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Raad voor maatschappelijk welzijn

Notulen Zitting van 27 juni 2018

Aanwezig:
mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; 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, raadslid; mevrouw Nadine Dethier, 
OCMW-secretaris

Afwezig:
mevrouw Marie-Claire Serwy, raadslid
Verontschuldigd:
de heer Alois Van Grieken, raadslid

Willy Bijnens verlaat de zitting om 20.00 uur  (tijdens agendapunt 2)

Marie-Claire vervoegt de zitting om 20.23 uur ( tijdens agendapunt 2) 

OPENBARE VERGADERING

Secretariaat

1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 23 mei  2018

GOEDGEKEURD

De Raad keurt de notulen van de openbare vergadering van 23 mei 2018 goed .

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Willy Bijnens; Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els 
Lijnen; Kristof Mols; An Pools

2 Presentatie jaarverslag 2017

KENNIS GENOMEN
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Willy Bijnens verlaat de zitting om 20.00 uur .

Marie-Claire Serwy vervoegt de vergadering vanaf 20.23 uur .

Bijlagen
1. jaarverslag 2017 def.pdf

3 Goedkeuring jaarrekening 2017

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 5 stem(men) voor: Martine Bries; Birgitt Carlier; Kristof Mols; An Pools; Marie-Claire 
Serwy
- 2 onthouding(en): Armand Busselen; Els Lijnen

Juridische motivering
 Organieke Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's 
 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 172 en volgende 
 Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 

 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, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 
bijlagen bij dit besluit, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012

Feitelijke motivering
 

De jaarcijfers van 2017 werden besproken in het managementteam van 11 juni 2018

Het ontwerp van de jaarrekening 2017 vertoont volgende resultaten:

 

De financiële toestand per 31 december 2017

  

 2015 2016 2017
Resultaat op kasbasis 1.334.543 1.658.569 1.705.772
Autofinancieringsmarge 461.616 275.509 493.127

 

Balans per 31 december 2017 

Activa 2015 2016 2017
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Vlottende activa 3.875.066 4.187.321 4.245.261
Vaste Activa 5.305.858 5.199.420 5.424.149,24
Totaal Activa 9.180.924 9.386.741 9.669.410,24

   

Passiva 2015 2016 2017
Schulden 5.390.289 5.016.008 4.870.088,93
Netto-actief 3.790.635 4.370.733 4.799.321,31
Totaal Passiva 9.180.924 9.386.741 9.669.410,24

 

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening voor 2017 vast te stellen.

Artikel 2
Deze jaarrekening 2017 ter kennisgeving te bezorgen aan de gemeenteraad van Lummen en ter 
goedkeuring voor te leggen aan de provinciegouverneur van Limburg.

Bijlagen
1. jaarrekening 2017-with-numbers in midden.pdf
2. toelichting jaarrekening 2017-with-numbers in midden.pdf

4 Mandatering gemeentebestuur voor het voeren van de overheidsopdracht 
voor de collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden van 
gemeente-en OCMW'

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy

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

Feitelijke motivering
In het kader van een geïntegreerde werking is het noodzakelijk dat beide organisaties, gemeente en 
OCMW, eenzelfde hospitalisatiepolis hebben voor hun personeelsleden. Zodoende kunnen wij naar 
een gemeenschappelijk werkwijze gaan en beschikken alle personeelsleden over dezelfde waarborgen 
bij hospitalisatie. Gemeente en OCMW moeten hiervoor een overheidsopdracht uitschrijven. De 
gemeente zal deze overheidsopdracht 'collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden van 
gemeente en OCMW' voeren vanaf het opmaken van het bestek tot en met de gunning. De OCMW-
raad dient hiertoe het gemeentebestuur te mandateren.

Besluit

Artikel 1
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Het OCMW geeft een mandaat aan het gemeentebestuur om in haar naam de overheidsopdracht 
'collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden van gemeente en OCMW' te voeren.

Artikel 2
Het bestek in bijlage wordt goedgekeurd.

Artikel 3
De huidige hospitalisatiepolis bij AG Insurance wordt opgezegd met ingang van 1/1/2019.

5 Samenwerking met OCMW Halen voor de organisatie van de 
klusjesdienst - stopzetting

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering
 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Besluit OCMW-raad 25 juni 2008 betreffende de samenwerkingsovereenkomst met OCMW 

Halen voor de organisatie van de thuiszorgdienst

Feitelijke motivering
De laatste jaren zijn er steeds minder aanvragen voor klusjes in huis of in de tuin en is het OCMW 
Halen genoodzaakt om deze medewerkers elders in te zetten (eigen patrimonium) of in technische 
werkloosheid te zetten.  In 2017 zijn er bijvoorbeeld 289 werkuren gepresteerd voor Lummen 
waarvoor er een bijdrage van € 6.444,63 verschuldigd is. Vooral de vraag naar binnenklussen is zeer 
beperkt, er zijn wel nog voldoende aanvragen voor tuinonderhoud maar hiervoor is er voldoende 
alternatief op de privémarkt.

De adviesraad stelt voor om de samenwerking voor de organisatie van de klusjesdienst vanaf 
1/1/2019 stop te zetten. Beide besturen zijn het erover eens dat het niet meer aangewezen is om 
deze dienstverlening aan te bieden omwille van de zeer beperkte behoefte aan dergelijke 
dienstverlening en voldoende alternatieven op de private markt.

Besluit

Artikel 1
De samenwerking met het OCMW Halen voor de organisatie van de klusjesdienst wordt stopgezet met 
ingang van 1 januari 2019.

6 Verzoek van de gemeente tot inbreng van gronden  in eigendom van het 
OCMW voor compensatiebebossing

GOEDGEKEURD
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Stemming

Individuele stemming
- 6 stem(men) voor: Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; Kristof Mols; An Pools; 
Marie-Claire Serwy
- 1 stem(men) tegen: Martine Bries

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

Feitelijke motivering
De gemeente Lummen moet in het kader van een boscompensatie nog ongeveer 3700 m² grond 
bebossen.

OCMW Lummen is eigenaar van de percelen Lummen, 2de Afd. Sct. D, nrs. 328 B en 517E, met een 
gezamelijke oppervlakte van 3728 m², gelegen in de omgeving van de Kruisstraat - 
Willekensbergstraat. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de vraag aan de OCMW-raad om akkoord te gaan 
met een bebossing van deze percelen door de gemeente in het kader van deze boscompensatie.

Besluit

Artikel 1
De raad geeft toestemming aan de gemeente  om de percelen Lummen, 2de Afd. Sct. D, nrs. 328 B 
en 517E, met een gezamelijke oppervlakte van 3728 m², te mogen in brengen in een 
boscompensatiedossier van de gemeente Lummen.

 

7 Overname privé-anciënniteit en vastleggen van relevante beroepservaring 

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering
 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Rechtspositieregelingen van het OCMW-personeel van 22 februari 2017
 Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van 24 februari 2016
 Besluit OCMW-raad van 28 juni 2017
 Advies managementteam van 23 april 2018
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Feitelijke motivering
In de zorgsector is het belangrijk om voorafgaandelijk een aantal criteria vast te leggen voor de 
functies waar er veel met tijdelijke contracten gewerkt wordt en waarbij er niet onmiddellijk 
aanwervingsexamens georganiseerd worden.

De geactualiseerde lijst van de knelpuntberoepen in Vlaanderen is beschikbaar. De raad wenst alle 
functies in knelpuntberoepen op dezelfde manier te behandelen, ongeacht de lokale context. Voor 
functies in knelpuntberoepen is het moeilijk om kandidaten te vinden en is het dan ook opportuun om 
hierbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige mee in aanmerking te nemen om 
zodoende deze functies te kunnen invullen.

De aanstellende overheid kan beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking 
nemen als die beroepservaring relevant is voor de fucntie waarin het personeelslid wordt aangesteld.

Besluit

Artikel 1
De volgende richtlijnen voor de overname van privé-anciënniteit worden vastgelegd: 

Op basis van de actuele lijst van de knelpuntberoepen bij de VDAB/RVA kunnen de volgende functies 
hun relevante beroepservaring uit de private sector of als zelfstandige valideren met een maximum 
van 10 jaar: 

Woonzorgcentrum: verpleegkundigen, kinesisten, onderhoudspersoneel, zorgkundigen, hulpkok 

Thuiszorgdienst: verzorgenden en onderhoudspersoneel (dienstencheques en aanvullende TZ)

Artikel 2
Relevante beroepservaring is alle aantoonbare ervaring in dezelfde functie als degene die ze binnen 
ons bestuur zullen vervullen.

Artikel 3
Deze criteria zullen jaarlijks geëvalueerd worden op basis van de geactualiseerde lijst van de 
knelpuntberoepen.

8 Mandatenlijst

GOEDGEKEURD

De mandatenlijst van het dienstjaar 2018 van 1739 tot 2119 wordt éénparig goedgekeurd.

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy

Bijlagen
1. Verantwoordingen lijst 2018 (6).pdf

Financiën
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9 verslag visum 2017 en kasverslag 2017

GOEDGEKEURD

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy

Juridische motivering
 Organieke wet van 8 juli 1976
 OCMW-decreet van 19 december 2008
 Artikel 92 OCMW-decreet
 Artikel 167 OCMW-decreet

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de rapporten.

Woonzorgcentrum

10 Plaatsing blusinstallatie keuken woonzorgcentrum Het Meerlehof

GOEDGEKEURD

VISUM VERLEEND
De heer Busselen kan hier niet mee akkoord gaan: de prijs voor de verhuis van de blusinstallatie is 
zeer hoog in vergelijking met de aankoopprijs, de leverancier kan hier eigenlijk vragen wat hij wil. Els 
Lijnen wil zich om deze reden ook onthouden.

Stemming

Individuele stemming
- 5 stem(men) voor: Martine Bries; Birgitt Carlier; Kristof Mols; An Pools; Marie-Claire 
Serwy
- 1 stem(men) tegen: Armand Busselen
- 1 onthouding(en): Els Lijnen

Juridische motivering
Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011. Dit besluit vermeldt de vaststelling van de 
specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen moeten voldoen en de bepaling 
van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.

Feitelijke motivering
Het Woonzorgcentrum kreeg op 3 oktober 2016 van de gemeente Lummen een B-attest tem 3 
oktober 2020. Een B-attest impliceert dat er een remediëringsplan moet voorgelegd worden waarbij 



Raad voor maatschappelijk welzijn 27 juni 2018 8/9

bepaald wordt welke tekorten tegen welke termijn opgelost worden en voor welke tekorten er een 
afwijking op de normen aangevraagd wordt.

De afwijkingsaanvraag werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid wat betreft de afwijking voor 
de lift toegestaan en geweigerd voor de automatische blusinstallatie in de keuken, bij schrijven dd. 7 
maart 2018.

Om deze reden moet er betreft de automatische blusinstallatie aktie ondernomen worden en werd een 
prijsofferte gevraagd voor het plaatsen van een blusinstallatie.

Omdat deze installatie voorzien is bij de plaatsing van de nieuwe keuken door Magec, werd alleen 
daar een prijsofferte gevraagd.

Deze prijsofferte bedraagt 5032 euro voor de installatie van de blusinstallatie in de huidige keuken. Dit 
bedrag moet bij de installatie van de keuken uit het totaalbedrag gehaald worden.

Om de installatie volgend jaar te verplaatsen van de oude naar de nieuwe keuken kregen we een 
offerte van 3825 euro.

Besluit

Artikel 1
De Raad gaat akkoord met het plaatsen van de blusinstallatie door Magec, Rue Jean Burgersstraat 7, 
7850 Enghien/Edingen voor 5032 euro + btw, percentage nog verder te onderzoeken.

Artikel 2
De Raad gaat akkoord met het verplaatsen van de blusinstallatie door Magec, Rue Jean Burgersstraat 
7, 7850 Enghien/Edingen van de keuken van het oude woonzorgcentrum naar het nieuwe 
woonzorgcentrum 3825 euro + btw, percentage nog verder te onderzoeken.

Artikel 3
Dit besluit aan het algemeen toezicht onderwerpen.

Sociale dienst

11 Samenwerkingsovereenkomst met VZW De Regenboog en Autisme 
Limburg - Speelplezier een recht voor elk kind

GOEDGEKEURD

De raad wenst deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren ondanks het negatief advies van 
de sociale dienst: het gaat om kinderen met een zorgbehoefte die niet terecht kunnen in de gewone 
speelpleinwerking. Het gaat om een relatief kleine tussenkomst voor het bestuur en de 
samenwerking wil de raad niet laten afhangen van het al dan niet terugbetalen van dit bedrag via de 
subsidie sociale en culturele participatie van de federale overheid.

Stemming

Individuele stemming
- 7 stem(men) voor: Martine Bries; Armand Busselen; Birgitt Carlier; Els Lijnen; Kristof 
Mols; An Pools; Marie-Claire Serwy

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

Feitelijke motivering
Aangezien de inspectie opmerkingen gemaakt heeft in omliggende besturen over de doelgroep van 
het Fonds voor Participatie en Sociale Activering stelt de sociale dienst voor om dit jaar de 
samenwerkinsgovereenkomst met vzw De regenboog niet goed te keuren.

De raad wenst deze samenwerking wel opnieuw goed te keuren: het gaat hier immers om kinderen 
met een zorgbehoefte die niet terechtkunnen in de reguliere speelpleinwerking, en het is een relatief 
beperkte tussenkomst voor ons bestuur. Bovendien mag de tussenkomst van ons bestuur niet 
afhankelijk zijn van het al dan niet tussenkomen van het Fonds voor Participatie en Sociale Activering.

Besluit

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met VZW De regenboog zoals in bijlage toegevoegd, 
 wordt goedgekeurd.

Namens De Raad voor maatschappelijk welzijn

OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter
Nadine  Dethier Birgitt Carlier


