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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 23 mei 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

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 25 april  2018

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

2 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2017 van 5326 tot 5342 en van het dienstjaar 2018 van 1273 
tot 1738 wordt éénparig goedgekeurd.

Stemming
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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-MEI).pdf
2. Verantwoordingen lijst 2018 (5).pdf

3 Uitnodiging algemene vergadering dienstverlenende vereniging CIPAL 
van 15 juni 2018

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 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg 
"DIS")

 De laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL ( hierna kortweg 
" CIPAL") van 8 februari 2018

 Het OCMW is deelnemer van CIPAL
 Raadsbesluit van 23 januari 2013 inzake aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW 

op de algemene vergaderingen van CIPAL

 

 

Feitelijke motivering
Gelet op de oproeping van 20 april 2018 tot de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 met 
de volgende agendapunten: 

1.

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017

3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, 
afgesloten op 31 december 2017

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de 
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017

6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder
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7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

  

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten 
te weigeren;

Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering.

Besluit

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 15 juni 2018 worden goedgekeurd.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van het OCMW ( Willy Bijnens ) wordt gemandateerd om op de algemene 
vergadering van Cipal van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de 
algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om 
welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel 
te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal.

Bijlagen
1. 20180615 getekende uitnodiging.pdf

Sociale dienst

4 Samenwerkingsovereenkomst met het agentschap integratie en 
inburgering

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

Feitelijke motivering
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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.

Woonzorgcentrum

5 Verlenging voorafgaande vergunning voor dagverzorgingscentrum

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;
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het 

verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en latere 
wijzigingen;

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen 
van gebruikers en mantelzorgers en latere wijzigingen;

 Bijlage IX. Dagverzorgingscentra, gevoegd bij het beluist van de Vlaamse Regering van 24 juli 
2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het 
besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012;

 Ministerieel besluit van3 november 2011 houdende precisering voor de ouderenvoorzieningen 
en de centra voor herstelverblijf van de regels met betrekking tot de ontvankellijkheid van een 
aanvraag voor een voorafgaande vergunning en voor een aanpassing van de voorafgaande 
vergunning.

Feitelijke motivering
 Aan het OCMW Lummen werd op 4 maart 2014 een voorafgaande vergunning verleend voor 

het bouwen van een dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 van de bijlage IX op een 
terrein gelegen Wijngaardstraat 15 in 3560 Lummen;

 Deze voorafgaande vergunning geldt voor vijf jaar en vervalt bijgevolg op 3 maart 2019;
 De geldigheidsduur kan eenmalig verlengd worden met maximaal drie jaar door, voor het 

verstrijken ervan, een ontvankelijke aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
in te dienen.

Besluit

Artikel 1
Een verlenging van de voorafgaande vergunning voor een dagverzorgingscentrum wordt 
aangevraagd.
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Financiën

6 kwartaalrapport 1e kwartaal 2018

KENNIS GENOMEN

Personeel

7 Vacantverklaring halftijds contractueel onderhoudsmedewerker 
woonzorgcentrum

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
 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
 Besluit OCMW-raad van 28 juni 2017: vastlegging overname privé anciënniteit en relevante 

beroepservaring
 Besluit OCMW-raad van 22 maart 2017: vaststelling werfreserve halftijds contractueel 

onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum

Feitelijke motivering
Voorstel : vacantverklaring

Functie : halftijds onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum

Motivatie: Er is 0,5 VTE vrij in het personeelskader vanaf 1 mei 2018

Besluit

Artikel 1
De functie van onderhoudsmedewerker woonzorgcentrum wordt vacant verklaard.

Artikel 2
De vrije plaats wordt ingevuld via aanwerving.
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Artikel 3
Er worden maximaal 10 jaar beroepservaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend als 
relevante beroepservaring. Relevante beroepservaring is ervaring in een gelijkaardige functie als 
diegene die zal uitgeoefend worden binnen het bestuur.

Artikel 4
De kandidaten moeten voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 5 en 6 van de 
rechtspositieregeling categorie 3.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


