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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 28 januari 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 
 
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, 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. 

 
Dirk Blommaert, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Georges Meeus, 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 17 december 2019 

Welzijn 

Lokaal opvanginitiatief 

2. Huur residentie Schoondonk 33, 75 en 79 van Volkshuisvesting Willebroek 

Cel tewerkstelling 

3. Partnerschapsovereenkomst VDAB - lokale besturen Klein Brabant Vaartland 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Sociale dienst 

4. Verlenging overeenkomst supervisie GO-Team / Team Intensieve Begeleiding / 

Zorgcoach 
 
 
 
 



 

 
Raad – 28/01/2020                                  NOTULEN                                           PAGINA 2 

 
 

 

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 17 december 2019 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 17 december 2019 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Welzijn 

Lokaal opvanginitiatief 

2. Huur residentie Schoondonk 33, 75 en 79 van Volkshuisvesting Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het appartementsgebouw gelegen te Dokter Persoonslaan 12 – 14 huisvest OCMW Willebroek 4 
alleenstaande vrouwen in het lokaal opvanginitiatief.  Dit in 2 appartementen. 
Wegens renovatiewerken in het gebouw en de hinder hiervan voor de woonsituatie van de huidige 
bewoners, moet er op zoek gegaan worden naar een oplossing om alle bewoners tijdelijk op een 
andere plaats te huisvesten.  
 

Feiten en context 

 
Wat deze plaatsen van het lokaal opvanginitiatief betreft, werd afgelopen weken naarstig op 
zoek gegaan naar woongelegenheid. Een aantal opties werden bekeken en nu is er een 
oplossing. OCMW Willebroek kan 3 woningen huren van Volkshuisvesting Willebroek. Het betreft 
3 appartementen: 
- *Residentie Schoondonk 33, appartement met 2 slaapkamers (basis huurprijs 

€295,00 / maand) 

- Residentie Schoondonk 75, appartement met 1 slaapkamer (basis huurprijs 

€266,00 / maand) 

- Residentie Schoondonk 79, appartement met 1 slaapkamer (basis huurprijs 

€266,00 / maand) 

Per appartement zijn er maandelijks ook nog vaste kosten & lasten te dragen van 
€49,15 voor o.a. Lift en poetsdienst. 
Daarnaast betaalt iedere bewoner €19,00 / maand voor het waterverbruik. 
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OCMW Willebroek kan deze appartementen inhuren voor een periode van maximum 6 maanden 
en met 1 maand huuropzeg door de huurder. De overeenkomsten gaan in vanaf 1/01/2020. 
 
 

Juridische grond 

 
 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 

uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (VWC), beter gekend als het 
Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) 

 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, Titel VII, gewijzigd door het 
decreet van 15 december 2006, vervolgens bijgestuurd door de decreten van 29 april 
2011, 31 mei 2013, 14 oktober 2016 en recentelijk door het decreet van 10 maart 
2017. 
 

Adviezen - argumenten 

Het team intensieve begeleiding adviseert om deze 3 appartemeneten in te huren  door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn, dit wegens de hoogdringendheid van de situatie en gebrek aan 
volwaardige alternatieven. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 

Visum :  0  nee   x  ja  Visumnummer 2020/007 Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 002353 ARK: 6100000 Code beleidsveld: 0903 

Actie: 00205 Bedrag : 6.305,00  

 
 
*correctie t.o.v. de bedragen die op het vast bureau verschenen zijn op 20/12/2019. De 
prijzen werden aangepast voor 2020 door Volkshuisvesting Willebroek. Zie bijlage voor 
definitieve kostenberekening. Het vast te leggen budget wijzigt desgevolg. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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, 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 Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 
 
neemt akte van de situatie in het lokaal opvanginitiatief te Dokter persoonslaan 12-14 en beslist 
om volgende panden in te huren van Volkshuisvesting Willebroek: 

- Residentie Schoondonk 33, appartement met 2 slaapkamers (huurprijs €382,15 / maand) 

- Residentie Schoondonk 75, appartement met 1 slaapkamer (huurprijs €334,15 / maand) 

- Residentie Schoondonk 79, appartement met 1 slaapkamer (huurprijs €334,15 / maand) 
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OCMW Willebroek huurt deze appartementen voor een periode van maximum 6 maanden en met 1 
maand huuropzeg door de huurder. De overeenkomsten gaan in vanaf 1/01/2020. 
 

 
 

Cel tewerkstelling 

3. Partnerschapsovereenkomst VDAB - lokale besturen Klein Brabant Vaartland 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het OCMW en de gemeente van Willebroek waren sedert jaren vragende partij voor een verbeterde 
samenwerking met VDAB voor de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid, de begeleiding en 
warme doorverwijzing van mensen van Willebroek die erg ver staan van de arbeidsmarkt. Tot in 2017 
was deze samenwerking vrij beperkt. Afstemming tussen VDAB, OCMW, onderwijspartners of lokale 
economie was vrijwel onbestaande. VDAB en werkwinkel Willebroek hebben en hadden nauwelijks de 
tijd om in begeleiding te voorzien van cliënten die uitstroomden uit artikel 60 en werkoverleg vindt door 
personeelsgebrek in beide organisaties nauwelijks plaats.  
 
In 2015 werden opnieuw gesprekken aangevat met het oog op een nieuwe samenwerking en meer 
geïntegreerde aanpak om de werkzaamheid te verhogen met bijzondere aandacht voor mensen die 
het moeilijker hebben of meer kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Op 9 december 2016 werd het 
decreet TWE goedgekeurd. De nieuwe regelgeving m.b.t. activering en werkgelegenheid (decreet 
TWE) hield vele wijzigingen in voor de werking van het OCMW en er waren ook heel wat 
verschuivingen in taken van VDAB naar OCMW als het gaat om meer kwetsbare personen. 
 
In 2017 werd na veel overleg gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst met VDAB voor het 
werkingsgebied Klein Brabant-Vaertland en met de betrokken gemeenten en OCMW’s en dit voor de 
verdere legislatuur. 

 

Feiten en context 

 
Vanaf 2020 diende een nieuwe partnerschapsovereenkomst opgemaakt te worden. In 2019 werd de 
bestaande geëvalueerd en werd diverse malen overlegd over de inhoud van deze overeenkomst.  
Er wordt voorgesteld om de bestaande samenwerking met VDAB voor het werkingsgebied Klein 
Brabant-Vaertland en met de betrokken gemeenten en OCMW’s verder te zetten. 
 
Met het oog op een verbeterde samenwerking tussen de gemeenten, OCMW’s en VDAB in functie 
van het arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid in de regio werd met de partners een 
voorstel van partnerschapsovereenkomst opgemaakt met krachtlijnen en engagementen die nog meer 
verfijnd zal moeten worden naar concretere acties in een actieplan dat over telkens 2 jaren zal lopen. 
 
VDAB is in zijn opdracht regisseur van het lokaal arbeidsmarktbeleid en de OCMW’s en gemeenten 
over het lokaal onderwijs, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid. De samenwerking zal zich situeren op 
5 actiedomeinen waarin de partners elk een eigen rol opnemen.  

 
1. Flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 
2. Activeren en bemiddelen inwoners richting arbeidsmarkt  
3. Inclusieve economie  

a. Sociale economie 
b. Wijkwerken  

4. Jobobstakels 
5. Dienstverlening aan bedrijven 
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In overleg met VDAB, lokale besturen en belangrijke partners in activering zal in het voorjaar een 
jaaractieplan opgemaakt worden dat nog ter goedkeuring zal voorgelegd worden.   

Juridische grond 

 Organieke wet betreffende de OCMW ’s van 8 juli 1976 

 Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004 

 Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26/5/2002 

 KB van 11/7/2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie. 

 Decreet van 9/12/2016 betreffende tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en 
diverse bepalingen in kader van de 6e staatshervorming.  

 Besluit van de Vlaamse regering van 23/12/2016 betreffende de tijdelijke werkervaring  

 

Adviezen - argumenten 

De partnerschapsovereenkomst heeft tot doel het lokaal activerings- en werkgelegenheidsbeleid te 
versterken. Er wordt vanuit de welzijnsdiensten positief advies gegeven ter ondertekening van de 
overeenkomst met VDAB, gemeente Willebroek en de diverse partners in de welzijnskoepel.  
 
 

Financiële gevolgen & communicatie  

Geen directe financiële gevolgen. Indien acties opgezet worden waar kosten aan verbonden zijn 
zullen deze opgenomen worden in budgetten en voorgelegd worden aan het bestuur. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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, 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 Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : de nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Willebroek, Gemeente Willebroek 
en de partners van de Welzijnskoepel enerzijds en VDAB anderzijds goed te keuren en dit zoals 
vastgelegd in bijlage bij dit besluit.  
 
Artikel 2 : namens het OCMW en de gemeente Willebroek de volgende personen af te vaardigen in 
het beleidsoverleg :  
 

 Schepen welzijn : Bavo Anciaux 

 Schepen lokale economie : Ilse Lenvain 

 Schepen onderwijs en kinderarmoedebestrijding : Murat Oner 

 Algemeen directeur (Dirk Blommaert) 
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Artikel 3 : namens de gemeente / het OCMW de volgende personen af te vaardigen in de 
stuurgroep :  
 

 Algemeen directeur (Dirk Blommaert) 

 Afdelingshoofd Welzijn (Veerle Van den Bossche)  

Artikel 4 : namens het OCMW zullen de in dienst zijnde trajectbegeleiders van de dienst 
tewerkstelling afgevaardigd worden in het werkersoverleg met VDAB.  
 
Artikel 5 : namens het OCMW de volgende personen af te vaardigen als bruggenbouwer :  
 

 Afdelingshoofd welzijn : Veerle Van den Bossche 

Artikel 6 : namens de lokale besturen volgende persoon af te vaardigen als vertegenwoordiger in 
de provinciale werkgroep lokale besturen (PWLB) : Mieke Moerman – Bornem 
 
Artikel 7 : de afdeling welzijn de opdracht te geven tot opmaak van het actieplan 20-21. 
 
Artikel 8 : de dienst tewerkstelling de opdracht te geven om de toegankelijkheid van de 
dienstverlening van VDAB op te volgen en te evalueren en indien noodzakelijk een contactpunt van 
VDAB in de gemeente te onderhandelen.  
 

 
 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Sociale dienst 

4. Verlenging overeenkomst supervisie GO-Team / Team Intensieve 

Begeleiding / Zorgcoach 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het kader van het project ‘Eropaf! Outreachend werken met gezinnen met een lage 
werkintensiteit’ werd een budget voor externe supervisie voorzien die één maatschappelijk werker 
in staat stelde beroep te doen op externe supervisie in het kader van de bijzondere taakinhoud.   
De mogelijkheid deel te nemen aan supervisie werd uitgebreid naar de zorgcoach van onze 
thuiszorgdiensten gelet op de inhoudelijke raakvlakken en de intensiteit van het contact met 
cliënten in zeer complexe situaties. 
Het project ‘Eropaf!’ evolueerde inmiddels verder naar het GO-Team voor Willebroek en het GO-
Team werd uitgebreid met een voltijdse medewerkster. 
 
Daarnaast werd het GO-Team geïntegreerd in het ruimer Team Intensieve Begeleiding waarbij voor 
de medewerkers van het Team Wonen budgettair inmiddels ook supervisie werd voorzien. 
 
Concreet geeft dit ruimte aan 5 medewerkers om  beroep te doen op de externe supervisie aan elk 
één sessie per maand.   De sessies worden voorzien op maat, zowel naar frequentie als naar 
inhoud. 
 

Feiten en context 

 

Het voorbije jaar deed het GO-Team een beroep op An Van Herck als externe supervisor.   Haar 
expertise is heel waardevol gebleken in zowel de persoonlijke begeleiding van de medewerkers als 
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in de voeding die zij vanuit haar eigen professionele ervaring kon bieden aan de structuur en 
werking van het GO-Team.   Zij toont zich bereid verder een constructief engagement op te nemen 
in de methodische onderbouw van de werking. 

 

De overeenkomst met supervisor An Van Herck dient verlengd met ingang van 01/01/2020.   Zij is 
bereid verder te werken aan  het afgesproken bedrag van 85 EUR per uur of 127,5 EUR voor 
sessies van anderhalf uur.    
Voor 5 medewerkers behelst dit een maximum van 60 sessies per jaar of 7.650 EUR zoals voorzien 
in de meerjarenplanning. 
 
 

Juridische grond 

/ 

Adviezen - argumenten 

De bestaande overeenkomst met supervisor An Van Herck ifv het GO-Team, TIB en zorgcoach te 
verlengen met ingang van 01/01/2020, met in acht name van een prijs per uur supervisie van 85 
EUR of 127,50 EUR per anderhalf uur verdeeld over een maximum van 60 sessies voor het jaar 
2020.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :/ Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : MJP001053 ARK: 6133000 Code beleidsveld: 0909 

Actie: AC000206 Bedrag : 7.650  EUR  

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist de bestaande overeenkomst met supervisor An Van 
Herck ifv het GO-Team, TIB en zorgcoach te verlengen met ingang van 01/01/2020, met in acht 
name van een prijs per uur supervisie van 85 EUR of 127,50 EUR per anderhalf uur verdeeld over 
een maximum van 60 sessies voor het jaar 2020.  
 

 
 
 
 

 
Dirk Blommaert Eddy Moens 
Algemeen Directeur Voorzitter 
 
 
 

 


