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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 15 december 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 24 november 2020 

Financiën 

2. Oninbaarverklaring 

3. Aanpassing meerjarenplan OCMW 2020-2025 

Huis van de zorg 

Aktename 

4. Aanstelling centrumleider LDC De Wilg als effectief gecoöpteerd lid van de 

schoolraad GO! CVO Antwerpen 
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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 24 november 2020 

Besluit: Unaniem 

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

welzijn van 24 november 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

Wegens technische problemen verlaat raadslid Griet Reyntiens de vergadering. 

Raadslid Georges Meeus verlaat de zitting tijdens agendapunt 2 

oninbaarverklaring. 

 
 

Financiën 

2. Oninbaarverklaring 

Motivering 

 
 

Voorgeschiedenis 
 
Overwegende dat het wenselijk is facturen die oninbaar zijn om diverse redenen zoals materiële 
vergissingen, klaarblijkelijke onvermogendheid van de schuldenaars, procedurekosten die hoger 

liggen dan het te innen bedrag, overlijden van de schuldenaar, niet invorderbaar te verklaren. 
 

Juridische grond 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 177. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 50.000,00 EUR Actie: AC000197 Dienstjaar 

Vast te leggen:  EUR AR: 6420000 2020 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk Welzijn besluit 
 
Artikel 1 : De in bijlage vermelde ontvangsten worden oninbaar verklaard en aan de financieel 
directeur wordt ontlasting gegeven voor het desbetreffend bedrag van € 3.320,01. 
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Raadslid Georges Meeus neemt opnieuw deel aan de vergadering. 

3. Aanpassing meerjarenplan OCMW 2020-2025 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Op 25 juni 2010 werd door de Vlaamse Regering beslist om met ingang van 01 januari 2014 de 

beheers- en beleidscyclus in alle steden en gemeenten verplicht in te voeren. Een vervroegde 
instap behoorde ook tot de mogelijkheden.   
 
Na een grondige evaluatie van de beleids- en beheerscyclus heeft de Vlaamse Regering bij Besluit 
van 30 maart 2018 de beleids- en beheerscyclus zeer grondig bijgestuurd en vervangt dit Besluit 
het Besluit van 25 juni 2010. 
 

Bovendien wordt dit Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering verder vorm gegeven 
door het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 
 
De ingang van deze nieuwe regelgeving startte op 01 januari 2020, maar ook nu werd vervroegde 

intreding voorzien. 
 
Nu is het tijd voor de eerste aanpassing van het meerjarenplan. 
 

Feiten en context 

Het meerjarenplan 2020-2025 werd opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd in het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC. 

 
Het directe gevolg hiervan is enkel nog een meerjarenplan, die zowel naar vorm als naar inhoud 
een fundamentele wijziging met zich meebrengt. Voortaan is er enkel nog één verplicht 
rapporteringsdocumenten (meerjarenplan) hetgeen in bijlage worden toegevoegd.  
 

Het oorspronkelijke meerjarenplan werd goedgekeurd in de raad van 17 december 2019.  
 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en alle toekomstige wijzigingen. 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscylcus van de 
lokale en provinciale besturen. 
 

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen. 
 
De goedkeuring van het oorspronkelijke meerjarenplan 2020 – 2025 in de raad van 17 december 
2019. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 18 november 2020 heeft het managementteam positief advies over het ontwerp van 
aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 gegeven. 
 
Het ontwerp van aanpassing van meerjarenplan 2020-2025 werd voorgelegd aan de algemene 
raadscommissie op 09 december 2020. 
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Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, 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 OCMW raad stelt het deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 van het 

OCMW vast. 
 
Het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 genereert, zoals vereist, in 2025 een positieve 
autofinancieringsmarge van € 3.199.135. 
 

 
Raadslid Robbe Carleer verlaat de vergadering bij agendapunt 4 Aanstelling 
centrumleider LDC De Wilg als effectief gecoöpteerd lid van de schoolraad GO! CVO 
Antwerpen. 
 
Raadslid Griet Reyntiens neemt deel aan de vergadering. 
 

 

Huis van de zorg 

Aktename 

4. Aanstelling centrumleider LDC De Wilg als effectief gecoöpteerd lid van de 

schoolraad GO! CVO Antwerpen 

Motivering 

Verwijzend naar de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikel 49; 

Op schriftelijke vraag dd. 8/10/2020 van de directie van GO! CVO Antwerpen, dat fusioneerde met 
GO! CVO Rivierenland met ingang van 1 september 2019, om  de centrumleider van LDC De Wilg, 
Sandra van der Linden, als effectief gecoöpteerd lid van de schoolraad aan te stellen met ingang 

van 1 september 2020. Dit naar aanleiding van een ontslag van een ander effectief gecoöpteerd lid 

van de schoolraad, waardoor mevrouw Sandra van der Linden als opvolgend lid werd aangeduid. 

 

Voorgeschiedenis 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste sinds 2009 iedere 2 jaar om Sandra van der Linden, 
centrumleider Lokaal Dienstencentrum De Wilg, aan te stellen om namens het OCMW ter 
vertegenwoordiging van de lokale, sociale, economische en culturele milieus, deel uit te maken van 
de schoolraad van GO! CVO. Tot op heden maakt zij nog steeds deel uit van deze schoolraad. Het 

dienstencentrum werkt sinds 2007 samen met het CVO voor het organiseren van cursussen aan 
senioren. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten in 2012 met het CVO.  
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Feiten en context 

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan. Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent 
welzijn en veiligheid en bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt. Hij geeft mee advies aan de Raad 
van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Personeelsleden, ouders of 
meerderjarige cursisten, leerlingen en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele 

milieus maken deel uit van de schoolraad. De schoolraad komt ongeveer vier keer per jaar samen. 
Er staat geen vergoeding tegenover dit lidmaatschap. 
 

Juridische grond 

Geen 
 

Adviezen - argumenten 

Het is vanuit de samenwerking tussen het LDC De Wilg en het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
(CVO) aangewezen namens het OCMW, organisatie Willebroek, de centrumleider aan te stellen als 

effectief gecoöpteerd lid van de schoolraad GO! CVO Antwerpen die bevoegd is tot 31/03/2021. De 
centrumleider eveneens verder aan te stellen als effectief gecoöpteerd lid voor de nieuwe 
schoolraad die geïnstalleerd wordt met ingang van 1 april 2021 en dit voor een periode van 2 jaar.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

Artikel 1 : De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn goedkeuring om op vraag van de 
directeur GO! CVO Antwerpen dd. 8/10/2020, mevrouw Sandra van der Linden, centrumleider 
lokaal dienstencentrum De Wilg, aan te stellen als effectief gecoöpteerd lid van de gefusioneerde 

schoolraad GO! CVO Antwerpen, met ingang van 1 september 2020 tot 31 maart 2021.  
Artikel 2 : Mevrouw Sandra van der Linden voor een hernieuwbare periode van 2 jaar verder aan te 
stellen als effectief gecoöpteerd lid van de schoolraad GO! CVO Antwerpen met ingang van 1 april 
2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


