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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 27 oktober 2020  

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, 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 22 september 2020 

Financiën 

2. Rapportering visumtoepassing 2019 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

3. Minimale levering aardgas tijdens de wintermaanden 2020 - 2021 

Algemeen 

4. Family Justice Centre 
5. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling : jaarverslag 2019 en betoelaging 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

6. Tussentijdse monitoring rapport 1ste semester 2020 

Facility 

7. Afsluiten van een kaderovereenkomst met Fluvius 

Welzijn 

Algemeen 

8. Bijkomende ondersteuning Argos ten gevolge van coronacrisis 
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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 22 september 2020 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 22 september 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
 

Financiën 

2. Rapportering visumtoepassing 2019 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

Jaarlijks dient de financieel directeur in volledige onafhankelijkheid te rapporteren aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn inzake de toepassing van de visumplicht in de organisatie. 
 

Juridische grond 

Ingevolge de artikels 177 1°, 266 en 267  van het decreet lokaal bestuur zijn alle verbintenissen 
met een financiële of budgettaire impact die uitgaven tot gevolg hebben, onderworpen aan een 
verplicht visum van de financieel directeur. 
 
In het kader dienen alle beslissingen die een uitgave tot gevolg hebben door de diensten vooraf 
aan de financieel directeur voor te leggen die deze onderzoekt op wettigheid, waaronder ook 
kredietcontrole, en regelmatigheid. 
 
Binnen onze organisatie is de visumdrempel geplaatst op 4000 euro + BTW. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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, 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 
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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 kennis van de jaarlijkse visumrapportage van de 
financieel directeur te nemen.  
 
 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

3. Minimale levering aardgas tijdens de wintermaanden 2020 - 2021 

Motivering 

 
Minimale levering aardgas tijdens de wintermaanden 2020 - 2021 
 
Voorgeschiedenis 
 
Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder 
beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, 
plaatst de netbeheerder een budgetmeter, die toelaat het verbruik vooraf te betalen. Sinds het 
najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas. 
 
In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère via budgetmeter voor elektriciteit, biedt 
de budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie 
niet oplaadt en ook zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij 
de meter opnieuw oplaadt met de budgetmeterkaart. 
 
Om te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder 
verwarming vallen, voorziet de Vlaamse Regering in een alternatief. Met de minimale levering via 
de aardgasbudgetmeter (artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 
2010) wil de Vlaamse Regering de OCMW’s een middel aanreiken om gezinnen die de middelen 
ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te 
vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter 
beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De huidige Vlaams 
minister van Energie, doet een warme oproep naar de OCMW’s om deze maatregel in de strijd 
tegen energiearmoede te benutten. De kost hiervan kan deels worden gerecupereerd bij de 
distributienetbeheerder, deels ook bij de hulpvrager. 
 
De voorbije winters is OCMW Willebroek mee in dit systeem gestapt. 
 
 
Feiten en context 
 
Gedurende de periode 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 kan er een tussenkomst zijn 
vanwege het OCMW in de gasoplading. Deze periode kan verlengd worden indien de Vlaams 
minister van Energie hier de toestemming toe geeft. 
 
Concreet wil dit zeggen dat het OCMW rechtstreeks aan Fluvius twee maal per maand een vooraf 
bepaald bedrag stort, dat dan op de oplaadkaart van de desbetreffende cliënt kan opgeladen 
worden. 
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Deze tussenkomst kan, voor zover zij beperkt wordt tot de maximumbedragen opgenomen in het 
besluit van de Vlaamse Regering, voor 70% teruggevorderd worden bij Fluvius en de overige 30% 
kan verhaald worden bij de cliënt. 
 
Het is aangewezen dat, in het kader van onze maatschappelijke dienstverlening, ons OCMW zich 
inschrijft in deze regeling, zodat wij de verleende steun onder bepaalde voorwaarden kunnen 
terugvorderen. 
 
Het besluit laat toe, om aan deze vorm van maatschappelijke dienstverlening ook voorwaarden 
voor de cliënt te verbinden bv. : akkoord gaan met energiescan. 
 
Terugvordering van de ontvangen bedragen zal met de cliënten besproken worden na afloop van 
de winterperiode, in de loop van de maand april 2021. 

Besluit: Unaniem 

De  Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om gevolg te geven aan de oproep tot minimale  
levering aardgas aan personen met een budgetmeter en dit tijdens  de winterperiode lopende van 
november 2020 tot en met maart 2021. 
 
 

Algemeen 

4. Family Justice Centre 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het Family Justice Center Mechelen (FJC) is opgestart in mei 2017. 
In de regio Mechelen (gerechtelijk arr. Mechelen – afdeling Mechelen) is sinds mei 2013 een 
samenwerkingsverband actief, de Korte Keten Mechelen, om in situaties van intrafamiliaal geweld 
(IFG) gezamenlijk aan de slag te gaan.  Parket, politie, hulp- en dienstverlening en overheid 
werken samen om de meest complexe situaties van IFG efficiënter aan te pakken. 
Met de opstart van het FJC Mechelen kreeg dit samenwerkingsverband een fysieke inbedding in het 
Sociaal Huis Mechelen.  Via een projectsubsidie van de provincie konden er, naast de coördinator, 2 
casusregisseurs worden aangesteld.  Deze projectsubsidie werd tot eind 2019 aan de stad 
Mechelen (als centrumstad) gegeven. 
Qua inhoudelijke werking werd er door de stuurgroep gekozen om :  

- korter op de bal te spelen bij verontrusting inzake IFG en het samenwerkingsverband niet 

enkel in te zetten wanneer de situatie al geëscaleerd is 

- de casusregie bij voorkeur te laten uitvoeren door ‘neutrale’ FJC-casusregisseurs 

 
Het FJC Mechelen is een regionale netwerkorganisatie die de expertise van verschillende diensten 
rond IFG bundelt. 
Het FJC Mechelen heeft 3 taken: 

- de samenwerking tussen de verschillende partners op het terrein (parket, politie, hulp- en 

dienstverlening en bestuur) coördineren en bevorderen.  De organisatie van het 

intersectoraal casusoverleg en de inzet van neutrale FJC-casusregisseurs is de kerntaak 

van het FJC.  Dit casusoverleg wordt juridisch gekaderd in het Protocol ‘intersectoraal 

casusoverleg IFG – FJC Mechelen’ en bijhorend regionaal draaiboek. 

Het FJC hanteert een 3 sporen beleid: 

o Spoor 1 : advies en consult 

o Spoor 2 : trajectopvolging door een FJC-regisseur (outreachend, aanklampend, 

vraaggericht) 

o Spoor 3 : ketenaanpak voor de hoogrisico- en multiproblemsituaties 
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- inspelen op hiaten in het bestaande hulpverleningsaanbod door nieuwe samenwerkingen 

op te zetten of door een eigen aanbod te ontwikkelen (lotgenotenwerking, groep Moedige 

Moeders, …) 

- de expertise rond IFG bij de samenwerkingspartners en andere lokale stakeholders 

vergroten (consultfunctie, vorming, sensibilisering, …) 

Heel wat partners in de regio zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband : Parket 
Antwerpen Afdeling Mechelen, Justitiehuis Mechelen, Korpschefs van de 6 politiezones, Sociaal 
Huis Mechelen, CAW BML, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, CKG Betlehem, Jeugdzorg 
Emmaüs, Kind & Gezin, Psychosociale dienst gevangenis Mechelen, Moderator vzw, Sociale 
Dienst Jeugdrechtbank, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, CGG De Pont. Ook het OCMW van 
Willebroek neemt deel aan het operationeel team en volgt de ketenaanpak sinds 1 jaar.  
Op Vlaams niveau valt het FJC onder de bevoegdheid van minister Zuhal Demir en van het 
Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Justitiehuizen. 
 

Feiten en context 

Het FJC werkte in maart 2019 een Actieplan FJC 2020+ uit. Dit is een plan om de werking van het 
FJC inhoudelijk te verfijnen, te verankeren en regionaal uit te breiden. 
 
Inhoud: 

- Het FJC biedt 2 vormen van intersectoraal casusoverleg aan: 
o De FJC-overlegtafel waarop iedere professional een dossier kan aanmelden.  Er 

wordt informatie gedeeld, een gezamenlijke risicoinschatting gemaakt en een 
verder traject afgesproken; 

o Het Overleg Operationeel Team per politiezone : dit is een triageoverleg waarbij 
politie een selectie van politietussenkomsten voorlegt.  Er wordt bekeken of er 
hulpverlening aanwezig is of hoe deze zo snel mogelijk geïnstalleerd kan worden; 

- Capaciteitsplan: 
o Als het Overleg Operationeel Team in iedere politiezone aangeboden wordt, 

verwachten we een instroom van 350 nieuwe aanmeldingen per jaar die door de 
FJC-regisseurs in Spoor 2 worden opgenomen.  Met een caseload van 70 nieuwe 
spoor 2-dossiers per jaar per VTE, komt dit neer op 5 VTE FJC-regisseurs. 

- Convenant tussen stad Mechelen en Vlaamse Overheid: 
o Er wordt een convenant afgesloten tussen de stad Mechelen en de Vlaamse 

Overheid – Afdeling justitiehuizen om de werking van het FJC Mechelen en de 
engagementen van beide partijen vast te leggen. 

- Financieringsplan: 
o Om zowel de FJC-basiswerking als de regionale uitbreiding te kunnen aanbieden 

werd een financieringsplan opgemaakt. 
 
Wat betreft de financiering van de FJC-werking wordt een opsplitsing gemaakt tussen het FJC-
basisaanbod dat sowieso regionaal wordt aangeboden en het extra FJC-aanbod dat 
gedecentraliseerd wordt aangeboden. 
 
Het basisaanbod houdt de volgende dienstverlening in: 
 

· Alle professionals in de regio kunnen voor advies terecht bij het FJC (spoor 1) 
· Alle professionals in de regio kunnen dossiers aanmelden op de FJC-overlegtafel 
· Indien een dossier doorstroomt naar de ketenaanpak wordt een neutrale FJC-regisseur 

aangesteld die het traject verder opvolgt (spoor 3) 
· Alle partners kunnen deelnemen aan de FJC-vormingen 
· Liaisons (= deelnemers aan de FJC-overlegtafel) kunnen participeren aan de begeleide 

intervisiesessies 
De financiering van het basisaanbod wordt voorzien door de Vlaamse Overheid : 
netwerkcoördinatie, casusregie, werkingsmiddelen. 
De stad Mechelen staat in voor de huisvesting en logistieke ondersteuning van het FJC. 
De engagementen worden vastgelegd per Convenant tussen stad Mechelen en de Vlaamse 
Overheid, DWVG – Afdeling Justitiehuizen. 
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Het gedecentraliseerde aanbod van de FJC-werking en de structurele instroom van politie, 
waarbij het FJC kort op de bal kan spelen bij signalen van verontrusting, wordt gekoppeld aan een 
financiële bijdrage van de lokale besturen (bij voorkeur per politiezone). 
De lokale besturen die een financiële bijdrage leveren tekenen in op het volgende extra aanbod: 

· het triage-overleg per politiezone 
· maandelijkse (of tweewekelijkse) bespreking van aanmeldingen door politie; samen 

wordt bekeken of er voldoende hulpverlening aanwezig is of dat het FJC een traject 
opstart (Spoor 2) 

· inzet van FJC-regisseurs op de 3 sporen 
· consult, trajectopvolging, ketenaanpak 
· een vaste FJC-regisseur als aanspreekpunt in de politiezone 
· vanuit het FJC-team worden 1 of 2 medewerkers aangeduid per politiezone 
· indien gewenst zitten zij (op af te spreken basis) fysiek ter plaatse, bij politie of OCMW 
· bijkomend FJC-aanbod ter plaatse 
· begeleide intervisie voor professionals in de politiezone 
· lotgenotenwerking op maat van de lokale noden 
· groep Moedige Moeders 

…deelname aan de stuurgroep FJC Mechelen 
 
De financiering van het gedecentraliseerd aanbod wordt gevraagd aan de lokale besturen.  Om dit 
aanbod te kunnen realiseren hebben we nood aan 5 VTE FJC-medewerkers.  Er werd gehoopt op 
een meer substantiële tussenkomst van Vlaanderen om de werking uit te rollen over de regio maar 
jammer genoeg zijn de middelen hiertoe onvoldoende gevolgd en wordt aan de lokale besturen 
gevraagd om in de noodzakelijke middelen te voorzien. Er werd binnen de welzijnskoepel een 
solidaire verdeelsleutel afgesproken.  
 

 Inwoners aantal 2018 Percentage Jaarlijkse bijdrage 
per gemeente 

Berlaar 11 507 3.4% 9 227,21 

Bonheiden 14 951 4.4% 11 988,88 

Bornem 21 186 6.2% 16 988,59 

Duffel 17 385 5.1% 13 940,65 

Heist-op-den-
Berg 

42 478 12.4% 34 062,17 

Lier 35 712 10.4% 28 636,66 

Mechelen 86 304 25.2% 69 205,27 

Nijlen 22 813 6.7% 18 293,24 

Putte 17 584 5.1% 14 100,22 

Puurs – St-
Amands 

25 932 7.6% 20 794,30 

Sint-Katelijne-
Waver 

20 870 6.1% 16 735,19 

Willebroek 26 223 7.6% 21 027,64 

TOTAAL 342 945 100% 275  000,02 

 

Adviezen - argumenten 

De afdeling Welzijn wil graag inzetten op deze werking, die het afgelopen jaar zijn meerwaarde 
reeds heeft bewezen in de politiezone Mewi. Er werd binnen de welzijnskoepel een solidaire 
verdeelsleutel afgesproken en de afdeling welzijn adviseert om een tussenkomst te voorzien zoals 
voorzien in het meerjarenplan. Gelet op het feit dat de samenwerkingsovereenkomst vanaf juli 
wordt afgesloten en er nog maar een half werkingsjaar rest, zal de eerste bijdrage gehalveerd 
worden naar 10.513,82 € (= 1/2e van 21.027,64€). 
De afdeling welzijn adviseert om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren om een goede en 
efficiënte werking binnen het FJC te kunnen waarborgen.  
 
Zowel het Bijzonder comité sociale dienst als het vast bureau geven positief advies tot goedkeuring 
van samenwerkingsovereenkomst en betoelaging. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Er is geen visum vereist gezien de betoelaging nominaal is voorzien in het meerjarenplan.  

 

Visum :  x  nee        0  ja  Visumnummer :2020/094 Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : MJP000838 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0909 

Actie: AC000136 Bedrag : 10.513.82€ (= 
21.027,64€/2 voor 6 mdn) 

 

Besluit: Unaniem 

    De raad voor maatschappelijk welzijn   
 
Artikel 1 : hecht zijn goedkeuring aan de betoelaging van 10.513,82€ voor de werking van het 
Family Justice Centre in het jaar 2020 in de regio Rivierenland en dit zoals opgenomen in het 
meerjarenplan 000838, actie AC000136. 
 
Artikel 2 : hecht zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst Family Justice Center 
Mechelen, zoals toegevoegd in bijlage.  

 
 

5. Vertrouwenscentrum Kindermishandeling : jaarverslag 2019 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). 
De bedoeling van deze antennedienst is hulpverlening te bieden in situaties van kindermishandeling 
uit het arrondissement Mechelen.  
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 2019 over.  
 
Uit het jaarverslag blijkt dat in 2019 er 47 kinderen uit onze gemeente werden aangemeld. 
 
Daar het aantal kinderen op 1/1/2017 5938 kinderen bedroeg en er een jaarlijkse tussenkomst is 
voorzien van € 0,75/kind, kan er aan de vzw een tussenkomst worden verleend van als bijdrage in de 
werkingskosten om een regionale antenne te kunnen behouden en dit voor een bedrag van 4453,5€.  
 
Juridische grond 
 

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

 
 
Adviezen 
 
Het Vast Bureau geeft positief advies om de ledenbijdrage over te maken aan het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling antennepost Mechelen.  
 
 
Financiële gevolgen 
 
Er is geen visum vereist aangezien de betoelaging van het vertrouwenscentrum nominaal voorzien is 
in het meerjarenplan 2020-2026. 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : mjp0000831 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0959 

Actie: 000136 Bedrag : 4453,50  

 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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, 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 : Akte te nemen van het jaarverslag 2019 (in bijlage) van de vzw “Steuncomité 
vertrouwenscentrum antenne Mechelen”, M. Sabbestraat 199 te 2800 Mechelen. 
 
Artikel 2 : De ledenbijdrage van € 4453,50 over te maken aan vzw “Steuncomité vertrouwenscentrum 
antenne Mechelen op rekeningnummer BE60 0012 2597 0670, zoals vastgelegd in het meerjarenplan 
2020-2026. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

6. Tussentijdse monitoring rapport 1ste semester 2020 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds de invoering van BBC 2020 is de verplichting opgelegd om minstens éénmaal per jaar, in de 
loop van het derde kwartaal, aan de raad te rapporteren over de stand van zaken van de 
beleidsdoelstellingen over de eerste 6 maanden van het jaar, en dit zowel op inhoudelijk als financieel 
vlak. 

Feiten en context 

Zo krijgen alle raadsleden 3x per jaar een rapport over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering 
hiervan, namelijk bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan, bij de vaststelling van de 
jaarrekening en minstens bij één tussentijds opvolgingsrapport. De opvolgingsrapportering bevat 
minstens de volgende elementen:  

1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;  
2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 

lopende jaar;  
3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak 

van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;  
4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's. 

Juridische grond 

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.  
Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
en de provinciale besturen. 

Adviezen - argumenten 

Gunstig advies van het managementteam op datum van 14/10/2020. 

Financiële gevolgen & communicatie 

geen 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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, 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 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De OCMW raad neemt kennis van het opvolgingsrapport 2020 van het meerjarenplan 2020-2025. 

 
 

Facility 

7. Afsluiten van een kaderovereenkomst met Fluvius 

Motivering 

De gemeente heeft een kaderovereenkomst met Fluvius. Deze werd op de gemeenteraad van 
25/08/2020 hernieuwd. Maar gezien het OCMW eigen rechtspersoonlijkheid heeft dient het OCMW 
zelf een kaderovereenkomst af te sluiten met Fluvius indien ze van de voordelen van een dergelijke 
overeenkomst gebruik wil maken. 
 
 
Voorgeschiedenis 
 
In 2012 werd door de Gemeente met Eandis cvba werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde 
distributienetbeheerders, die in naam en voor rekening van de DNB optrad, een 
kaderovereenkomst afgesloten. Zij hadden een aanbod om het gemeentebestuur te ondersteunen 
bij het energiebeheer van de gebouwen en openbare verlichting, deze werd beschreven en 
voorgelegd in latere specifieke overeenkomsten. Deze overeenkomsten gelden in uitvoering van de 
toenmalige afgesloten kaderovereenkomst. De aanvaarding van het in de specifieke 
overeenkomsten geformuleerde aanbod impliceert eveneens een beheersoverdracht.  
Als we dezelfde voordelen willen voor het OCMW is het noodzakelijk ook een kaderovereenkomst af 
te sluiten om van de voordelen te kunnen genieten. 
 
 
Feiten en context 
 
De kaderovereenkomst:  
Deze overeenkomst bepaalt de algemene modaliteiten van de samenwerking tussen ons OCMW en 
Fluvius. 
Zij voorziet de mogelijkheid aan Fluvius om een aanbod te formuleren om het OCMW te 
ondersteunen bij het energiebeheer.  
 
Specifieke overeenkomsten:  
Indien aan de vraag van het OCMW kan voldaan worden door het aanbieden van een 
consultancydienstverlening zal hiervoor een afzonderlijke specifieke overeenkomst gesloten worden 
tussen de het OCMW en Fluvius.  
Indien een projectaanpak aangewezen is, kan een specifieke projectovereenkomst afgesloten 
worden.  
 
Het OCMW schept met andere woorden met deze overeenkomst de mogelijkheid om samen met 
Fluvius energiedossiers uit te werken. Dossiers die te complex zijn voor de eigen diensten of 
waarvoor personeel en tijd ontbreekt. 
Per dossier (vb: nieuwe Cv-ketel, vernieuwen HR-glas, relighting,…) wordt een aparte 
overeenkomst opgemaakt met apart tracé en begroting. Indien nodig kan een project ook worden 
geprefinancierd. 
 
In de nu voorgestelde overeenkomst wordt ook de datatoegang van slimme meters geregeld. En de 
ondertekening is vereist om de energiemanagementssoftware te kunnen gebruiken. 
 
 
Juridische grond 
 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 
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Adviezen - argumenten 
 
In het verleden is het afsluiten van deze kaderovereenkomst reeds nuttig gebleken. 
Het project van de vernieuwing van de stookplaats van de Bibliotheek is door deze overeenkomst 
snel en op vakkundige wijze kunnen uitgevoerd worden. 
Ook heeft Fluvius, destijds nog Eandis, al een paar studies in gebouwen gedaan van stookplaatsen 
die anders door gebrek aan tijd niet gerealiseerd kunnen worden. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Met de kaderovereenkomst leggen we ons niet vast aan één of ander project met financiële impact. 
We creëren een kader om in de toekomst samen te werken voor de infrastructuur van het OCMW. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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, 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 

Artikel 1 : De OCMW raad beslist goedkeuring te verlenen om een  kaderovereenkomst af te sluiten 
met Fluvius –ESCO & DLB met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199 – 9090 Melle met 
het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, 
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke 
overeenkomsten. 
 
Artikel 2 : De algemeen directeur en de voorzitter van het vast bureau worden gemachtigd om 
deze overeenkomst te ondertekenen. 
 
Artikel 3 : Afschrift van dit besluit voor kennisgeving en voor verder gevolg over te maken aan de 
bevoegde diensten. 
 
 

Welzijn 

Algemeen 

8. Bijkomende ondersteuning Argos ten gevolge van coronacrisis 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Argos vzw is een vereniging waar mensen die het financieel moeilijk hebben terecht kunnen voor 
voedsel, huishoudproducten en kledij.  
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Het gemeentebestuur verkreeg van de medewerkers van Argos in juni al de vraag voor extra 
ondersteuning omwille van de corona-crisis. Zij bleven de gehele periode de voedselbedeling en 
sociale kruidenier waarborgen in de Gemeente Willebroek.  
Omwille van coronamaatregelen verkreeg Argos gedurende de voorbije periode minder  
zuivelproducten, brood, conserven, vis, vlees en charcuterie. Om toch in voldoende aanbod te 
voorzien werden de ontbrekende producten door Argos aangekocht.  
Omwille van de problemen in de voedselhulp werd door de minister van maatschappelijke 
integratie beslist om aan de OCMW’s middelen ter beschikking te stellen om voedselhulp te bieden. 
In juni werd door het de raad reeds beslist om subsidies ten bedrage van 6000€ uit te betalen om 
Argos te ondersteunen.  

 
Er diende door Argos ook beschermingsmateriaal  aangekocht te worden waardoor hun werking 
een hogere exploitatiekost kent ( handschoenen, alcoholgel ,mondmaskers, ontsmetting voor de 
tafels, boxen en vloer).  
 
Gezien het belang van de voedselbedeling werd bekeken hoe de organisatie ondersteuning kan 
bieden en werd beslist om  
 
Er werd beslist om een bedrag van 6000€ over te maken aan Argos om tijdens de voorbije 
coronacrisis hun werking te kunnen blijven garanderen.  
 
Er werd tevens vanuit de organisatie op bepaalde dagen een wagen ter beschikking gesteld 
waarmee producten opgehaald kunnen worden om de huur van een wagen te beperken.  
 

Feiten en context 

In het najaar zullen de gevolgen van de corona-crisis nog steeds voelbaar zijn en de federale 
overheid besliste om opnieuw subsidies te verlenen aan de lokale besturen om de voedselhulp te 
waarborgen.  
Omwille van de problemen in de voedselhulp werd door de minister van maatschappelijke 
integratie beslist om aan de OCMW’s middelen ter beschikking te stellen om voedselhulp te bieden. 
Het OCMW van Willebroek heeft hierbij recht op € 5778 voor de periode 1/4/20 tot 30/9/20 en 
heeft bijkomend een recht van 5.778€ voor het najaar wat het totaal op 11556€ brengt.  
Er wordt voorgesteld om met deze middelen opnieuw een subsidie uit te keren aan Argos. Het 
OCMW kan deze middelen recupereren van de federale overheid door aangifte in het uniek verslag.  
 
Op die wijze kunnen de kosten, na verantwoording opnieuw gerecupereerd worden. Aan Argos zal 
gevraagd worden deze kosten te verantwoorden aan de hand van een namenlijst van gerechtigden 
en de voedingskosten die gemaakt werden gedurende deze coronacrisis. 
 

Juridische grond 

 
Omzendbrief 29/6/20 tot wijziging van de omzendbrief van 3 april 2020 betreffende de dringende 
maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van het OCMW. 
 

Adviezen - argumenten 

Rekening houdend met het feit dat regionale samenwerking nog op zich laat wachten en met de 
huidige situatie van Argos vzw tijdens deze coronacrisis stellen de welzijnsdiensten voor om een 
extra toelage te geven aan Argos.  
 
We stellen voor om een rapportage te vragen over het aantal geholpen gezinnen totaal en het 
aantal gezinnen uit Willebroek.  
 
Het Vast Bureau adviseerde positief tot uitbetaling van de extra betoelaging in kader van corona. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer : 2020/121 OCMW  Datum :  23/4/2020 

Beschikbaar krediet: -€3000,00 Actie: AC000139 

MJP000861 

Dienstjaar 

Vast te leggen: €5556,00 AR: 2020/6493000/WZ/0909 2020 

 
Budget werd niet voorzien. Er wordt voorgesteld om in overschrijding te gaan voor 11.556€. Aan 
inkomstenzijde hebben we uitzonderlijke opbrengsten van 11556€ die eveneens niet voorzien 
waren. De respectievelijk budgettenkunnen bij budgetwijziging rechtgezet worden. De financieel 
beheerder levert een voorwaardelijk visum af.  

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit  
 
Artikel 1 : om, gezien de aanhoudende corona-crisis, voor het najaar opnieuw een bedrag van 
5556€ toe te kennen aan Argos de nodige voeding aan te kopen om hun werking te kunnen blijven 
garanderen en dit onder de voorwaarde van rapportering van de gerechtigden (namenlijst) en de 
voedingskosten die gemaakt werden, dewelke reeds werd bezorgd.  
 
Artikel 2 : aan de dienst welzijn opdracht te geven om een aanvraag te doen voor het verkrijgen 
van een vergoeding (totaal 11556€) zoals bepaald in de omzendbrief voor de dringende 
maatregelen inzake voedselhulp dat door de minister van maatschappelijke integratie beslist om 
aan de OCMW’s middelen ter beschikking te stellen om voedselhulp te bieden. 
 

 
 
 

 
 
 
Dirk Blommaert Eddy Moens 
Algemeen Directeur Voorzitter 
 
 
 
 


