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Notulen van de ocmw raad  
  

  Zitting van dinsdag 26 maart 2019   
  

  Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter.  

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur.  
  

Eddy Bevers, burgemeester.  
  

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, 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, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.  
  

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

Lenvain, schepenen  
  

Verontschuldigd: Alain Aelbrecht, raadslid.  

  

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 26 februari 2019  

ICT  

2. Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van  

22 maart 2019 – goedkeuring kandidaat-bestuurders  

3. Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de 

Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr.  

2017/HFB/OPMB/33326)  

Financiën  

4. Aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering Ethias  

5. Goedkeuring privacyverklaring in het kader van de informatieveiligheid  
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Welzijn  

Sociale dienst en schuldbemiddeling  

6. Samenwerkingsovereenkomst Flegado  

Lokaal opvanginitiatief  

7. Geïndexeerde forfaitaire bedragen 2019 + leefgeld 2019  

Cel tewerkstelling  

8. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - Gemeente 

Puurs-Sint-Amands  

9. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - Atheneum 

Willebroek  

10. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Volkshuisvesting Willebroek  

Bijzonder Comité Sociale Dienst  

Sociale dienst  

11. Goedkeuring jaarverslag voor de dienst schuldbemiddeling.  
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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 26 februari 2019  

  

Besluit:  

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 26 februari 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  

  

  
  

ICT  

2. Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 

van 22 maart 2019 – goedkeuring kandidaat-bestuurders  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis Feiten en context Juridische grond  

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op 

art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

  

Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 

dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie 

maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering moet 

worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt 

overgegaan.  

  

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

  

Gelet op de statuten van Cipal.  

  

Gelet op het raadsbesluit van 26 februari 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  
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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 van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene 

vergadering van 22 maart 2019.  

  

Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden 

m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt.  

  

Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in 

house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 

aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd.  

  

Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een ‘gezamenlijke 

controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten worden 

samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele vertegenwoordigers 

verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.  

  

Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders:  

  

Dries Wim, burgemeester Genk  

Eens Karolien, schepen Tessenderlo  

Fourie Lore, schepen Landen  

Geypen Greet, schepen Mechelen  

Iacopucci Pietro, schepen Waregem  

Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar  

Mannaert Dieter, schepen Dendermonde  

Matheï Steven, burgemeester Peer  

Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg  

Paredaens Koen, schepen Zoersel  

Stijnen Francis, schepen Turnhout  

Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal  

Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem  

Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem  

Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen  

  

Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- 

en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal.   

  

Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden 

werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke 

verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur.  

  

Financiële gevolgen & communicatie  

Nvt  
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Besluit:  

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, 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 Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux Voor 

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

Vanoverschelde  

  

Artikel 1:  De  raad neemt kennis van de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 

kandidaat-bestuurders en keurt deze goed.  

  

Artikel 2:  De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele 

vertegenwoordiger aan : Greet Geypen, schepen Mechelen.  

  

Artikel 3:  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 4:  Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.  

  

  
  

3. Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten behoeve van de 

Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ (Bestek. Nr.  

2017/HFB/OPMB/33326)  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis Feiten en context Juridische grond  

Gelet op: artikel 52,eerste en tweede lid,12 ° en vijfde lid van het 

OCMW-decreet;   

• de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de 

wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten;  

• de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie document VR PV 

2017/13 - punt 0029) tot gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking 

van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed 

gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en 

marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of 

"Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 

percelen:  

o  Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, o 

 Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel 
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gebruik, o  Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen 

("Machine to  

Machine" en "Internet of Things"), o  Perceel 

4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);  

• het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie goedgekeurde 

bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326, inzonderheid waar het Basiscontract stelt:  

o  punt 4.1: De Raamovereenkomsten wordt geplaatst door de Vlaamse 

Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering bij delegatie, in de persoon van de 

Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken, hierna genoemd “Het Bestuur” De Vlaamse 

Gemeenschap treedt daarbij op:  

• enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 5.1.1 bedoelde entiteiten);  

• anderzijds ook als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van 

de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de in 

punt 5.1.2 bedoelde entiteiten welke krachtens artikel 15 van de 

voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de 

verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen.  

o punt 4.2 : het Bestuur is bevoegd voor het opvolgen en bijsturen van de wijze waarop de  

Dienstverlener de Raamovereenkomst uitvoert en het wijzigen en beëindigen van de  

Raamovereenkomst, terwijl een Klant de leiding en het toezicht (zoals bedoeld in art. 11 

KB Uitvoering) uitoefent op de uitvoering van een door die Klant bestelde Dienst of 

Project.  

In dit Basiscontract wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen.  

  

o punt 6 : Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de 

Dienstenpakketten.  

Dit betekent o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of een Klant in 

gebruik wordt genomen na toetreding tot de Raamovereenkomst, het Bestuur/de Klant de 

mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een) alternatieve operator(en)/dienstverleners. Dit 

betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen zoals 

vastgelegd in punt 16.6 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie (3) 

maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Dienstenpakketten niet of niet meer af te nemen 

indien ze van mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere 

prijs/kwaliteitverhouding kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele 

garantie wat betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.  

  

  

o Punt 16.6 : Aangezien, in overeenstemming met punt 6 , binnen deze opdracht geen 

exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige 

duur van de Raamovereenkomst, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt 

zonder kosten en zonder reden, ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af 

te nemen.  

  

In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor door 

de Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin verplicht 

zijn tot het betalen van de maandelijkse prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 

maanden te rekenen vanaf de eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor de door de 

Dienstverlener gemaakte kosten voor de fysieke installatie.  

Een Klant die wenst af te zien van verdere afname, zal de Dienstverlener   daarvan via een 

aangetekende brief op de hoogte brengen en moet een opzegtermijn van drie (3) maanden 

respecteren.  

Alle bepalingen met betrekking tot de te nemen Exit maatregelen bij het einde van de 

Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.3.2en met betrekking tot de Bijstand na beëindiging 

van de Raamovereenkomst vastgesteld in punt 16.5, gelden eveneens bij een Deelexit.  
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• de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde opdracht 

gegund wordt aan:   

  

o Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste 

datacommunicatie: ▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, 

Koning Albert II-laan 27  

  

o Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor 

professioneel gebruik :  

▪ Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-

laan 27  

  

o Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen 

(“Machine to Machine” en “Internet of Things”) :  

▪ Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 

3  

  

o Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX):  

▪ Nextel NV, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 

15  

  

Adviezen - argumenten  

Overwegende hetgeen volgt:  

• Als gevolg van de gunning van voormelde percelen, werd door de Vlaamse Gemeenschap 

voor elk perceel met de gekozen dienstverlener  een raamovereenkomst met één 

dienstverlener in de zin van de wet van 15 juni 2006 gesloten waarbij de Vlaamse  

Gemeenschap telkens optreedt als opdrachtencentrale in de zin van de artikelen 2, 4) en 15 

van de wet van 15 juni 2006;  

• Het OCMW kan van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere raamovereenkomsten 

via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 15 van de wet 

van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te 

organiseren;  

• Het OCMW heeft momenteel een telecommunicatiecontract lopende me Orange Belgium NV, 

waaruit kan uitgestapt worden op/afloopt op 31 mei 2019.  

• Het is aangewezen dat het OCMW gebruik maakt van deze door de opdrachtencentrale 

aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:   

o de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan 

de behoefte van de gemeente/het OCMW;   

o de gemeente/ het OCMW moet zelf geen gunningsprocedure moeten voeren wat een 

besparing aan tijd en geld betekent;  

o de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake 

telecommunicatiediensten;  

• Het OCMW is niet verplicht tot afname van diensten;   

• Het OCMW heeft de keuze af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 van 

voornoemde opdracht;   

• De nodige budgetten zijn beschikbaar.  

  

Financiële gevolgen & communicatie  

nvt  
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Besluit: Unaniem  

Artikel 1:  

Het OCMW  doet beroep op  de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van 

telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende 

percelen :  

  

• Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,  

• Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,  

• Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" 

en "Internet of Things"),  

• Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX);  

  

  

Artikel 2:   

Het vast bureau wordt belast met de uitvoering.  

  

  

Financiën  

4. Aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering Ethias  

Motivering  

Feiten en context  

  

Het OCMW Willebroek heeft recht op 1 afgevaardigde in de algemene vergadering van Ethias. Tevens mag de aanstelling 

ineens gebeuren voor de duur van de bestuursperiode.  

Het is gebruikelijk dat er via de gemeente inzake invulling een mandataris wordt aangeduid en 

inzake het OCMW de ambtelijk verantwoordelijke van de verzekeringen.  

Vandaag is dit voor beide organisaties mevrouw Katja Mampaey en als vervanger mevrouw Frieda 

Van Geert.  

  

Juridische grond  

  

Gelet op het decreet lokaal bestuur.  

Gelet op het recht van het OCMW Willebroek op de aanstelling van één afgevaardigde in de algemene 

vergadering van Ethias .  

Gelet op het feit dat deze aanstelling kan voor de duur van de legislatuur.  

  

Adviezen - argumenten Financiële gevolgen & communicatie  

nvt  
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Besluit:  

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

Reyntiens, 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, Anthony Vanoverschelde Voor de fractie Open VLD stemmen voor: 

Bavo Anciaux  

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om als afgevaardigde voor het OCMW mevrouw Katja Mampaey 
en als plaatsvervanger mevrouw Frieda Van Geert aan te duiden om te zetelen in de algemene vergadering 

van Ethias Verzekering, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik en dit voor de duur van de legislatuur.  

  

  
  

5. Goedkeuring privacyverklaring in het kader van de informatieveiligheid  

Motivering  

Voorgeschiedenis  

Op 25 mei werd de GDPR wetgeving van toepassing. Intern werd een stuurgroep opgericht om de 

organisatie in regel te brengen met deze nieuwe wetgeving.  

Binnen de stuurgroep werd afgesproken om te werken met quick wins.  Een werkgroep werd 

samengesteld om een privacyverklaring op te maken  

Feiten en context  

  

Juridische grond  

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens.  

Het KB van 12 augustus houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij alle instellingen 

van de sociale zekerheid.  

Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008.  

De beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 van het Sectoraal comité van het rijksregister.  

Het advies nr. 99/09, zoals gewijzigd betreffende de aanduiding van de veiligheidsconsulenten. De 

aanbeveling RR nr. 01/2015 van 18 februari 2015 van het Sectoraal comité van het Rijksregister 

aan de gemeenten en lokale besturen betreffende de informatiebeveiliging.  

Overwegende dat de Europese privacyverordening (GDPR) een reeks nieuwe maatregelen voorziet 

voor de verwerking, beheer en bewaren van persoonsgegevens; dat vanaf 25 mei 2018 elke 

Belgische onderneming die gegevens verzamelt van EU burgers, met deze nieuwe 

privacywetgeving in regel dient te zijn.  

  

Adviezen - argumenten Het Mat gaf positief 

advies op 23 januari 2019.  

  

Besluit: Unaniem  

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de privacyverklaring zoals in bijlage toegevoegd goed.  
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Welzijn  

Sociale dienst en schuldbemiddeling  

6. Samenwerkingsovereenkomst Flegado  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis  

In 2016 hebben FLEGADO en de OCMW’s van de koepel Klein Brabant Vaartland zich geëngageerd, 

ieder vanuit de eigen competenties en expertise, tot een complementaire samenwerking. FLEGADO 

en het OCMW engageren zich, ieder vanuit de eigen competenties en expertise, tot een 

complementaire samenwerking. Beiden stellen hun deskundigheid ter beschikking in functie van 

een maximale ondersteuning van personen met een beperking.   

Voorheen organiseerde FLEGADO haar reguliere begeleidingstaken en -diensten voor personen met 

een beperking die ambulant begeleid worden in de lokalen van het LDC. Ook OCMW-cliënten of 

bezoekers van het OCMW of het welzijnsloket konden doorverwezen worden naar de ambulante 

dienstverlening van FLEGADO;  

FLEGADO participeert ook aan de adviesraden voor personen met een beperking en er worden 

gezamenlijke activiteiten opgezet.  

FLEGADO en het OCMW organiseerden een wekelijkse zitdag in het LDC. Voor het gebruik van een 

gespreksruimte in het LDC wordt een terbeschikkingsstellingsovereenkomst afgesloten. De 

wekelijkse zitdag van FLEGADO was vastgelegd op dinsdagvoormiddag. Tijdens deze zitdagen 

kunnen de diensten van het OCMW doorverwijzen naar de ambulante dienstverlening van 

FLEGADO.   

  

Feiten en context  

De samenwerking werd geëvalueerd. Gezien de ambulante hulpverlening en begeleiding 

voornamelijk aan huis gebeurd, bleek het organiseren van wekelijkse zitdagen quasi geen 

meerwaarde te bieden en was het aantal cliënten dat zich op een zitdag aanbood te klein om deze 

werking verder te zetten.   

Gezien de specificiteit van de wetgeving voor personen met een beperking en het 

persoonsvolgend budget blijkt er wel nood aan een gezamenlijk overleg en casusbespreking 
tussen de sociale diensten van de OCMW’s en de sociaal assistenten. Hiertoe zal een 

maandelijkse permanentiedag georganiseerd worden in het administratief centrum waar de 
sociaal assisten van beide organisaties in overleg kunnen gaan en tijdens deze dagen kunnen 

de diensten van het OCMW ook cliënten doorverwijzen naar de ambulante dienstverlening van 
FLEGADO.  De maandelijkse permanentiedag van FLEGADO wordt vastgelegd op de 3e dinsdag 

van elke maand in de voormiddag.   
  

Voor het gebruik van een gespreksruimte door Flegado wordt een aparte 

terbeschikkingsstellingsovereenkomst afgesloten. De vernieuwde samenwerking wordt vastgelegd 

in een samenwerkingsovereenkomst, die toegevoegd wordt bij deze beslissing.   

  

  

Juridische grond  

/  
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Adviezen - argumenten  

Gezien de nood aan een maandelijks overleg tussen de maatschappelijk werkers van Flegado en de 

sociale dienst wordt voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst op te maken en in dit kader 

een gespreksruimte ter beschikking te stellen.   

  

Financiële gevolgen & communicatie  

nvt  

Besluit: Unaniem  

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit :   

  

Artikel 1 : De samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van Willebroek en Flegado, zoals 

toegevoegd in bijlage, goed te keuren.  

Artikel 2 : De terbeschikkingsstellingsovereenkomst tussen het OCMW van Willebroek en Flegado, 

zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren.  

   

Lokaal opvanginitiatief  

7. Geïndexeerde forfaitaire bedragen 2019 + leefgeld 2019  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis  

  

De wet van 12 januari 2007, die vaak gewoon "Opvangwet" wordt genoemd, voorziet materiële 

hulp voor verzoekers om internationale bescherming en bepaalde andere categorieën van 

vreemdelingen. Onder deze materiële hulp valt: onderdak, eten, kledij, medische, sociale en 

psychologische begeleiding, een dagelijkse uitkering en toegang tot juridische bijstand en tot 

diensten zoals tolken en opleidingen.   

In dit kader heeft het OCMW van Willebroek met FEDASIL (Federaal agentschap voor de opvang 

van asielzoekers) een conventie voor de exploitatie van 9 plaatsen. Momenteel zijn er nog 2 extra 

plaatsen die uitdovend zijn.   

Fedasil kent het OCMW hiertoe een financiële tussenkomst toe waarbij forfaitaire bedragen worden 

toegekend voor de exploitatie van de plaatsen en waarbij richtbedragen worden vastgelegd voor 

het leefgeld en zakgeld dat moet toegekend worden aan de toegewezen cliënten.  

  

Jaarlijks geeft Fedasil een overzicht van de nieuwe forfaitaire bedragen die voor dat jaar van 

toepassing zijn. Dit geldt zowel voor de subsidies die het OCMW onvangt voor het organiseren van 

de materiële opvang als voor de leef-en zakgelden die het OCMW wekelijks betaalt aan de 

toegewezen personen.  

  

Feiten en context  

Fedasil maakte op 14/01/2019 de nieuwe bedragen voor 2019 kenbaar (zie bijlage B van de 

omzendbrief, toegevoegd aan dit besluit).   

De bijhorende omzendbrief betreffende de subsidies, conventie- en plaatsenbeheer alsook 

afspraken voor de samenwerking tussen het OCMW en het Agentschap zou door Fedasil nog 

bezorgd worden.  
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In het kader van deze subsidies stuurt het OCMW maandelijks een kostenstaat (excelbestand met 

de opvangcapaciteit van het OCMW en de bezettingsgraad van die maand) aangetekend op naar 

het Agentschap.  

  

Zoals terug te vinden in de bijlage zal l het OCMW in 2019 voor iedere volwassen plaats die bezet is 

40,09 € per dag ontvangen. Voor een niet-bezette plaats 16,03 € per dag.  

Voor een begeleide minderjarige plaats die bezet is, ontvangt het OCMW 22,05 € in 2019. Voor 

een niet-bezette plaats 8,82 €. Enkel in uitzonderingssituaties waarbij volwassenen met een baby 

aan de opvang worden toegekend of bij bevalling van toegewezen volwassenen, zal het OCMW 

deze tussenkomsten ontvangen.   

  

De richtbedragen van 2019 voor het wekelijkse leefgeld (inclusief maaltijden) dat moet uitbetaald 

worden aan de cliënten is niet gewijzigd t.o.v. 2018. We dienen nog steeds een minimumbedrag 

van 61 € uit te betalen en een maximumbedrag van 70 € aan alleenstaande volwassenen. In 

uitzonderlijke gevallen vangen we ook begeleide kinderen < 3 jaar op. Hiervoor bedraagt het 

minimumbedrag 31 € en het maximumbedrag 34 €.   

In het leefgeld zit ook een vast bedrag zakgeld vervat. Dit zakgeld is wettelijk bepaald, is gewijzigd 

en bedraagt voor 2019 7,9 € voor een volwassene en 4,8€ voor minderjarigen onder 12 jaar (t.o.v. 

respectievelijk 7,5€ en 4,6€ in 2018) .  

  

In de huidige regeling van het OCMW Willebroek wordt wekelijks het minimumbedrag van €61 aan 

volwassen cliënten in de materiële opvang gegeven.   

Daarbovenop wordt maandelijks een extra bedrag van €62 gegeven, voornamelijk om kledij te 

kopen.   

In de maand van aankomst wordt dat bedrag ingehouden als waarborg voor het betrekken van de 

kamer. Wanneer bij vertrek de kamer in ordelijke staat wordt vrijgegeven, krijgen ze dat bedrag 

terugbetaald.   

Aan kinderen < 3 jaar geven we wekelijks 32,50 € en geen extra geld.   

  

Bijkomende kosten zoals schoolkosten, transport, kosten voor kledij, babyvoeding, pampers, 

vrijetijdsbesteding,… zijn niet inbegrepen in het leefgeld maar dienen door het OCMW ten laste 

genomen te worden.   

Het lokaal opvanginitiatief heeft momenteel een conventie voor 9 opvangplaatsen en 2 uitdovende 

plaatsen :  

  

Zavelweg 30:      5 alleenstaande mannen  

Dokter persoonslaan 12-14:  4 alleenstaande vrouwen  

Gorrebroek 2A:   2 alleenstaande mannen (uitdovende plaatsen bij vertrek 

huidige bewoners)  

  

Juridische grond  

  

• wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van andere 

categorieën van vreemdelingen, vaak gewoon "Opvangwet" genoemd, en verdere 

wijzigingen  

• richtlijnen 2003/9/EG en 2013/33/EU van de Europese Unie betreffende 

minimumnormen voor de omstandigheden voor de opvang van verzoekers, om hen een 

menswaardig bestaan te garanderen en deze normen in de verschillende lidstaten te 

harmoniseren.  

  

Adviezen - argumenten  

De Dienst Lokaal Opvanginitiatief stelt voor om de bestaande regeling m.b.t. leef- en zakgelden te 

behouden en eveneens toe te passen in 2019.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007011252&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007011252&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007011252&table_name=wet
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Financiële gevolgen & communicatie  

Inkomsten en uitgaven zijn variabel op basis van bezettingsgraad en worden voorzien binnen 

volgende kredieten :   

  

Inkomsten  

Visum :  x  nee         0  ja   Visumnummer :   Datum :    

Beschikbaar krediet: 112.500  Actie: 2019140020  Dienstjaar  

Vast te leggen: /  AR: 7407300/2/0903  2019  

  

Uitgaven  

Visum :  x  nee         0  ja   Visumnummer :   Datum :    

Beschikbaar krediet: 20.000€  Actie: 2019140020  Dienstjaar  

8000€    

Vast te leggen: /  AR: 6481020/2/0903 en  

6481030/2/0903  

2019  

  

Besluit: Unaniem  

 De raad voor maatschappelijk welzijn  

  

Artikel 1 : neemt akte van de geïndexeerde forfaitaire bedragen 2019 van Fedasil.  

  

Artikel 2 : beslist om in 2019 volgende bedragen week- en maandgeld uit te betalen aan 

verzoekers internationale bescherming in de materiële opvang:  

  

  Leefgeld (per week)  Zakgeld (per week)  Extra geld (per maand)  

Alleenstaande volwassene  53,1 €  7,9 €  62 €  

Kind < 3 jaar  27,7 €  4,8 €  /  

  

   

Cel tewerkstelling  

8. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Gemeente Puurs-Sint-Amands  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis  

Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ 

opgericht.   
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De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met 

zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden tot 

deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een 

reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale tewerkstellingsplaats 

van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die omwille van de 

intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze wijze ingezet 

voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten.   

  

De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert 

in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats zal opdrachten vervullen voor lokale 

besturen en ander partners in ruil voor een cofinanciering van het project.  

  

De OCMW’s van Klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 

aanleveren.  

Feiten en context  

Het OCMW van Willebroek en de gemeente Puurs-Sint-Amands wensen een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarin de te presteren opdrachten vanaf het jaar 2019 

en volgende geduid worden en de financiële bijdrage van de partner wordt vastgelegd.  

   

Juridische grond  

• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 

akten)  

• Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie   

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie voor de centra voor 

maatschappelijk welzijn  

• Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/3/2014 tot ontbinding van de 

vereniging de Steenovens en tot verderzetting van de bestaande samenwerking op vlak van 

sociale economie met de OCMW’s van Klein-Brabant – Vaartland.  

Adviezen - argumenten  

In het kader van de cofinanciering van de sociale werkplaats dient een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met de gemeente Puurs-Sint-Amands. Het 

OCMW van Willebroek verbindt zich ertoe 1.064 uren aan opdrachten te vervullen in het kader van 

het onkruidbeheer op de kerkhoven, en het ruimen van zwerfvuil. De opdrachten worden zowel 

naar inhoud, timing, beschikbare materialen als naar vergoeding geconcretiseerd in technische 

fiches die in samenspraak tussen de partijen worden opgemaakt. De fiches worden als bijlage bij 

de overeenkomst gevoegd.  

Financiële gevolgen & communicatie  

Visum :  0  nee         0  ja   Visumnummer :   Datum :    

Beschikbaar krediet: € 85.000,-  Actie: 2019140025  Dienstjaar  

Vast te leggen: € 15.960,-  AR: 7022300/2/0904  2019  

  

Besluit: Unaniem  

Artikel 1 : De raad voor maatschappelijk welzijn hecht haar goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2019 en volgende met de gemeente Puurs-SintAmands 

en bijhorende technische fiches zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd.  
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9. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Atheneum Willebroek  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis  

Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ 

opgericht.   

  

De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met 

zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden tot 

deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een 

reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale tewerkstellingsplaats 

van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die omwille van de 

intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze wijze ingezet 

voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten.   

  

De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert 

in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats zal opdrachten vervullen voor lokale 

besturen en ander partners in ruil voor een cofinanciering van het project.  

  

De OCMW’s van Klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 

aanleveren.  

    

Feiten en context  

Het OCMW van Willebroek en Atheneum Willebroek wensen een samenwerkingsovereenkomst af te 

sluiten waarin de te presteren opdrachten voor het jaar 2019 geduid worden en de financiële 

bijdrage van de partner wordt vastgelegd.  

   

Juridische grond  

• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 

akten)  

• Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie   

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie voor de centra voor 

maatschappelijk welzijn  

• Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/3/2014 tot ontbinding van de 

vereniging de Steenovens en tot verderzetting van de bestaande samenwerking op vlak 

van sociale economie met de OCMW’s van Klein-Brabant – Vaartland.  

Adviezen - argumenten  

In het kader van de cofinanciering van de sociale werkplaats dient een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met Atheneum Willebroek. Het OCMW van 

Willebroek verbindt zich ertoe 200 uren aan opdrachten te vervullen in het kader van het 

groenonderhoud van de campussen De Vaart en Vaartland van Atheneum Willebroek. De 

opdrachten worden zowel naar inhoud, timing, beschikbare materialen als naar vergoeding 

geconcretiseerd in technische fiches die in samenspraak tussen de partijen worden opgemaakt. De 

fiches worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.  

Financiële gevolgen & communicatie  

Visum :  0  nee         0  ja   Visumnummer :   Datum :    

Beschikbaar krediet: € 85.000,-  Actie: 2019140025  Dienstjaar  

Vast te leggen: € 3.000,-  AR: 7022300/2/0904  2019  
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Besluit: Unaniem  

Artikel 1 : De raad voor maatschappelijk welzijn hecht haar goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2019 met Atheneum Willebroek en bijhorende 

technische fiches zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd.  

  
  

10. Samenwerkingsovereenkomst Sociale Tewerkstellingsplaats De Brug - 

Volkshuisvesting Willebroek  

Motivering  

Voorgeschiedenis  

Op 1 oktober 2014 werd in het OCMW Willebroek de sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ 

opgericht.   

  

De sociale tewerkstellingsplaats ‘De Brug’ van het OCMW van Willebroek wil in samenwerking met 

zijn partners, aan kwetsbare personen die erg ver van de arbeidsmarkt staan een opstap bieden tot 

deelname aan het maatschappij en hen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een 

reguliere tewerkstelling en dit via activering in een tewerkstelling in de sociale tewerkstellingsplaats 

van het OCMW met intensieve begeleiding en vorming. Deze doelgroep die omwille van de 

intensieve begeleidingsnood niet elders tewerkgesteld kan worden, wordt op deze wijze ingezet 

voor het uitvoeren van maatschappelijk relevante opdrachten.   

  

De Brug ondersteunt sterk de werking van de eigen onderhoudsdiensten in de gemeente en voert 

in de regio Klein Brabant opdrachten uit. De sociale werkplaats zal opdrachten vervullen voor lokale 

besturen en ander partners in ruil voor een cofinanciering van het project.  

  

De OCMW’s van Klein Brabant kunnen medewerkers voor een tewerkstelling in artikel 60 

aanleveren.  

Feiten en context  

Het OCMW van Willebroek en Volkshuisvesting Willebroek wensen een  

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarin de te presteren opdrachten vanaf 1 april 2019 tot 

en met 31 december 2019 geduid worden en de financiële bijdrage van de partner wordt 

vastgelegd.  

Juridische grond  

• Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s (gecoördineerd met alle wijzigende 

akten)  

• Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie   

• Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie voor de centra voor 

maatschappelijk welzijn  

• Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/3/2014 tot ontbinding van de 

vereniging de Steenovens en tot verderzetting van de bestaande samenwerking op vlak 

van sociale economie met de OCMW’s van Klein-Brabant – Vaartland.  

Adviezen - argumenten  

In het kader van de cofinanciering van de sociale werkplaats dient een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden met Volkshuisvesting Willebroek. Het OCMW 

van Willebroek verbindt zich ertoe 1.000 uren aan opdrachten te vervullen in het kader van het 

onderhoud van tuinen van leegstaande woningen, eigendom van Volkshuisvesting Willebroek. De 

opdrachten worden zowel naar inhoud, timing, beschikbare materialen als naar vergoeding 

geconcretiseerd in technische fiches die in samenspraak tussen de partijen worden opgemaakt. De 

fiches worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.  
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Financiële gevolgen & communicatie  

Visum :  0  nee         0  ja   Visumnummer :   Datum :    

Beschikbaar krediet: € 85.000,-  Actie: 2019140025  Dienstjaar  

Vast te leggen: € 15.000,-  AR: 7022300/2/0904  2019  

  

Besluit: Unaniem  

Artikel 1 : De raad voor maatschappelijk welzijn hecht haar goedkeuring aan de 

samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2019 met Volkshuisvesting Willebroek, en bijhorende 

technische fiches zoals in bijlage bij dit besluit gevoegd.  

  
  

Bijzonder Comité Sociale Dienst  

Sociale dienst  

11. Goedkeuring jaarverslag voor de dienst schuldbemiddeling.  

Motivering  

  

Voorgeschiedenis  

Het OCMW is erkend als instelling voor schuldbemiddeling door het departement welzijn, 

volksgezondheid en gezin Afdeling Welzijn en Samenleving. Voor deze erkenning dienen een aantal 

wettelijke verplichtingen gedaan te worden. De regels voor het jaarverslag zijn al een aantal jaren 

op rij gewijzigd en in de laatste wijziging wordt opgelegd dat het bestuur jaarverslag bespreekt en 

goedkeurt.   

Aangezien het BCSD het best geplaatst is om het verslag te bespreken en de RMW de wettelijke 

bevoegdheid heeft om het verslag goed te keuren.  

  

Feiten en context  

  

Het Team schuldbemiddeling beantwoorde de vragen die gesteld werden voor het jaarverslag van 

het erkenningsorganisme. Vorig jaar diende de RMW enkel akte te nemen van het jaarverslag, 

maar het erkenningsorganisme stelde dat het jaarverslag nu besproken en goedgekeurd moest 

worden.  

  

Juridische grond  

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

maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 51§1.  

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor 

schuldbemiddeling  in de Vlaamse Gemeenschap.  

Gelet op het besluit dd. 27 maart 1997 van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 

24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling  in de 

Vlaamse Gemeenschap.  

Gelet op de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en latere wijzigingen; 

Gelet op het éénparig advies van het Overlegcomité van 16.02.2000, houdende de aanvraag tot 

erkenning van een dienst voor schuldbemiddeling door het OCMW.  
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Financiële gevolgen & communicatie  

nvt  

Besluit: Unaniem  

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de gegevens betreffende het jaarverslag 2018 van de 

dienst voor schuldbemiddeling, zoals dit werd ingediend op 28 februari 2019,  goed te keuren.  

  

  
  

  
  
    


