcentrum? 
Noch in het seniorenkrantje noch in de speech van de voorzitter bij het 75+-feest werd hier iets over 
gezegd. Waarom verzwijgt de voorzitter dit? In de vorige raad werd zelfs uitgegaan van een 
ligdagprijs van €60! De heer Busselen vraagt wat er met de prijs zal gebeuren als er geen 97% 
bezetting meer is, want er komen nog twee rustoorden bij in Lummen? Mevrouw Carlier antwoordt 
dat het nog steeds de OCMW-raad zal zijn die de ligdagrijs zal moeten vastleggen en dat het moeilijk 
is om hier definitieve uitspraken over te doen. De raad zal dan moeten beslissen of de ligdagprijs zo 
hoog moet zijn dat er een break-even is, dan wel of er een verlies mag zijn. Mevrouw Serwy merkt op 
dat de prijs die men nu betaalt een prijs is voor een oud rustoord met kleine kamers en dat een 
hogere prijs gerechtvaardigd is in een nieuw rustoord met grote kamers en meer luxe.

3. Naar aanleiding van de klacht bij de gouverneur over de materiële missing in het huishoudelijk 
reglement en de ten onrechte uitbetaling van presentiegelden, heeft de heer Busselen een 
parlementaire vraag laten stellen door Vlaams parlementslid voor GROEN, Rzoska aan minister 
Homans. Er is een antwoord geformuleerd op 16/06/2016, nr. 512. De heer Busselen zegt dat hij 
hierbij gelijk krijgt.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


