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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 31 maart 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 
 
Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 
Michel Eeraerts, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Carine Praet, 
Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique 
De Wever, Bavo Anciaux, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, 
Hilde Van Dyck, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, 
raadsleden. 
 
Luc Spiessens, Ronald Somers, Maaike Bradt, Ilse Lenvain, 
schepenen. 

 
Dirk Blommaert, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Anita Moens, Thierry Serrien, Daniel De 
Maeyer, Nelleke Van de Ven, raadsleden. 
 
Murat Oner, schepen 

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 28 januari 2020 

Bouwen en wonen 

IVA Innova 

2. Verzaking opstalrecht Wilgenhof Belfius Bank 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Algemeen 

3. Nieuwe overeenkomst Sociaal Tolken AGII 
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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 28 januari 2020 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 28 januari 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Bouwen en wonen 

IVA Innova 

2. Verzaking opstalrecht Wilgenhof Belfius Bank 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het verleden werd door de OCMW Raad besloten tot de oprichting van bejaardenflats gelegen 
aan het Wilgenhof. 
 
Hiervoor werd een ontwerp opgesteld door FDA architecten en ingenieurs NV, Nassaustraat 37-41 
te 2000 Antwerpen. 
 
De toenmalige Dexia Bank was bereid dit gebouw op te richten of te doen oprichten op grond van 
een recht van opstal dat het bestuur zou toestaan op voormeld onroerend goed. 
 
Op 6 januari 2005 werd voor burgemeester Marc De Laet de administratieve akte verleden waarbij 
door het OCMW Willebroek ten gunste van de toenmalige Dexia Bank een recht van opstal werd 
gevestigd op de percelen Willebroek - afdeling 12342 Willebroek 2 AFD - Wilgenhof nrs 2, 4, 6, 
8,10, 12, 14, 16, 18 en 20 - Kadastrale sectie C - nummers 0183L, 0183M, 0183N, 0183G 2, 
0183P,0183H 2, 0183 R, 0183S, 0184 M 2 en 0184N 2. 
 
 
Feiten en context 
 
Het recht van opstal d.d. 6 januari 2005 voor de realisatie van voormeld project, met name de 
oprichting van bejaardenflats Wilgenhof, werd gevestigd in functie van de financiering door de 
toenmalige Dexia Bank. 
 
De financiering  met projectbeheer “bejaardenflats” werd intussen integraal afbetaald, zodat 
conform de bepalingen van de akte, het opstalrecht dient opgeheven te worden zodat het OCMW 
ten volle eigenaar kan worden van het opgerichte gebouw. 
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De verzaking van het recht van opstal dient te gebeuren op basis van een authentieke akte en om 
dit tegenstelbaar te maken tegenover derden is het vereist dat dit overgeschreven wordt bij het 
hypotheekkantoor. 
 
Bovendien wordt verwezen naar het Vlaams Decreet betreffende de bodemsanering en de 
bodembescherming van 27 oktober 2006 krachtens hetwelk een bodemattest vereist is om het 
recht van opstal in de akte te kunnen laten opheffen. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De Belfius Bank bevestigd dat de financiering van het project Wilgenhof-bejaardenflats volledig is 
afbetaald. 
 
Bijgevolg kan overgegaan worden tot de verzaking van het recht van opstal, destijds gevestigd ten 
gunste van de Dexia Bank, op de percelen Willebroek - afdeling 12342 Willebroek 2 AFD - 
Wilgenhof nrs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 - Kadastrale sectie C - nummers 0183L, 0183M, 
0183N, 0183G 2, 0183P, 0183H 2, 0183 R, 0183S, 0184 M 2 en 0184N 2  en heden gekend als 
Willebroek – 2de afdeling – Wilgenhof nr. 2 - sectie C nr. 183/R/2 P0001 met 
oppervlakte van 1.505m². 
 
Voorgesteld wordt hiervoor een administratieve akte op te stellen die nadien zal worden verleden 
voor de Burgemeester. 
 
Er wordt uiteraard rekening gehouden met het Vlaams Decreet betreffende de bodemsanering en 
de bodembescherming van 27 oktober 2006 krachtens hetwelk een bodemattest vereist is het 
recht van opstal in de akte te kunnen laten opheffen. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Er zijn geen financiële gevolgen. 
 

Besluit: Unaniem 

De Raad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 
De verzaking van het recht van opstal, destijds gevestigd ten gunste van de Dexia Bank – nu 
Belfius Bank, op de percelen Willebroek - afdeling 12342 Willebroek 2 AFD - Wilgenhof nrs 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 - Kadastrale sectie C - nummers 0183L, 0183M, 0183N, 0183G 2, 
0183P, 0183H 2, 0183 R, 0183S, 0184 M 2 en 0184N 2  en heden gekend als Willebroek – 2 AFD – 
Wilgenhof nr. 2 - sectie C nr. 183/R/2 P001 met oppervlakte van 1.505m². 
 
Artikel 2  
het ontwerp van de administratieve akte in bijlag.; 
 
Artikel 3  
het vast bureau te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van het dossier; 
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Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Algemeen 

3. Nieuwe overeenkomst Sociaal Tolken AGII 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Onze organisatie doet beroep op de dienstverlening in het kader van Sociaal Tolken en Vertalen 
van het extern verzelfstandigd Agentschap Integratie en Inburgering (AGII). 
 
Volgende tarifering bestond in de oude overeenkomst van onbepaalde duur: 
 

- Telefoontolken:   45 EUR per uur met forfait van 11,25 EUR voor het eerste kwartier.  Vanaf 
het tweede kwartier een bijkomende tolkkost van 3,75 EUR per begonnen segment van 5 
minuten.    Bijdrage in de telefoonkost tegen 0,14 EUR per getolkte minuut en 
annuleringskost van met minimum van 22 EUR tegen het basistarief van 45 EUR per uur 
afhankelijk van de gevraagde duur. 

- Tolken ter plaatse:  45 EUR per uur en forfaitaire bijdrage voor het eerste uur: 8 EUR 
Vanaf het tweede uur: 2 EUR per begonnen kwartier 
Bijdrage in vervoer van 0,33 EUR per km.    Toestemming wordt gevraagd voor een 
verplaatsing van meer dan 150 km. 

- In het kader van beëdigde vertaling wordt de factuur door de cliënt gedragen en/of bestaat 
er tussenkomst vanuit het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst afhankelijk van de 
doeleinden van de gevraagde vertaling.  Voor personen toegewezen aan het lokaal 
opvanginitiatief (lOI) worden de kosten voor vertaling gedekt door de werkingsmiddelen die 
wij voor het LOI ontvangen. 
 

Feiten en context 

 
Het AGII paste de basisvoorwaarden aan, waardoor de lopende overeenkomst per 1 januari niet 
meer geldig is en een nieuwe overeenkomst moet worden aangegaan.  Vanaf 1 januari werden de 
tolkopdrachten opgeschort. 
 
Bij inventarisatie van het gebruik van de sociale tolkendienst blijkt dat er door onze sociale 
diensten gemiddeld 4 keer gebruik van wordt gemaakt per maand in situaties waar geen enkele 
andere door ons gekende taal kan worden gebruikt en mensen ook zelf geen alternatief hebben.   
Gezien zo ongeveer 48 tolkopdrachten per jaar worden gevraagd, is het zeer zinvol de 
samenwerking met het AGII verder te zetten. 
 
De middelen voor de betaling van de tolkendienst zijn voorzien in het budget van het LOI, waarbij 
6.000 EUR is voorzien.    
 
De nieuwe prijs voor de tolkopdrachten is 48 EUR per uur en 12 EUR per begonnen kwartier voor 
telefoontolken.    De forfaitaire bedragen vallen weg.      De annuleringskost wordt de kost voor de 
volledig gereserveerde tijd.     Vanaf het tweede begonnen uur is de kost 12 EUR per kwartier.   De 
bijdrage in vervoer is 0,365 EUR per kilometer (geïndexeerd). 
 

Juridische grond 

NVT 
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Adviezen - argumenten 

De nieuwe kaderovereenkomst met het AGII in functie van sociaal tolken en vertalen aan te gaan. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : MJP000139 ARK: 6134000 Code beleidsveld: 0900 

Actie: 000139 Bedrag : 6.000  

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist de kaderovereenkomst met het extern 
verzelfstandigd Agentschap Integratie en Inburgering te verlengen conform de nieuwe 
voorwaarden. 

 
 

 
 
 
Dirk Blommaert Eddy Moens 
Algemeen Directeur Voorzitter 
 
 

 
 


