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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 26 februari 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange 

Cluydts, Véronique De Wever, Bavo Anciaux, Robbe Carleer, 

Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert 

Boey, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Griet Reyntiens, Alain Aelbrecht, Anthony 

Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 

2. Voordracht vertegenwoordiging raad van bestuur voor Volkshuisvesting 

3. SM voor Volkshuisvesting - voordracht vertegenwoordigers op de 

(Buitengewone) Algemene Vergadering 

4. Afvaardiging in de raad van beheer en de algemene vergadering van de VZW 

Sociaal Verhuurkantoor OPTREK 

HRM 

5. Afvaardiging algemene vergadering Poolstok 

ICT 

6. Aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal 

7. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op de 

bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 

22 maart 2019 
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Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

8. Toelage Argos vzw 

9. Projectsubsidie projecten in de strijd tegen armoede 

Algemeen 

10. Aanstelling vertegenwoordiger Lokale Adviescommissie 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 

 

Besluit: 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 29 januari 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

2. Voordracht vertegenwoordiging raad van bestuur voor Volkshuisvesting 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgende personen werden vorige legislatuur (inclusief tussentijdse vervangingen) aangeduid om 

ons bestuur te vertegenwoordigen op de raad van bestuur van de SM voor volkshuisvesting. 
 Reinilde Van Moer – Bestuurder, Afgevaardigde van het O.C.M.W. Willebroek 

 

Feiten en context 

Bij het starten van de nieuwe legislatuur is het aangewezen om de samenstelling in de raad van 
bestuur volkshuisvesting te wijzigen. 

Juridische grond 

De statuten van de SM voor Volkshuisvesting , art 14 
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat moet worden overgegaan tot aanduiding van vertegenwoordigers voor de raad 
van bestuur van de SM voor volkshuisvesting, waarbij het OCMW is aangesloten. 
Voorstel om volgende personen voor te dragen teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen: 

 Yoni Lauwers 
 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 
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Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Eddy Moens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange Cluydts, 

Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De OCMW-raad besluit om het mandaat van volgende personen in de raad van bestuur van de SM 
voor volkshuisvesting Willebroek in te trekken vanaf 1 maart 2019: 

 Reinilde Van Moer 
 
De OCMW-raad besluit om volgende personen voor te dragen als bestuurder in de raad van bestuur 

van de SM voor volkshuisvesting Willebroek: 
 Yoni Lauwers 

 

 

3. SM voor Volkshuisvesting - voordracht vertegenwoordigers op de 

(Buitengewone) Algemene Vergadering 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Volgens de statuten van de SM voor volkshuisvesting Willebroek kan de OCMW-raad personen 
aanduiden om ons bestuur te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de SM voor 

Volkshuisvesting.  

Feiten en context 

De statuten van de SM voor volkshuisvesting Willebroek, waarbij OCMW Willebroek is aangesloten, 
schrijven de vertegenwoordiging voor van het OCMW op de algemene vergadering van de SM voor 
volkshuisvesting Willebroek. De vertegenwoordigers van het OCMW Willebroek kunnen aangeduid 
worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024. 
 

Juridische grond 

De statuten van SM voor volkshuisvesting Willebroek 

 

Adviezen en argumenten 

Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanduiding van vertegenwoordigers en 
eventuele plaatsvervangers van het OCMW Willebroek voor de algemene vergadering van de SM 

voor Volkshuisvesting Willebroek, waarbij het OCMW is aangesloten. 
De volgende personen worden voorgedragen teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen in 
voormelde vergaderingen: 

Vertegenwoordiger : Bavo Anciaux 
1e plaatsvervanger : Ilse Lenvain 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Eddy Moens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange Cluydts, 

Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit:  
 
Artikel 1 

De heer Bavo Anciaux, Voorzitter BCSD, Schoolstraat 9 te 2830 Willebroek 
- 
voor te dragen als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de 

periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  
 
Artikel 2 
Mevrouw Ilse Lenvain, OCMW raadslid, Korenstraat 3 te 2830 Willebroek. 
- 
voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene 
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  

 
Artikel 3 
het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 
kennisgeving hiervan te verrichten aan de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
 
 

 

4. Afvaardiging in de raad van beheer en de algemene vergadering van de VZW 

Sociaal Verhuurkantoor OPTREK 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 augustus 1999 (4.29) 
waarbij een vereniging zonder winstgevend doel werd opgericht, genaamd “Sociaal Verhuurkantoor 
WIPUSTA”. 
 

Gelet op de beslissing van 28 november 2002 (toegevoegd punt A1.08) - OCMW : 
Statutenwijziging van een vereniging zonder winstgevend doel genaamd : Sociaal Verhuurkantoor 
Wipusta waarbij het voorstel van gewijzigde statuten van de vereniging zonder winstgevend doel 
genaamd : “Sociaal verhuurkantoor Wipusta” voortaan “Sociaal verhuurkantoor Optrek, kortweg 
SVK Optrek” genoemd, werd goedgekeurd. 
 
Gelet op het schrijven van 14 december 2018 van VZW Optrek waarbij wordt gesteld om de 

afvaardiging van het OCMW Willebroek schriftelijk te bevestigen in de bestuursorganen van Sociaal 
verhuurkantoor Optrek, kortweg SVK Optrek. 
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Overwegende dat Veerle Van de Bossche en Jan Flour momenteel als ambtenaren zetelen in de 

VZW Optrek. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Eddy Moens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange Cluydts, 

Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat  

 
Artikel 1  : De volgende persoon wordt voorgedragen al lid van de raad van beheer en de algemene 
vergadering van VZW sociaal verhuurkantoor  OPTREK: Bavo Anciaux 
 
Artikel 2: Veerle Van den Bossche en Jan Flour heraan te stellen als ambtenaren in de 
bestuursorganen van VZW Optrek. 
 

 
 

HRM 

5. Afvaardiging algemene vergadering Poolstok 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In zitting van 17 december 2018 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn om toe te treden tot 
de coöperatieve vennootschap Poolstok, het vroegere Jobpunt Vlaanderen. 
Poolstok is de HR-dienstverlener van meer dan 350 openbare besturen in Vlaanderen. 

 

Feiten en context 

De toetreding tot de vennootschap ging gepaard met een eenmalige aankoop van aandelen. Het 
aantal aandelen die werden gekocht waren afhankelijk van het aantal personeelsleden in dienst van 
de gemeente. Per 10 medewerkers dienden 3 aandelen aangekocht te worden. Voor OCMW 

Willebroek betekende dit een aankoop van 99 aandelen. 
 

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van privaat recht wordt bestuurd 
door een raad van bestuur die benoemd wordt door de algemene vergadering. 
 
Elke vennoot bezit in de algemene vergadering evenveel stemmen als het aantal aandelen hij in 
zijn bezit heeft. Per vennoot dient er één afgevaardigde aangeduid te worden die stemrecht heeft 
op de algemene vergadering. 
 

De vertegenwoordiging in de algemene vergadering wordt niet bezoldigd. 
Er worden geen beperktheden opgelegd van wie afgevaardigd kan worden. 
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Een plaatsvervanger moet niet aangeduid worden, enkel op de moment dat de vertegenwoordiger 

verontschuldigd is voor de algemene vergadering kan er in een plaatsvervanging voorzien worden. 
 

Juridische grond 

Statuten van de coöperatieve vennootschap Poolstok van 25 mei 2018 (neergelegd 6/6/2018) 

RMW beslissing 17 december 2018 
Beheersreglement van Poolstok 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Eddy Moens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange Cluydts, 

Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Murat Oner, Maaike Bradt, 

Gert Boey 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om Michaël Van der Vekens als vertegenwoordiger in 
naam van het OCMW van Willebroek in de algemene vergadering van Poolstok af te vaardigen. 
 

 
 

ICT 

6. Aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de 
dienstverlenende vereniging Cipal. 

Feiten en context 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de 
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke 
samenwerking. 
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal  (hierna 
kortweg “Cipal”). 
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Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de 

algemene vergadering. 
 
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op 
de algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke 

reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. 
 
Na geheime stemming, 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Eddy Moens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange Cluydts, 

Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: Als vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal 

wordt, voor de duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Bavo Anciaux [Voorzitter 
BCSD, Schoolstraat 9, bavo.anciaux@willebroek.be ,0491 99 60 75]  
met als plaatsvervanger(s) de heer Daniël De Maeyer [raadslid, Molenweg 48, 
demaeyer.danny@gmail.com , 0477 47 21 02]  
 
Artikel 2: De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

 

 
 

7. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW op 

de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging 

Cipal van 22 maart 2019 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op artikel 
77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 
432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient 
herhaald te worden voor elke algemene vergadering; 

 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal ”); 

mailto:bavo.anciaux@willebroek.be
mailto:demaeyer.danny@gmail.com
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Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26/02/2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het 
OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal; 

 
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 
22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 
 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering; 
 

Adviezen - argumenten 

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

weigeren; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

 

Besluit: 

unaniem 

Artikel 1 : Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 
van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals overgemaakt per 
aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd. 

 
Artikel 2 : De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere 

algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze 
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de 
vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering 
met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3 : Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 

 
 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

8. Toelage Argos vzw 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
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Argos is een beweging in de regio die zich inzet voor mensen zonder papieren. Tweewekelijks halen 

zij voedsel op in de veiling in Sint Katelijne Waver. De werking van ARGOS vzw kent sinds de 
bestuursvernieuwing en statutenaanpassing van december 2017  een sterke uitbreiding. Sinds het 
ontstaan 25 jaar geleden kan ARGOS mensen zonder wettig verblijf bescheiden steun blijven 
geven. Dat dank zij privésponsoring van vrienden en bedrijven rond Willebroek.  De tweewekelijkse 

gratis groentebedeling in de depot  is meer en meer een noodzaak geworden voor een groeiend 
aantal mensen.  We noteerden eind april 2018 een totaal van 220 mensen die dank zij gratis 
groenten geholpen worden om gezonder te leven.  
 
Op 11 mei 2018 vroeg Argos schriftelijk logistieke ondersteuning aan het OCMW voor het vervoer 
van voedsel voor de voedselpakketten. In 2018 besloot het college van burgemeester en 
schepenen om de kosten ten laste te nemen ten bedrage van maximum 900€ voor het inhuren van 

een bestelwagen met brandstof en verzekering voor de periode september 2018 tot en met 
december 2018 en na voorlegging van de facturen/onkostennota. Argos dient zelf in te staan voor 
de bemanning van het voertuig en het afsluiten van de nodige contracten. 
Het college van burgemeester en schepenen gaf opdracht aan dienst Welzijn om alternatieve pistes 
en samenwerkingen te bekijken om tot een structurele oplossing te komen in 2019 en gaf opdracht 

om 2700€ te reserveren als nominale toelage aan Argos voor het werkingsjaar 2019 in afwachting 

van een alternatieve structurele oplossing.  
 
 

Feiten en context 

 
Op dit moment zijn er twee pistes voor samenwerking binnen de regio. 
De eerste is een samenwerking met Kapelle op den Bos en Vlotter. Deze piste kan dit jaar 

uitwerking krijgen. 
De tweede piste is een samenwerking met Mechelen en Ecoso. Er startte een project met als doel 
om de noden van de regio, inclusief KBV en Vlotter, in kaart te brengen en na te gaan wie als 
partner in het project wenst te stappen om de voedselophaling en distributie in deze regio 
structureel uit te bouwen te organiseren op grotere schaal. Er werd een projectcoördinator 
aangesteld. Dit project staat nog in zijn kinderschoenen.  
 

Het uitwerken van een structurele oplossing op bovenlokaal niveau lijkt meest aangewezen om de 
dienstverlening op lange termijn te kunnen waarborgen. Een structurele oplossing in samenwerking 
met Mechelen en Ecoso in kader van dit project kan pas na uitgebreid onderzoek en bovenlokaal 
overleg uitwerking hebben in 2019. Het biedt perspectief voor een lange termijn oplossing maar op 
korte termijn moet nog een oplossing gezocht worden.  
 

Omdat er op dit moment nog geen structurele samenwerking in de regio is, is het voorstel om 
opnieuw een nominale toelage te voorzien aan Argos vzw. Hiermee kunnen zij zelf een wagen 
huren om mee naar de veiling te rijden. 
 
We kunnen als gemeente een tussenkomst geven voor het inhuren  inhuren van een bestelwagen 
voor een dag per 14d bij een firma (Dockx of Luxauto…) 
Op te halen op dinsdagavond en terug te leveren op woensdag (24u later). Af te leggen kilometers 

voor ophaling bestelwagen is afhankelijk van filialen van firma’s.  
 
Technische vereisten :  
• circa 6m³ laadvolume 

• type Vito  
• laadruimte afmetingen minstens 1,24 m  breed tussen wielkasten  
• 2, 5 m lang 

 
Dockx :  
Kostprijs per dag : € 67,92 incl. BTW per dag x 26d : 1765,92 €  
Brandstof per dag voor 64 km (40 km Willebroek – SKW + 24  km ophalen en brengen wagen) : 
0,3539 euro/km x 64km = 23€/ dag x 26d = > 598€ per jaar  
Totaal : 91€ per dag of 2366€ per jaar 
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Luxauto  

Kostprijs per jaar: €57,28 incl. BTW per dag x 26d = 1489,28€  
 
Brandstof per jaar : voor 120 km (40 km Willebroek – SKW + traject via Borgerhout om wagen op 
te halen en brengen) : 0,3539 euro/km x 120km = 43€/ dag x 26d = > 1118€ per jaar  

Totaal : 101€ per dag of 2626€ per jaar 
 
Nominale toelage Argos voor wagen : €2.700 per jaar (afgerond), brandstof en verzekering 
voertuig inbegrepen  
 
Opgelet volgende zaken zijn niet in deze verzekering opgenomen :  
 

• schade aan het dak van het voertuig en schade door de lading; 
• schade die voortkomt uit een grote fout of grove nalatigheid van de huurder of bestuurder (bijv. 
rijden onder invloed van drugs of alcohol); 
• schade die opzettelijk werd aangebracht (bijv. fraude) door de huurder en/of bestuurder; 
• schade aan de goederen die u vervoert. 

 

Het zelf inhuren van een wagen en deze ter beschikking stellen, wordt door de dienst negatief 
geadviseerd want dat geeft mogelijk diverse problemen naar aansprakelijkheid bij ongevallen, 
chauffeurs die niet over een geldig rijbewijs beschikken, niet conform afleveren van de 
bestelwagen (reinheid), overtredingen door chauffeurs, parkeerboetes…  
 
Argos heeft in 2019 opnieuw een aanvraag gedaan tot financiële steun om de wagen te huren. 
Omdat zij nu ook voedsel gaan halen bij de voedselbank in Mortsel. Dat zou betekenen dat zij één 

keer per maand extra zouden rijden. Het gaat om een meerkost van 1.212€ per jaar.  
 
 

Adviezen - argumenten 

Rekening houdend met het feit dat regionale samenwerking nog op zich laat wachten en met de 
huidige situatie van Argos vzw stellen de welzijnsdiensten voor om tijdelijk een toelage te geven 
aan Argos tot een meer structurele oplossing kan geboden worden in samenwerking met de andere 

besturen en partners in welzijn op het terrein.  
 
Voor 2019 wordt voorgesteld om 3912€ te voorzien voor het hele werkingsjaar om de ruimte te 
hebben intussen een degelijke regionale werking uit te bouwen.  
 
We stellen voor om een rapportage te vragen over het aantal geholpen gezinnen totaal en het 

aantal gezinnen uit Willebroek.  
 
Argos vzw zal enkel dit jaar een toelage krijgen. We stellen hen als voorwaarde dat zij vanaf 
volgend jaar instappen in het regionaal systeem. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  4/2/2019 

Beschikbaar krediet: €5000,00 Actie: 2018150080 Dienstjaar 

Vast te leggen: €3.912,00 AR: 6491000/2/0909/16 2019 

 

Besluit: 

unaniem 

De OCMW-raad beslist om 3.912€ vast te leggen om als nominale toelage uit te keren aan Argos 
vzw die hiermee het transport van de voedselophaling financiert. 
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9. Projectsubsidie projecten in de strijd tegen armoede 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Begin 2018 werd de welzijnssubsidie voor projecten en activiteiten in de strijd tegen armoede voor 

de eerste keer gelanceerd. Het project ‘Pret met de gazet’ van Centrum voor Basiseducatie werd 
hiermee gefinancierd. Na een evaluatie werd het reglement aangepast.  Op 15 november 2018 
werd op de OCMW-raad het herwerkte reglement voor welzijnssubsidies goedgekeurd.  

Feiten en context 

Het reglement werd vorig jaar op de volgende manier gewijzigd: 

- Activiteiten worden niet mee opgenomen in het reglement. Hiervoor kan dus geen 
aanvraag meer gedaan worden.  

 
- Projecten werden gedefinieerd:  

Een project is: 

- een samenhangend geheel van minimum 2 activiteiten met een duidelijke doelstelling, 
- duurt minimum 1 maand en maximum 24 maanden 

- Aan de jury werd een ervaringsdeskundige in armoede toegevoegd. 

 
- Het project moet passen binnen het thema dat door het dagelijks bestuur 

armoedebestrijding prioritair naar voren is geschoven. Ieder jaar in oktober kiest het 

dagelijks bestuur een thema voor het volgende jaar. Het thema is een hiaat in het 

actieplan van één van de prioritaire domeinen. 

 

In het dagelijks bestuur en in de  stuurgroep armoedebestrijding werd de invulling van de 

projectoproep besproken. Deze overlegorganen stellen voor om projecten in te dienen die 
werken aan het voorkomen van schooluitval in het secundair onderwijs. 

Juridische grond 

Deze projectoproep kadert binnen de volgende operationele doelstelling van de meerjarenplanning 

van de organisatie Willebroek: “WELZ003003: In Willebroek hebben alle gezinnen toegang tot de 
noodzakelijke middelen en ondersteuning om volwaardig te kunnen participeren aan de 

samenleving.” 

Adviezen - argumenten 

De projectoproep geeft invulling aan de regisseurrol van het OCMW ikv armoedebestrijding. 
 
Schooluitval in het secundair onderwijs is een concreet probleem in Willebroek (zie cijfers in 
bijlage). Met ons huidige personeel en acties zetten we op dit moment vooral in op het lager 
onderwijs. Dit is op dit moment een hiaat in ons actieplan. Er zijn organisaties die expertise hebben 

om preventieve projecten op te starten.  
 
Er ontstond in 2018 een werkgroep schooluitvalpreventie in de schoot van het LOP. Hieruit zijn nog 
geen concrete acties voortgevloeid, maar hebben verschillende partners in het werkveld al kennis 
met elkaar gemaakt en is de nood aan acties met betrekking tot dit thema ook naar voren 
gekomen. 

 

Er werd naast budget voor specifieke projecten ook budget voorzien om in te kunnen gaan op 
vragen van organisaties die de strijd aangaan tegen armoede, zoals Argos. 
 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Op dit moment geen financiële gevolgen. Er werd 7000 euro voorzien voor projecten. 

 



 

 
Raad – 26/02/2019                                            NOTULEN                                             PAGINA 28 

 
 

 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de projectoproep te lanceren voor projecten die 
concrete acties ondernemen om schooluitval zonder diploma in het secundair tegen te gaan. 
 

 
 

Algemeen 

10. Aanstelling vertegenwoordiger Lokale Adviescommissie 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen 
eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie 

zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en een afgevaardigde van 
de schuldbemiddelaars van het OCMW.  
Het OCMW onderzoekt eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan 
worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd 
op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting 
van elektriciteit, aardgas of water. 
 

Feiten en context 

De adviesbevoegdheid van de LAC ligt in het verlengde van de hoofdopdracht van het OCMW, 
met name het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en integratie, niet 
het minst in het kader van individuele steunaanvragen. Voor de samenstelling van de LAC is 
daarom ook bij voorrang gekozen voor personen die ter zake ervaring hebben. Om die reden 
schuift artikel 2, 2° bij voorrang een OCMW-raadslid naar voor dat zetelt in het bijzonder comité 

voor de sociale dienst om in het LAC te zetelen. 

 

Juridische grond 

- Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van 

elektriciteit, gas en water. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en 
de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, 
gas en water. 

- Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale 
adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water  

- Energiedecreet 8 mei 2009 (Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het 

energiebeleid 

- decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 87, en 90; 
 

Adviezen - argumenten 

De dienst schuldbemiddeling adviseert een lid van het BCSD, ook raadslid zijnde, af te vaardigen 
om te zetelen in de lokale adviescommissie.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 

Eddy Moens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Solange Cluydts, 

Véronique De Wever, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : Raadslid en lid van het BCSD, Solange Cluydts, wordt aangeduid om te zetelen namens 

het OCMW van Willebroek in de Lokale Adviescommissie. Als plaatsvervanger wordt Eddy Moens 
aangeduid. 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend algemeen directeur Voorzitter OCMW-raad 

 

 

 

 


