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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 25 april 2018

Aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, raadslid; de heer 
Willy Bijnens, Raadslid; de heer Armand Busselen, Raadslid; mevrouw Martine Bries, 
Raadslid; mevrouw Els Lijnen, Raadslid; de heer Kristof Mols, raadslid; mevrouw Marie-
Claire Serwy, raadslid; mevrouw Nadine Dethier, OCMW-secretaris

Verontschuldigd:
mevrouw An Pools, Raadslid

HOOGDRINGENDE PUNTEN

HD 1 Samenwerkingsovereenkomst met Rimo voor de ondersteuning van Het 
Open Poortje

AANVAARD

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 28 maart  2018

GOEDGEKEURD

Armand Busselen wenst bij dit punt even terug te komen op de verklaringen van de voorzitter tijdens 
de vorige zitting, namelijk dat zij beweert dat de taalfouten in het laatste infoblad ter sprake 
gebracht zijn op een zitting van het schepencollege. De heer Busselen beweert dat de voorzitter hier 
niet de waarheid spreekt en roept iedereen op om hier niet te lichtzinnig over te gaan want dit punt 
is nooit ter sprake gebracht op het college. De voorzitter beweert dat dit wel besproken werd maar 
weet niet meer wanneer, en verder merkt ze op dat ze nooit beweerd heeft dat zij dit als 
agendapunt op het college gebracht heeft, het werd informeel besproken. Het infoblad is ook niet 
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haar bevoegdheid, noch de bevoegdheid van de OCMW-raadsleden.  Raadslid Van Grieken bevestigt 
dat dit op het schepencollege besproken werd, maar dat men niet weet wie dit aangebracht heeft. 
De heer Busselen beweert uit goede bron te hebben vernomen dat de voorzitter dit nooit 
geagendeerd heeft. De voorzitter sluit deze discussie en gaat verder met het volgende agendapunt.

Stemming

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

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2017 van 5313 tot 5325 en van het dienstjaar 2018 van 866 
tot 1272 wordt éénparig goedgekeurd.

Stemming

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

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2018 (12-2017-APR).pdf
2. Verantwoordingen lijst 2018 (4).pdf

3 Informatieveiligheidsbeleid

GOEDGEKEURD

Stemming

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

Juridische motivering
 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en organisatie kruispuntbank sociale 

zekerheid
 Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid 

bij de instellingen van sociale zekerheid
 Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijk gegevensverkeer
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 Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, 
vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische 
bestuurlijke gegevensverkeer

 Beslissing OCMW-Raad van 29 december 2010 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Lummen en OCMW Hasselt betreffende de 
terbeschikkingstelling van een statutair ambtenaar voor het vervullen van onze verplichtingen 
in het kader van de informatieveiligheidscoördinatie

 Beslissing OCMW-Raad van 25 april 2012 betreffende het vastleggen van het beleid inzake  
informatieveiligheid

 De Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of 
General Data Protection Regulation (GDPR) )

Feitelijke motivering
Een algemene verplichting met betrekking tot informatieveiligheid is het uitschrijven van een 
informatieveiligheidsbeleid waarin het bestuur zich ertoe engageert om de principes van 
informatieveiligheid, zoals die zijn opgenomen in allerhande regelgeving, te integreren in haar 
processen en procedures. Aangezien dit beleid voor de gemeente moest worden uitgewerkt, en dat 
van het OCMW aan een update toe was, werd 1 informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt voor gemeente 
en OCMW samen. Gelet op de nakende integratie zou een andere manier van werken uiteraard zinloos 
zijn.

Onze informatieveiligheidsconsulent Patrick Moonen werkte een algemeen ontwerp uit voor al de 
besturen waarvoor hij veiligheidsconsulent is, met daarin alle verplichtingen uit de laatste versie van:

 de  minimale veiligheidsnormen van de kruispuntbank sociale zekerheid
 de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden 

en gemeenten
 de nieuwe Europese regelgeving: de General Data Protection Regulation (GDPR)

Dit algemeen ontwerp werd aangepast voor Lummen en zit in bijlage. Dit informatieveiligheidsbeleid 
wordt in principe elke legislatuur (en telkens bij belangrijke wijzigingen in normen of regelgeving) 
aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het informatieveiligheidsbeleid goed.

Bijlagen
1. informatieveiligheidsbeleid april 2018.pdf

4 Aanwijzen van een Data Protection Officer

GOEDGEKEURD

Stemming

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

Juridische motivering
 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
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 Wet van 15 januari 1990 betreffende de oprichting en organisatie kruispuntbank sociale 
zekerheid

 Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid 
bij de instellingen van sociale zekerheid

 Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijk gegevensverkeer
 Besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, 

vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische 
bestuurlijke gegevensverkeer

 Beslissing OCMW-Raad van 29 december 2010 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Lummen en OCMW Hasselt betreffende de 
terbeschikkingstelling van een statutair ambtenaar voor het vervullen van onze verplichtingen 
in het kader van de informatieveiligheidscoördinatie

 De Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of 
General Data Protection Regulation (GDPR) )

 Aanbeveling 04/2017 van de commissie voor de  bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van 24 mei 2017 betreffende de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming 
in toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in het bijzonder 
de toelaatbaarheid van de cumulatie van deze functie met andere functies waaronder die van 
veiligheidsconsulent.

Feitelijke motivering
De nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot privacy en informatieveiligheid - de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) - treedt op 
25 mei 2018 in werking. Eén van de verplichtingen die hierin is opgenomen is het aanwijzen van een 
Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming). Deze moet beschikken over de 
nodige expertise m.b.t. informatieveiligheid en privacy (en de daarbij horende wetgeving), moet er 
over waken dat gemeente & OCMW Lummen de nodige databeschermingsregels in acht nemen en de 
nodige adviezen verstrekken met betrekking tot gegevensbescherming.

Zowel gemeente als OCMW Lummen sloten destijds al een samenwerkingsovereenkomst met het 
OCMW van Hasselt waarin deze hun informatieveiligheidsconsulent ter beschikking stellen voor de 
coördinatie van informatieveiligheid in beide besturen. Sinds enkele jaren neemt bijgevolg Patrick 
Moonen de rol op van informatieveiligheidsconsulent voor zowel gemeente als OCMW, zodat het ook 
eenvoudiger werd om een aantal uitdagingen samen aan te pakken.

Gelet op de grote overeenkomsten in verwachte expertise, nodige competenties en uit te voeren 
taken, lijkt het aangewezen om de verantwoordelijkheden van veiligheidsconsulent en Data Protection 
Officer te combineren in één hoofd. Ook de privacycommissie suggereert in een aanbeveling trouwens 
zelf om deze taak aan de bestaande informatieveiligheidsconsulent toe te vertrouwen die lokale 
besturen normaal gezien toch al allemaal hebben.

 

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn wijst Patrick Moonen aan als Data Protection Officer (functionaris voor 
gegevensbescherming).

5 Ontwerp organogram OCMW en gemeente Lummen

KENNIS GENOMEN
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HD 1 Samenwerkingsovereenkomst met Rimo voor de ondersteuning van Het 
Open Poortje

GOEDGEKEURD

Stemming

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

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

Feitelijke motivering
Voor de ondersteuning van Het Open Poortje wenst het OCMW beroep te doen op de samenwerking 
met Rimo. Hierbij staat het ondersteunen en versterken van de doelgroep centraal alsook het streven 
naar structurele beleidsveranderingen die aangepast zijn aan de meest kwetsbare doelgroep. Rimo 
stelt voor om een halftijdse opbouwwerker ter beschikking te stellen voor deze opdracht. Voor deze 
samenwerking vraagt Rimo een bedrag van € 36.300 per jaar. De overeenkomst zal eindigen op 
31/01/2020.

Besluit

Artikel 1
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst zoals in bijlage goed.

Bijlagen
1. 20180413 - overeenkomst ondersteuning Open Poortje - versie2.docx

Personeel

6 Vacantverklaring deeltijds contractueel verzorgende thuiszorg

GOEDGEKEURD

Stemming

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

Juridische motivering
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 Organieke wet van 8 juli 1976
 Decreet van 19 december 2008
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 28 maart 2018: 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 mei 2018

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.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


