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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 27 augustus 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur. 

 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

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

Aelbrecht, Solange Cluydts, 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: Anita Moens, Véronique De Wever, raadsleden 

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 25 juni 2019 

Welzijn 

Lokaal opvanginitiatief 

2. Actualisering huurprijzen en overeenkomsten doorstroomwoningen 

3. Actualisering huishoudelijk reglement 

Cel tewerkstelling 

4. Raamovereenkomst Begeleid werken Flegado 

Algemeen 

5. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling : jaarverslag 2018 en betoelaging 

6. Afvaardiging zorgraad eerstelijnszone Klein Brabant Vaartland 

7. CAW : jaarverslag en cijfers Willebroek 2018 en betoelaging 
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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 25 juni 2019 

 

Besluit: unaniem 

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

welzijn van 25 juni 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Welzijn 

Lokaal opvanginitiatief 

2. Actualisering huurprijzen en overeenkomsten doorstroomwoningen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Binnen de afdeling welzijn is er nood aan begeleiding met een meer outreachende en 
aanklampende methodiek ten aanzien van een specifieke doelgroep mensen met een groter dan 
gemiddelde kwetsbaarheid.  

De oprichting van een Team Intensieve Begeleiding (TIB) biedt hierop een begin van 
antwoord. TIB richt zich in opstart specifiek op volgende groepen: 

- Personen met een acute dak- of thuisloosheid  

- Personen met een chronische dak-of thuisloosheid 

- Jongeren in dak-of thuisloosheid  

- Asielzoekers en erkend vluchtelingen in het kader van de LOI-werking 

- Gezinnen met kinderen in (kans)armoede  waarbij al dan niet een aanwezigheid is van de 

dreiging van gedwongen hulpverlening of verontrusting bestaat bij de cel Jeugd en Gezin 

van de lokale politie zone MEWI 

Voor de laatste groep biedt het GO-Team reeds een antwoord, maar ook daar is er nood aan een 
verdere uitbouw. 
Voor de eerste vier categorieën wordt een Team Woonbegeleiding (TW) geïnstalleerd dat deel 
uitmaakt van het Team Intensieve Begeleiding (TIB).  
Onder het actieterrein van het TW vallen: 

- LOI 

- Doorstroomwoningen 

- Ambulante begeleiding van de cliënten met een referentieadres 

- Eventueel : het project Wonen met kansen (opstart nog te bekijken) 
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Feiten en context 

We voorzien een gevarieerd aanbod aan woningen voor alleenstaanden (uitzonderlijk koppels) en 
gezinnen (afhankelijk van de situatie). Het patrimonium van het team woonbegeleiding bestaat uit: 

 

- 2 doorstroomkamers  
 Zavelweg 30 (ZW) : voor verzoekers internationale bescherming met erkend statuut die de 

materiële opvang moeten verlaten en nog op zoek zijn naar een eigen huurwoning. 

- 6 woonstudio’s voor alleenstaanden / koppels:  
 Gorrebroek 2A (GB) : 5 studio’s waarvan er momenteel 2 ingenomen worden door het 

lokaal opvanginitiatief. Deze plaatsen zijn uitdovend en worden bij vertrek van de huidige 

bewoners omgevormd naar doorstroomwoningen. 

 Dokter Persoonslaan 12-14 (DP) : 1 studio voor verzoekers internationale bescherming met 

erkend statuut die de materiële opvang moeten verlaten en nog op zoek zijn naar een eigen 

huurwoning. 

- 4 woningen voor gezinnen / grotere cliëntsystemen :  

 Westzavelland 40 (WZ) : 3 slaapkamers 

 Jan Helmanstraat 1 (JH) :  3 slaapkamers    

 Dokter Persoonslaan 12-14 (DP) : 4 slaapkamers 

 Appeldonkstraat 62 : nog in renovatie;  

 Kerkstraat 3: in onderzoek 

 

De duur van het verblijf in de doorstroomwoningen loopt bij normaal verloop wordt vastgelegd op : 
- Alleenstaande uit het LOI : één maand, verlengbaar per maand; 

- Alleenstaande : drie maanden, één maal verlengbaar tot maximum zes maanden;  

- Gezin: zes maanden en één maal verlengbaar tot maximum  één jaar. 

De cliënt betaalt maandelijks een verblijfsvergoeding voor het gebruik van de noodwoning. De 
cliënt betaalt een forfaitair bedrag voor de nutsvoorzieningen, tv,  internet en afvalkosten en dit 
volgens REMI voor de gezinssamenstelling van de cliënt. Voor de mensen die doorstromen uit het 

LOI wordt een vaste verbruikskost aangerekend omdat er in die wooneenheden geen aparte tellers 
zijn: 

 kamer :      350,00 € + 50,00 € vaste kosten 

 studio DP (1 leef- en slaapruimte) :   450,00 € + 50,00 € vaste kosten  

 studio GB (aparte slaapkamer):  500,00 € + REMI 

 woning 2 slaapkamers :    600,00 € + REMI 

 woning 3 of meer slaapkamers :  650,00 € + REMI 

Bij moeilijkheden om deze vergoeding te betalen kan financiële steun aangevraagd worden via de 
Algemene Sociale Dienst. Desgevallend wordt de vergoeding rechtstreeks geïnd bij een eventuele 
verzekeraar van betrokkene. 

Bij voorziene / bestaande budgetteringsproblemen wordt budgetbeheer als voorwaarde gesteld 
voor het verblijf wanneer een inhouding op het inkomen van de cliënt (bv. bij leefloon) niet 
mogelijk is. 

 

Juridische grond 

- organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, hoofdstuk IV taken van het OCMW   

- wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de 
OCMW’s  
- Artikel 2 van de verblijfsovereenkomsten vermeldt duidelijk dat het niet om een 
huurcontract gaat zoals vastgelegd in het Vlaams woningdecreet dat op 1 januari 2019 in werking 
trad.  Het OCMW Willebroek vervult met de doorstroomwoningen de specifieke opdracht om 
noodopvang te voorzien in welbepaalde omstandigheden. De huurwetgeving is niet van toepassing 
op het tijdelijk verblijf in deze studio. 
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Adviezen - argumenten 

Het team intensieve begeleiding adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de nieuwe 
modaliteiten inzake de structuur en geactualiseerde verblijfsovereenkomsten van de 
doorstroomwoning te bestendigen in haar nieuwe vorm door het goed te keuren.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  1/8/2019 

Beschikbaar krediet: 15000 en 40000€ Actie: 2019140011 Dienstjaar 

Vast te leggen: / AR: 7051000/2/0930/08 en 

7450500/2/0930/08 

2019 

 

Raadslid T Serrien: “We zitten niet in het bestuur en hebben dus geen zicht op alle 
elementen in dit dossier. We onthouden ons, omdat we vrezen dat mensen die het nu 

reeds moeilijk hebben, het financiëel nog moeilijker krijgen hierdoor.” 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1 : De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de aangepaste modaliteiten van 

de doorstroomwoningen met betrekking tot de structuur en de verblijfsovereenkomsten en keurt 
deze goed in haar nieuwe hoedanigheid. 
 
Art. 2 : De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de nieuwe verblijfstarieven en 
keurt deze goed. 
 

De nieuwe verblijfstarieven zijn : 
 

 kamer :      350,00 € + 50,00 € vaste kosten 

 studio DP (1 leef- en slaapruimte) :   450,00 € + 50,00 € vaste kosten  

 studio GB (aparte slaapkamer):  500,00 € + REMI 

 woning 2 slaapkamers :    600,00 € + REMI 

 woning 3 of meer slaapkamers :  650,00 € + REMI 

 
 

3. Actualisering huishoudelijk reglement 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het OCMW Willebroek heeft momenteel 11 plaatsen voor de opvang van aanvragers internationale 

bescherming. De opvang van deze mensen wordt op federaal niveau gereguleerd door Fedasil 
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(Agentschap). Fedasil beheert de federale opvangcentra en de lokaal opvanginitiatieven. Daarnaast 

heeft ze ook nog externe partners zoals oa het Rode Kruis. 

Fedasil streeft sinds enkele jaren naar uniformiteit binnen haar werking. Zo wil het alle officiële 

documenten voor zowel  de centra als lokaal opvanginitiatieven op elkaar afstemmen. Het 

huishoudelijk reglement is er daar één van. De centra hadden al een eigen reglement, 

geïmplementeerd door Fedasil. Voor de OCMW’s was dit nog niet het geval. Zij waren op zichzelf 

aangewezen om dit uit te werken waardoor er een brede waaier aan reglementen ontstond met tal 

van verschillen. 

Fedasil wilde dit beperken.  

Het ministerieel besluit van 21 september 2018 legt het HHR van de interne opvangstructuren 

vast. 

Feiten en context 
 

De belangrijkste elementen van het ministrieel besluit om te onthouden :  

Het HHR is in zes delen opgedeeld, waarvan de eerste vijf delen gemeenschappelijk zijn voor 
alle opvangstructuren. 
Het zesde deel is specifiek voor elke opvangstructuur en wordt bijgevolg aangepast door de 
opvangstructuren afzonderlijk.  

Delen 7, 8 en 9 zijn bijlagen. Deel 7 bevat de kennisname en in ontvangstname van het HHR 
door de bewoner. Deel 8 is het leef- en zakgeld dat de bewoner ontvangt. Deel 9 zijn de 
openingsuren van de organisatie.  
 
De coördinatiecel van de hoofdzetel controleert de inhoud van het HHR niet, maar kan, indien 
nodig, om een kopie vragen (bijvoorbeeld na een incident).  

 
Juridische grond 

Het koninklijk besluit (KB) van 2 september 2018 legt het stelsel en de werkingsregels van 

opvangstructuren vast alsook de modaliteiten van de kamercontroles  

Het ministerieel besluit van 21 september 2018 legt het HHR van de opvangstructuren vast. 

Adviezen - argumenten 

Het team intensieve begeleiding vraagt om een positieve beslissing van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn voor het geactualiseerde huishoudelijk reglement opgemaakt conform de 
modaliteiten vastgelegd in het ministrieel besluit van 21 september 2018. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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Art. 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het geactualiseerde huishoudelijk 

reglement van het lokaal opvanginitiatief, zoals toegevoegd in bijlage en keurt dit goed ter 
implementatie in de huidige structuur van het team intensieve begeleiding. 
 

 
 

Cel tewerkstelling 

4. Raamovereenkomst Begeleid werken Flegado 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

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

tot een complementaire samenwerking, ieder vanuit de eigen competenties en expertise. Beiden 
stellen hun deskundigheid ter beschikking in functie van een maximale ondersteuning van 

personen met een beperking.  
 
Begeleid werken is een tak van Flegado die personen met een beperking toeleiden en begeleiden 
naar een zinvolle dagbesteding, onder meer door hen te laten meewerken op een gewone werkpost 
en daar een aantal taken onder begeleiding te laten uitvoeren, op vaste momenten in de week. Het 
gaat vaak om verschillende soorten mensen die wel WILLEN werken maar om vele redenen niet 
mogen of niet kunnen werken. De personen worden niet bezoldigd en werken onder een 

overeenkomst die geen arbeidsovereenkomst is.  
 

Feiten en context 

Op 4 juli 2019 nam de dienst Begeleid Werken van Flegado met de dienst tewerkstelling van het 
OCMW contact op met de vraag om een traject op te starten voor een jongeman die men 
momenteel begeleid. Betrokkene woont in Willebroek en wordt tevens intensief begeleid door onze 

Thuiszorg. De vraag van Flegado, ondersteund door Thuiszorg, is om een jongeman gedurende 
enkele uren per week in te schakelen bij de sociale tewerkstellingsplaats De Brug, om hem zo een 
nuttige dagbesteding aan te bieden, die min of meer aansluit bij een tewerkstelling. 
 
Gedurende het traject zal Flegado instaan voor de ondersteuning en begeleiding van het traject. 
Aan het OCMW Willebroek wordt gevraagd dit traject mee te ondersteunen, middels het begeleiden 
van betrokkene op de werkvloer bij het uitvoeren van een aantal taken. 

 
De sociale tewerkstellingsplaats De Brug wil zich engageren om deze trajecten van Begeleid 
werken mee te ondersteunen om personen met een beperking een zinvolle dagbesteding te bieden.  
Hiertoe wordt tussen Flegado-Begeleid werken en het OCMW van Willebroek een 
raamovereenkomst (zie bijlage) opgemaakt met het oog op de toeleiding en begeleiding van 
personen met een beperking in de sociale tewerkstellingsplaats De Brug.  
Binnen de grenzen van deze overeenkomst kunnen individuele trajecten opgestart worden 

waarvoor individuele overeenkomsten onder de vorm van een afsprakennota (zie bijlage) 
opgemaakt worden.  

 
De algemene werking en de trajecten zullen op geregelde tijdstippen geëvalueerd worden, in 
samenspraak met het OCMW van Willebroek, Flegado en eventuele betrokken partners (bvb. 
Thuiszorg). 

 

Juridische grond 

/ 
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Adviezen - argumenten 

De sociale tewerkstellingsplaats De Brug wil zich engageren om deze trajecten van Begeleid 
werken mee te ondersteunen om personen met een beperking een zinvolle dagbesteding te bieden 
en adviseert om de raamovereenkomst opgemaakt tussen Flegado-Begeleid werken en het OCMW 
van Willebroek met het oog op de toeleiding en begeleiding van personen met een beperking in de 

sociale tewerkstellingsplaats De Brug goed te keuren.  
De afsprakennnota’s in het kader van deze raamovereenkomst kunnen afgesloten en beëindigd 
worden door de maatschappelijk werkers van de sociale tewerkstellingsplaats De Brug.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 

De beslissing heeft geen financiële gevolgen gezien de begeleiding opgenomen kan worden door de 

in dienst zijnde coördinatoren. 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : De raamovereenkomst Begeleid werken tussen Flegado en het OCMW van Willebroek, 

zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 
Artikel 2 : De afsprakennota (individuele overeenkomst) tussen Flegado en het OCMW van 
Willebroek, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 
Artikel 3 : De bevoegdheid voor het afsluiten en beëindigen van individuele overeenkomsten onder 
de vorm van afsprakennota’s te delegeren naar de maatschappelijk werkers, tewerkgesteld in de 
sociale tewerkstellingsplaats De Brug.  

 
 

Algemeen 

5. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling : jaarverslag 2018 en betoelaging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen (VKM) is een antennedienst van het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA). Het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Mechelen is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen 'Steuncomité 
Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen' vzw (werkingskosten) en 'Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Antwerpen' vzw (personeelskosten). 
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De bedoeling van deze antennedienst is hulpverlening te bieden in situaties van kindermishandeling 
uit het arrondissement Mechelen. De gemeente Willebroek stond mee aan de wieg bij de oprichting 
van de antennepost van Mechelen en engageerde zich om jaarlijks 0,1€ per inwoner in te schrijven in 
de budgetten.  
De werking van de vzw Vertrouwenscentrum draagt in belangrijke mate bij tot de bestrijding van 
kindermishandeling en kansarmoedebestrijding in Willebroek en de werking van de VZW wordt al 
gedurende vele jaren ondersteund. De actie is opgenomen in de BBC-doelstellingen.  
 
Feiten en context 
 
De vzw “Steuncomité vertrouwenscentrum Kindermishandeling - antenne Mechelen” maakte het 
jaarverslag 2018 over.  
 
Uit het jaarverslag blijkt dat in 2018 er 47 kinderen uit onze gemeente werden aangemeld. 
 
Daar het aantal inwoners op 31 december 2018, 26.491 bedroeg en er een jaarlijkse tussenkomst is 
voorzien van € 0,10/inwoner, kan er aan de vzw een tussenkomst worden verleend van € 2.649 als 
bijdrage in de werkingskosten om een regionale antenne te kunnen behouden.  
 
 
Juridische grond 
 

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbaren Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn, inzonderheid art. 61. 

- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 december1993 waarbij een 
overeenkomst werd afgesloten tussen het OCMW Willebroek en de “vzw Kind in Nood”, het 
huidige “Steuncomité Vertrouwenscentrum Kindermishandeling - Antenne Mechelen”. 

 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : / Datum :  6/6/2019 

Beschikbaar krediet: 2.649 Actie: 2019140031 Dienstjaar  

Vast te leggen: 2.649 € AR: 2019/6493000/2/0460 2019 

 

Besluit: unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit 
 

Artikel 1 : Akte te nemen van het jaarverslag 2018 (in bijlage) van de vzw “Steuncomité 
vertrouwenscentrum antenne Mechelen”, M. Sabbestraat 199 te 2800 Mechelen. 
 

Artikel 2 : De ledenbijdrage van € 2649 over te maken aan vzw “Steuncomité vertrouwenscentrum 
antenne Mechelen op rekeningnummer BE60 0012 2597 0670, zoals vastgelegd in de 
overeenkomst tussen het OCMW Willebroek en de “vzw Kind in Nood”, het huidige “Steuncomité 
Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen” in Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
van 16 december1993. 

 
 

6. Afvaardiging zorgraad eerstelijnszone Klein Brabant Vaartland 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Vlaamse overheid is reeds enkele jaren bezig met de hervorming van de eerstelijnszorg. Er zijn 
in Vlaanderen heel wat diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn.  
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Eerstelijnszones werden opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter 

op elkaar af te stemmen om te komen tot een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger 
centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. 
 
De Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland is een interdisciplinair samenwerkingsverband van 

lokale eerstelijns zorg- en hulpverleners. Deze zorg- en hulpverleners engageren zich tot het 
ontwikkelen van een zo optimaal mogelijke integrale zorg- en hulpverlening voor personen met een 
zorg- en ondersteuningsvraag (PZOV) en hun nabije omgeving .  
 
De eerstelijnszone streeft voortdurend naar  aansluitende zorg- en hulpverlening. Ze  brengt zorg- 
en ondersteuningsnoden in kaart en detecteert eventuele overlappingen en hiaten in het aanbod. 
De Eerstelijnszone zet maximaal in op het ondersteunen en faciliteren van de zorg- en 

hulpverleners om zich als beroepsgroep te organiseren, maar ook om tot een meer intense 
interdisciplinaire samenwerking te komen met respect voor ieders kunde en zijn.  
 
Er werd een projectmatige subsidie en ondersteuning toegekend volgens het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de initiatiefnemers in de zone Klein Brabant 

Vaartland voor de oprichting van zorgraden, VR 2018 2906 DOC.0701/2BIS.  

 

Feiten en context 

Er wordt in afwachting van de richtlijnen voor de oprichting van de definitieve zorgraad, een 
voorlopige zorgraad geïnstalleerd.  
 
De voorlopige zorgraad wordt ingericht volgens de onderstaande richtlijnen : 
 

  Zetels 

Cluster Lokale 

besturen 

lokale besturen vanuit hun regierol zoals 

gedefinieerd in het decreet lokaal sociaal 

beleid; Huizen van het Kind 

Maximum 6 

Cluster 

Gezondheidszorg  

medische en paramedische beroepen zijnde 

huisartsen, thuisverpleegkundigen, 

kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, 

podologen, vroedvrouwen, ergotherapeuten 

en diëtisten 

Eerstelijns geestelijke gezondheid: de 

klinisch psychologen, de 

eerstelijnspsychologische functies en de 

partners actief in de functie 1 van de 

netwerken volwassenen artikel 107 en 

activiteitenprogramma 1 van de netwerken 

geestelijke gezondheid kinderen en 

jongeren 

Maximum 6 

Cluster Welzijn de woonzorgcentra, de diensten gezinszorg 

en aanvullende thuiszorg, de lokale 

dienstencentra, de diensten maatschappelijk 

werk van de ziekenfondsen, de centra voor 

algemeen welzijnswerk en de sociale dienst 

van de openbare centra voor 

maatschappelijk werk 

Maximum 6 

Persoon met een 

zorg- en 

ondersteuningsvraag 

verenigingen van gebruikers (personen met 

een zorg- en ondersteuningsnood) en 

mantelzorgers, vrijwilligers waaronder de 

diensten oppashulp, … 

2 

Optioneel  4 

Totaal  24 
 
In overleg met de partners werd overeengekomen om volgende personen af te vaardigen in de 

voorlopige zorgraad :  
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 Isabelle Kerremans, diensthoofd Thuiszorg, ambtelijk afgevaardigd voor de lokale 

besturen in cluster lokale besturen met als plaatsvervanger Rudy De Schouwer, 
directeur huis van de zorg 

 Bavo Anciaux, schepen sociale zaken, politiek afgevaardigde voor de lokale besturen in 
cluster lokale besturen met als plaatsvervanger Murat Oner, schepen Samenleven, 

ontwikkelingssamenwerking, jeugd en onderwijs  
 Veerle van den Bossche, afdelingshoofd welzijn, afgevaardigde sociale diensten Klein 

Brabant Vaartland in cluster welzijn met als plaatsvervanger Kris Peelman, diensthoofd 
sociale dienst Bornem 

 

Juridische grond 

 Decreet van 1 februari 2019 over de organisatie van de eerstelijnszorg 

 Besluit van 17 mei 2019 over de erkenning en subsidiëring van de zorgraden 

Adviezen - argumenten 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit 
 
Artikel 1 : zijn goedkeuring te verlenen aan de kandidaturen voor de voorlopige zorgraad, met 
name :  

 
 Isabelle Kerremans, diensthoofd Thuiszorg, ambtelijk afgevaardigd voor de lokale 

besturen in cluster lokale besturen met als plaatsvervanger Rudy De Schouwer, 
directeur huis van de zorg 

 Bavo Anciaux, schepen sociale zaken en huis van de zorg, politiek afgevaardigde voor 

de lokale besturen in cluster lokale besturen met als plaatsvervanger Murat Oner, 
schepen Samenleven, ontwikkelingssamenwerking, jeugd en onderwijs  

 Veerle van den Bossche, afdelingshoofd welzijn, afgevaardigde sociale diensten Klein 
Brabant Vaartland in cluster welzijn met als plaatsvervanger Kris Peelman, diensthoofd 
sociale dienst Bornem 

 

 

 

 

 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/decreet-van-1-februari-2019-over-de-organisatie-van-de-eerstelijnszorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/besluit-van-17-mei-2019-over-de-erkenning-en-subsidi%C3%ABring-van-de-zorgraden
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7. CAW : jaarverslag en cijfers Willebroek 2018 en betoelaging 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

 
Het CAW Boom Mechelen Lier heeft een werkingsgebied van 19 gemeenten, onderverdeeld in 3 
zorgregio’s. Er zijn 5 onthaallocaties waarvan 1 gehuisvest is in het administratief centrum in 
Willebroek. Het CAW Boom Mechelen Lier werkt rond diverse thema’s en bestaat uit verschillende 
deelwerkingen. Iedereen met een welzijnsvraag kan in principe bij het onthaal terecht. Er is ook 
een specifieke werking naar jongeren, gedetineerden en sinds kort vluchtelingen. Er wordt 
begeleiding voorzien bij gezins- en relationele en individuele problemen. Er is zeer beperkt ook 

woonbegeleiding en begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen. Het CIC biedt gedurende 
zeer korte tijd opvang voor mensen in psychosociale noodsituaties (max 10d).  
Het BIZ organiseert vormingen om schuldenproblematiek te voorkomen. 
In Willebroek wordt enkel het onthaal georganiseerd en vinden kortstondige begeleidingen plaats. 
De overige dienstverlening wordt in Boom en Mechelen georganiseerd.  

 

Feiten en context 

Het CAW organiseert een antennepunt in Willebroek. In dit antennepunt is de onthaalfunctie 
uitgebouwd. Het onthaal is de figuurlijke voordeur van het CAW. Cliënten komen voor een eerste 
gesprek langs de vrije permanentie in de onthaalpunten of op afspraak. Mogelijk vinden meerdere 
korte gesprekken plaats voor vraagverheldering of infoverstrekking. Voor verdere begeleiding 
worden cliënten doorverwezen naar de andere werkingen of opvangmogelijkheden in Boom of 
Mechelen. 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen de gemeente Willebroek en 
CAW Het Welzijnshuis wordt jaarlijks een toelage van 3500€ voorzien om het CAW te ondersteunen 
in hun aanbod en tussen te komen in de huisvestingskosten van het CAW in het administratief 
centrum. 
Een algemeen overzicht van de dienstverlening wordt weergegeven in het jaarverslag. Er worden 
op vraag van OCMW Willebroek nog bijkomende gegevens bezorgd met een detail van de 
hulpverlening ten aanzien van de Willebroekse bevolking.  

Juridische grond 

 Besluit van de gemeenteraad van 24/4/2012 : Samenwerkingsovereenkomst CAW – lokaal 

bestuur Willebroek. 

 Besluit van de gemeenteraad van 24/4/2012 : CAW  : gebruikersovereenkomst CAW - 

kantoren - Willebroek. 

 

Adviezen - argumenten 

Er wordt door de afdeling welzijn geadviseerd akte te nemen van het jaarverslag en de 
detailverslagen en positief te adviseren aan het CBS voor de betoelaging van de huisvesting van 
het CAW in de gebouwen van het administratief centrum. 

Financiële gevolgen & communicatie  

Er zijn voor het OCMW geen financiële gevolgen. Er dient geen communicatie voorzien te worden. 
 

Besluit: 

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

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

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

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

Cluydts, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 
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Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist 
 
Artikel 1: akte te nemen van het jaarverslag van het CAW en de kencijfers van de werking in 
Willebroek.  
 
Artikel 2 : positief advies te geven aan het College van Burgemeester en schepenen voor de 

betoelaging van het CAW in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het CAW en de 
gemeente Willebroek.  

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


