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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 23 april 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, Alain Aelbrecht, 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: Solange Cluydts, raadslid 

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 maart 2019 

HRM 

2. Aanduiding afgevaardigde OFP Provant 

ICT 

3. Goedkeuring van het reglement wachtwoordenbeleid en het reglement 

gebruiksvoorwaarden wifi gastnetwerk 

Financiën 

4. Aktename van de procedure betaling van inkomende facturen 
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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 maart 2019 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 23 april 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

HRM 

2. Aanduiding afgevaardigde OFP Provant 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 1 januari 2010 is het OCMW aangesloten bij het Organisme voor de Financiering van de 

Pensioenen van de Provincie Antwerpen, kortweg OFP Provant. 
 
OFP Provant werd opgericht op 26 juni 2008 door de provincieraad binnen de bepalingen van de 

wet op de aanvullende pensioenen (WAP) van 28 april 2003. Als pensioenfonds heeft dit ‘OFP 
PROVANT’ als doel om aan de contractuele personeelsleden in overheidsdienst binnen de provincie 
Antwerpen een aanvullend pensioen uit te keren om een gelijkwaardig pensioen te verzekeren 
tussen contractuele en statutaire personeelsleden. 

Feiten en context 

Voor de nieuwe legislatuur 2019-2024 dient er een vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger 
aangeduid te worden voor de Algemene Vergadering van OFP Provant. 

Advies 

Het vast bureau stelt voor om Michaël van der vekens af te vaardigen als vertegenwoordiger voor 
OCMW Willebroek op de algemene vergadering van OFP Provant. 
 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om Michaël van der vekens als vertegenwoordiger 

voor het OCMW Willebroek in de algemene vergadering van OFP Provant af te vaardigen voor de 
periode 2019-2024. 
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ICT 

3. Goedkeuring van het reglement wachtwoordenbeleid en het reglement 

gebruiksvoorwaarden wifi gastnetwerk 

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. 
 

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 20 maart 2019. 

Besluit: Unaniem 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn keurt het reglement 
wachtwoordenbeleid en het reglement gebruiksvoorwaarden wifi gastnetwerk, zoals in bijlage 
toegevoegd, goed. 
 
 

 

Financiën 

4. Aktename van de procedure betaling van inkomende facturen 

Motivering 

 

Feiten en context 

Bij de invoering van het decreet lokaal bestuur werd beslist om de betaalbaarstelling van de facturen 
op een andere manier te regelen. Via het delegatiebesluit, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad en 
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in de OCMW raad van 29 januari 2019 wordt de betaalbaarstelling gedelegeerd tot op 
medewerkersniveau. 
 

Juridische grond 

Overeenkomstig artikel 40 van het decreet lokaal bestuur heeft de gemeenteraad de volheid van 
bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan de gemeenteraad zijn toevertrouwd.  
Artikel 41 van hetzelfde decreet geeft de mogelijkheid om bevoegdheden over te dragen aan het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
Deze artikelen zijn ook van toepassing op de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het AGB. 
Overeenkomstig artikel 77 van het decreet lokaal bestuur heeft de OCMW raad de volheid van 
bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan de OCMW raad zijn toevertrouwd.  
Artikel 78 van hetzelfde decreet geeft de mogelijkheid om bevoegdheden over te dragen aan het Vast 
Bureau. 
De artikelen 176, 178 en 272 bepalen de bevoegdheid van de financieel directeur / rekenplichtige 
AGB over het thesauriebeheer en de girale betalingen. 
 

Adviezen - argumenten 

Het team financiële dienst geeft positief advies. 

 

Besluit: 

De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn neemt kennis van de procedure 
betaling van inkomende facturen zoals toegevoegd in bijlage. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert       Eddy Moens 

waarnemend algemeen directeur     voorzitter OCMW-raad 


