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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 29 januari 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

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, 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, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: 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 17 december 2018 en 7 januari 2019 

2. Huishoudelijk reglement OCMW-raad 

3. Deontologische code lokale mandatarissen 

4. Delegatie van bevoegdheden 

Financiën 

5. Aktename notulen beheer van gelden van 13 december 2018 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Cel tewerkstelling 

6. Samenwerkingsovereenkomst Parket Mechelen - OCMW Willebroek 

7. Samenwerkingsovereenkomst ROJM Mechelen - OCMW Willebroek 
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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 17 december 2018 en 7 januari 2019 

 

Besluit: 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 17 december 2018 wordt goedgekeurd mits de volgende aanpassing : 
 

Sarah Cools heeft haar eed afgelegd in handen van Eddy Moens, op 14 januari 2019. 

 

2. Huishoudelijk reglement OCMW-raad 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 1 januari 2019 worden de meeste bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur (hierna: 
DLB) van kracht. De nieuw geïnstalleerde gemeenteraadsleden zijn dan ook van rechtswege 

OCMW-raadsleden en moeten een nieuw huishoudelijk reglement vaststellen in zowel de 
gemeenteraad als de OCMW-raad (hierna: OCMW-raad).  

Belangrijk is dat zowel de gemeente- als de OCMW-raad een huishoudelijk reglement moeten 
vaststellen. De gemeenteraad kan geen reglement vaststellen voor het OCMW, en omgekeerd.  

Feiten en context 

Wat zegt het decreet over het DLB over het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-
raden? 

“Art. 38. De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 
vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin 
minstens bepalingen worden opgenomen over: 
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en 
de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de 
uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en 

schepenen; 
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen 
personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over 

die stukken; 
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 
gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de 
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en 
beheert; 
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen; 
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 

vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, 
worden ondertekend; 



3 

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.” 
Dit artikel is volgens art. 74 DLB ook van overeenkomstig van toepassing op de OCMW-raad, met 

uitzondering van 7°.  
Aanvullend moeten volgens art. 76 DLB ook bepalingen opgenomen worden als het OCMW lid is 
van een of meer OCMW-verenigingen. 

Juridische grond 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Adviezen - argumenten 

/ 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: / Actie: / Dienstjaar 

Vast te leggen: / AR: / / 

 

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, Alain Aelbrecht, 

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 hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement. 

 
 

3. Deontologische code lokale mandatarissen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze  hun mandaat 
moeten uitoefenen. De samenleving stelt, terecht, hoge eisen aan mandatarissen. Als lokaal 
geëngageerd politicus is men kwetsbaar. De deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet 
gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale 
mandatarissen moeten werken. De code is  een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om 

deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen 
steunt op de volgende waarden:  
• dienstbaarheid,  
• functionaliteit,  
• onafhankelijkheid,  
• openheid,  
• vertrouwelijkheid  
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• zorgvuldigheid. 

Feiten en context 

De code bestaat uit volgende hoofdstukken: 
• Toepassingsgebied 
• Belangenvermenging en de schijn ervan 

• Corruptie en de schijn ervan 
• Het gebruik van faciliteiten en middelen van het lokaal bestuur 
• Omgaan met informatie 
• Onderlinge omgang en afspraken over vergaderingen 
• Naleving en handhaving van de deontologische code” 
• Enkele algemene bepalingen 
• Informatiebemiddeling 

• Administratieve begeleiding en ondersteuning 
• Bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten 
• Enkele losse bepalingen die ingevoegd kunnen worden 
 

Tenslotte is er ook een bijlage met wettelijke verwijzingen.  
Juridisch gezien zijn er minstens twee codes nodig: Eén voor de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen en één voor de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en 
het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook al worden gemeente en OCMW vanaf 2019 
bestuurd door dezelfde mensen, toch blijven het twee afzonderlijke rechtspersonen waarbij de 
raden elk voor hun bestuur een code moeten vaststellen. De gemeenteraad kan hierbij geen 
vaststelling doen voor de OCMW-raad, en omgekeerd. We kiezen om in de praktijk inhoudelijk 
dezelfde code vast te stellen. 

Juridische grond 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art 10, 11, 27, 28, 29 en 38 en art 71, 74 
Wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten, art 8 inzake gedrag bij stemming en 
beraadslaging 
Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804, zoals gewijzigd art 1596, inzake gedrag bij stemming en 
beraadslaging 
Strafwetboek van 8 juni 1867, zoals gewijzigd, art 245 inzake wetgeving inzake corruptie 

Besluit Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en 

provinciale mandataris, art 35 §1 

Adviezen - argumenten 

/ 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: / Actie: / Dienstjaar 

Vast te leggen: / AR: / / 

 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de deontologische code voor lokale mandatarissen 
goed te keuren. 

 

4. Delegatie van bevoegdheden 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het decreet lokaal bestuur en de verdere inkanteling van gemeente met OCMW impliceert dat ook 
de procedures bij de twee rechtspersonen zoveel mogelijk op mekaar worden afgestemd. 
Daar onder vallen ook de delegaties van bevoegdheden vanuit de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Voor de volledigheid kan bovendien worden aangegeven hoe die 
delegaties verder intern worden gedelegeerd naar de algemeen directeur, afdelingshoofden en zelfs 
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diensthoofden toe. Dat gebeurde in een eerste poging bij besluit van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 21 mei 2015 (A1.04) en de gemeenteraad van 2 juni 2015 (02). Nadien werd dit 
verder afgestemd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (20 april 2017) en de Gemeenteraad 
(25 april 2017). Door de wijzigingen via het decreet lokaal bestuur is het opportuun om ook dit 
besluit opnieuw voor te leggen. 

Feiten en context 

Het decreet lokaal bestuur geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een aantal bijkomende 
bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen toe te kennen. De decreetgever 
heeft de bedoeling om meer ruimte te maken voor zelforganisatie.  
 
De delegaties handelen over volgende zaken: 
• dagelijks bestuur 

• dagelijks personeelsbeheer 
• handtekeningbevoegdheid  
• delegatie van rechtspositieregeling, arbeidsreglement, organogram, personeelsformatie 

Juridische grond 

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

Adviezen - argumenten 

Gunstig advies managementteam 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: / Actie: / Dienstjaar 

Vast te leggen: / AR: / / 

 

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, Alain Aelbrecht, 

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 de bijgevoegde regeling met betrekking tot de 
delegatie van bevoegdheden op het vlak van: 

• het dagelijks bestuur  
• het dagelijks personeelsbeheer  
• de delegatie van handtekening  

• de delegatie van de bevoegdheid voor de rechtspositieregeling, het organogram de       
personeelsformatie  

• Openbaarheid van bestuur  
goed te keuren voor het deel dat tot haar bevoegdheden behoort en kennis te nemen van het 
overige deel. 
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Financiën 

5. Aktename notulen beheer van gelden van 13 december 2018 

Motivering 

 

Feiten en context 

 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, gewijzigd door de wet van 5 augustus 1992, inzonderheid artikel 27§1. 

 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 januari houdende 
huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van het OCMW, inzonderheid artikel 39. 
 
Overwegend dat de beslissingen van de bijzondere comités ter kennis moeten worden gebracht van 

de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

De notulen van het bijzonder comité beheer van gelden zit in bijlage. 

Besluit: 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit akte te nemen van de beslissingen van het bijzonder 
comité beheer van gelden van 13 december 2018. 

 
 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Cel tewerkstelling 

6. Samenwerkingsovereenkomst Parket Mechelen - OCMW Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het OCMW Willebroek heeft reeds verschillende samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 

(sociale) organisaties wat betreft de terbeschikkingstelling van OCMW-werknemers in het kader 
van 
een sociale tewerkstelling via art.60§7. 
 

Feiten en context 

Het Parket van Mechelen, zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd en dat 

de straffen die de veroordeelden oplopen, worden uitgevoerd. Hiervoor wordt nauw samengewerkt 
met de politie en andere opsporingsdiensten. 

Gelet op het feit dat OCMW-werknemers die overeenkomstig artikel 60 § 7 van de organieke wet 
verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst, kunnen ter beschikking gesteld worden van partners 
die met het OCMW een overeenkomst hebben afgesloten; 
Overwegende dat het Parket van Mechelen valt onder bovenstaande bepaling; 
Overwegende dat het Parket van Mechelen de vraag aan het OCMW richtte om de voorgestelde 

kandidaat via sociale tewerkstelling aan hen ter beschikking te stellen; 
Overwegende dat aan OCMW-cliënten de nodige begeleiding dient aangeboden te worden ten einde 
hun integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen of voor te bereiden; 
 

Juridische grond 

Art 60§7 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's stelt dat wanneer een 
persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van 

bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te 
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bevorderen, neemt het OCMW alle maatregelen om hem een betrekking te bezorgen; in 

voorkomend 
geval verschaft het OCMW deze vorm van dienstverlening zelf door voor de bedoelde periode als 
werkgever op te treden. 
OCMW-werknemers die overeenkomstig artikel 60 § 7 van de organieke wet verbonden zijn met 

een 
arbeidsovereenkomst, kunnen ter beschikking gesteld worden van partners die met het OCMW een 
overeenkomst hebben afgesloten. 
Het Parket van Mechelen valt onder bovenstaande bepaling. 
 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de samenwerking tussen OCMW Willebroek en het Parket van Mechelen dient een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. Het OCMW van Willebroek verbindt 
zich ertoe een werknemer in dienst met een arbeidscontract in het kader van art.60§7 ter 
beschikking te stellen aan het Parket van Mechelen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn hecht zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 
tussen het Parket van Mechelen en OCMW Willebroek en het bijhorende takenpakket zoals in 
bijlage bij dit besluit gevoegd. 
 

7. Samenwerkingsovereenkomst ROJM Mechelen - OCMW Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het OCMW Willebroek heeft reeds verschillende samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met 
(sociale) organisaties wat betreft de terbeschikkingstelling van OCMW-werknemers in het kader 
van 

een sociale tewerkstelling via art.60§7. 
 

Feiten en context 

ROJM Mechelen, Regionaal Open Jeugdcentrum te Mechelen, biedt tal van activiteiten en 
vormingen aan voor jongeren. Het is een laagdrempelig en toegankelijk jeugdhuis, centraal 
gelegen in Mechelen. Zij bieden professionele begeleiding aan de jongeren. Vertrekkende vanuit 
vrijetijdsbesteding zijn zij ook actief op verschillende terreinen zoals onderwijs, tewerkstelling, 

justitie en hulpverlening. 
Voor het open houden en onderhouden van het ontmoetingscentrum en het ondersteunen van 
activiteiten, werd een overeenkomst gemaakt met OCMW Willebroek om een werknemer onder 
contract art.60§7 ter beschikking te stellen. 

 

Juridische grond 

Art 60§7 van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's stelt dat wanneer een 
persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van 
bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene te 
bevorderen, neemt het OCMW alle maatregelen om hem een betrekking te bezorgen; in 
voorkomend 
geval verschaft het OCMW deze vorm van dienstverlening zelf door voor de bedoelde periode als 
werkgever op te treden. 

OCMW-werknemers die overeenkomstig artikel 60 § 7 van de organieke wet verbonden zijn met 
een 
arbeidsovereenkomst, kunnen ter beschikking gesteld worden van partners die met het OCMW een 
overeenkomst hebben afgesloten. 
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ROJM Mechelen valt onder bovenstaande bepaling. 

 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de samenwerking tussen OCMW Willebroek en ROJM Mechelen dient een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. Het OCMW van Willebroek verbindt zich ertoe 

een werknemer in dienst met een arbeidscontract in het kader van art.60§7 ter beschikking te 
stellen aan ROJM Mechelen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn hecht zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 
tussen ROJM Mechelen en OCMW Willebroek en het bijhorende takenpakket zoals in bijlage bij dit 

besluit gevoegd. 
 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

waarnemend Algemeen Directeur OCMW-voorzitter 

 


