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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 22 maart 2017

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 Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Afwezig:
mevrouw Marie-Claire Serwy
Verontschuldigd:
mevrouw Els Lijnen, Raadslid; de heer Kristof Mols

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 22 februari  2017 

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 22 februari 2017 goed.

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2016 van 5081 tot en met  5162 en van dienstjaar 2017 
van 0540  tot 0890  wordt éénparig goedgekeurd.
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Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2017 (12-2016-MRT).pdf
2. Verantwoordingen lijst 2017 (3).pdf

3 Gezichten achter cijfers: "Over de drempel" - buurtgerichte zorg

KENNIS GENOMEN

Sonja Suffeleers vertelt eerst wat het project inhoudt en hoe we tewerk zijn gegaan. Vervolgens 
brengen twee buurtbezoekers hun verhaal over de bezoeken die zij in Schalbroek gedaan hebben en 
hoe ze dit ervaren hebben.

4 Aankoop meubilair 

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 OCMW-decreet van 19 december 2008 artikels 51 en 52,  
 Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, artikel 26 
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
 Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, artikelen 105 en 110;
 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
artikel 5,§4

Feitelijke motivering
Door de drukke bezetting van vergaderzalen in het administratief centrum is het noodzakelijk dat de 
vergaderzaal op de tweede verdieping ingericht wordt als volwaardige vergaderzaal. Ook de kantoren 
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van secretaris en stafmedewerker moeten kunnen fungeren als vergaderruimte voor een beperkt 
aantal deelnemers.

Voor de inrichting van deze vergaderfaciliteiten wordt volgend meubilair aangekocht:

- vergaderzaal: 3 kasten, vergadertafels en stoelen voor 18 personen

- kantoor secretaris en stafmedewerker: telkens 6 stoelen en 1 vergadertafel

Er werd prijs gevraagd bij Vanerum te Diest, FlemishIN te Lummen, Delta-V Lucas te Hamont-Achel 
en Bene te Zaventem.

Uit een vergelijking van de prijs en de kwaliteit van het aangeboden meubilair blijkt dat FlemishIN te 
Lummen de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend.

Besluit

Artikel 1
Voor de inrichting van de vergaderzaal wordt het volgende aangekocht: drie kasten, voldoende tafels 
en stoelen voor 18 personen.

Voor het kantoor van de secretaris en de stafmedewerker wordt er telkens één vergadertafel en 6 
stoelen aangekocht.

Artikel 2
Dit vergadermeubilair wordt aangekocht bij de firma FlemishIN, Bosstraat 71/2c te Lummen.

Bijlagen
1. Offertes-Flemish-DeltaV-Vanerum-Bene.pdf
2. Kopie van offerte vergaderzaal.xlsx

Personeel

5 Vaststelling werfreserve halftijds contractueel woonassistent 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 OCMW- wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Rechtspositieregeling OCMW-personeel van 22 februari 2017, categorie 3, titel II, hoofdstuk 

III
 Besluit OCMW-raad van 25 mei 2016 betreffende de aanleg werfreserve woonassistent 

woonzorgcentrum
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 Besluit OCMW-voorzitter van 5 december 2016 betreffende de  vaststelling van de lijst der 
aanvaarde en niet-aanvaarde kandidaten

Feitelijke motivering
In totaal werden er 34 kandidaturen (in alfabetische volgorde) ingediend. De kandidaten werden 
uitgenodigd bij aangetekend schrijven om deel te nemen aan de examenproeven.

De examenproeven werden afgelegd op 13 februari 2017 door 21 kandidaten (in alfabetische 
volgorde).

Uit het proces-verbaal van de examenjury blijkt dat 15 kandidaten minstens 60% van de punten 
behaalden en slaagden voor de examenproeven 

Besluit

Artikel 1
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van halftijds contractueel woonassistent 
woonzorgcentrum.

Artikel 2
De kandidaten moeten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 5 en artikel 6 
van de rechtspositieregeling personeel categorie 3.

6 Vaststelling werfreserve halftijds contractueel onderhoudsmedewerker 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 OCMW- wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Rechtspositieregeling OCMW-personeel van 22 februari 2017, categorie 3, titel II, hoofdstuk 

III
 Besluit OCMW-raad van 25 mei 2016 betreffende de aanleg werfreserve 

onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum
 Besluit OCMW-voorzitter van 5 december 2016 betreffende de  vaststelling van de lijst der 

aanvaarde en niet-aanvaarde kandidaten

Feitelijke motivering
In totaal werden er 21 kandidaturen (in alfabetische volgorde) ingediend. De kandidaten werden 
uitgenodigd bij aangetekend schrijven om deel te nemen aan de examenproeven.
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De examenproeven werden afgelegd op 21 februari 2017 door 11 kandidaten (in alfabetische 
volgorde).

Uit het proces-verbaal van de examenjury blijkt dat 6 kandidaten minstens 60% van de punten 
behaalden en slaagden voor de examenproeven .

Besluit

Artikel 1
Er wordt een werfreserve aangelegd voor de functie van halftijds contractueel 
onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum.

Artikel 2
De kandidaten moeten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 5 en artikel 6 
van de rechtspositieregeling personeel categorie 3.

7 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel woonassistent 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Rechtspositieregeling OCMW-personeel categorie 3 van 22 februari 2017 titel II , hoofdstuk I 

en hoofdstuk II

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : deeltijds/voltijds woonassistent woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 1 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van woonassistent woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in kader worden via aanwerving ingevuld.

Artikel 3
Er wordt geen beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als relevante 
beroepservaring.
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8 Vacantverklaring voltijds/deeltijds contractueel onderhoudsmedewerker 
woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

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 22 februari 2017: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

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

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : deeltijds/voltijds onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 2,25 VTE vrij in het personeelskader

Besluit

Artikel 1
De functie van onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaatsen in het kader worden via aanwerving ingevuld.

Artikel 3
Er worden maximaal 10 jaar beroepservaring (als onderhoudsmedewerker) in de privésector of als 
zelfstandige meegerekend als relevante beroepservaring.

9 Vacantverklaring deeltijds/voltijds contractueel verzorgende thuiszorg

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken
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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 22 februari 2017: vaststelling rechtspositieregeling van het OCMW-

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

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie :  verzorgende thuiszorg

Motivatie: Er is 0,5 VTE vrij in het personeelskader vanaf 1 april 2017

Besluit

Artikel 1
De functie van verzorgende thuiszorg wordt vacant verklaard.

Artikel 2
Deze functie wordt ingevuld via aanwerving.

Artikel 3
De kandidaten moeten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 5 en 6 van de 
rechtspositieregelin categorie 1 en 2.

Artikel 4
Er wordt maximaal 10 jaar beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als 
relevante beroepservaring.

Woonzorgcentrum

10 Procedure verbale of fysieke mis(be)handeling voor woonzorgcentrum en 
groep van assistentiewoningen

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering
OCMW-wet  van 8 juli 1976 

OCMW-decreet van 19 december 2008 

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit in gezondheids-en welzijnsvoorzieningen
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Feitelijke motivering
Om de bewoners te beschermen tergen ongewenst gedrag van andere bewoners werd er een 
procedure opgemaakt. Deze procedure werd vrij ruim opgevat.

Besluit

Artikel 1
De procedure verbale of fysieke mis(be)handeling voor woonzorgcentrum Het Meerlehof en groep van 
assistentiewoningen Residentie Den Eik, zoals in bijlage, wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. Procedure verb.-fys. mis(be)handeling gaw.doc

11 Borgregeling bij opname in een woonzorgcentrum

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering
OCMW-wet van 8 juli 1976

OCMW-decreet van 19 december 2008

OCMW-wet van 2 april 1965 beteffende de tenlastenemingen door openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

Feitelijke motivering

 Vandaag belemmert het huidige oude financiële reglement soms om snel in te spelen op 
opnameaanvragen.

 Verder mogen we er van uit gaan dat we ook meer vragen voor borgstellingen zullen krijgen 
vermits het aanbod in (duurdere) bedden woonzorgcentrum in de gemeente verhoogd is en 
nog zal verhogen.

 Er werd  een nieuw eenvoudig voorstel van reglement uitgewerkt (zie bijlage).
 Een richtlijn om om te gaan met echte vragen voor een borgstelling/tussenkomst van het 

OCMW is voor de betrokken maatschappelijk assistenten nodig

Besluit

Artikel 1
Het voorstel tot borgstelling voor financiële tussenkomsten in opnames in een woonzorgcentrum, 
zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Behoudens individuele beslissingen tot borgstelling die op maat van de cliënt genomen worden, geldt 
als algemene richtlijn dat er enkel een borgstelling wordt afgeleverd op voorwaarde dat de bejaarde 
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een aanvraag tot opname in ons wzc doet en vanaf het ogenblik dat er een vrije plaats is, ook 
effectief overkomt naar ons woonzorgcentrum.

 

Bijlagen
1. Voorstel borgregeling definitief.docx
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Sociale dienst

12 Jaarverslag van de erkende dienst voor schuldbemiddeling

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008

Feitelijke motivering
Instellingen voor schuldbemiddeling moeten in het kader van hun erkenning jaarlijks een jaarverslag 
aan de Vlaamse Overheid bezorgen. Dit jaarverslag wordt gemaakt aan de hand van een opgelegd 
model, en moet officieel goedgekeurd worden door de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het jaarverslag van de erkende dienst voor 
schuldbemiddeling goed.

13 Samenwerkingsovereenkomst De Winning

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; An 
Pools; Alois Van Grieken

Juridische motivering

 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Tijdelijke-werkervaringsdecreet van 9 december 2016 
 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring
 Omzendbrief van 12.10.2016 inzake het verplicht GPMI
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Feitelijke motivering
Aangezien onze samenwerkingsovereenkomst met De Winning  niet meer is aangepast aan de 
gewijzigde wetgeving en de gewijzigde taakinhoud van de trajectbegeleidsters, wordt de 
overeenkomst aangepast

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met De Winning goed

Armand Busselen wenst een aantal mondelinge vragen te stellen:

1. Vooreerst merkt hij op dat er geen enkel gemeenteraadslid is komen luisteren naar de verhalen van 
de vrijwilligers van het project 'over de drempel'. Hij wil een oproep doen naar de 
gemeenteraadsleden om te komen luisteren naar de volgende uiteenzettingen op de raad.

2. "Tijdens de vorige gemeenteraad werd het meerjarenplan en budget van het OCMW goedgekeurd. 
Vanuit de oppositie kwam toen de vraag naar de OCMW-voorzitter of deze beleidsdocumenten 
unaniem goedgekeurd werden in de ocmw-raad. De voorzitter heeft hier toen bevestigend op 
geantwoord. Dit is een leugen van de voorzitter want ik heb mij onthouden bij deze agendapunten. 
Rita Moors (N-VA) heeft tijdens deze gemeenteraadszitting meegedeeld dat de N-VA zich ook 
onthouden heeft bij de stemming over deze documenten. Deze uitspraak van onze voorzitter bewijst 
dat zijn niet altijd de waarheid spreekt". Birgitt Carlier antwoordt dat ze op de vraag tijdens de 
gemeenteraad bevestigend heeft geantwoord in de veronderstelling dat de vraag gewoon was of het 
meerjarenplan en budget waren goedgekeurd door de OCMW-raad, hetgeen het belangrijkste is. Hoe 
de stemming indertijd was verlopen kon ze zich niet herinneren.

3. Armand Busselen leest een stuk uit de Financieel Economische Tijd in verband met de 
mandatenlijst waaruit blijkt dat Birgitt Carlier voor een aantal jaren geen mandaten heeft aangegeven. 
Raadslid Busselen vindt dat  je als mandataris het voorbeeld moet geven en je de wet moet naleven. 
Lummen komt hierbij in een slecht daglicht te staan. Birgitt Carlier antwoordt dat ze dit ondertussen 
in orde heeft gebracht en beklemtoont dat ze steeds een fiscale aangifte gedaan heeft van de 
inkomsten uit de mandaten.

4. Sociaal objectief: Lummen is de slechtste leerling van de klas, er is geen plan  van aanpak geweest 
en daarom zitten wij nu in de slechtste categorie. Wat heeft de voorzitter hieraan gedaan en wat is zij 
van plan om eraan te doen? De voorzitter antwoordt dat dit een bevoegdheid van de gemeente is. De 
heer Bijnens merkt op dat de heer Busselen 18 jaar schepen geweest is en dat zijn partij toen de 
bevoegdheid over (sociale) huisvesting had en er niets aan gedaan heeft. De heer Vangrieken merkt 
op dat in sociale woningbouw, net zoals armoede, het een heel aantal jaren duurt om iets op te 
bouwen, en dat er in het verleden maatregelen hadden moeten genomen worden en dat het kort door 
de bocht is om dit enkel te verwijten aan de huidige meerderheid.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
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Nadine  Dethier Birgitt Carlier


