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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 25 mei 2021  

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, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Mina Koukas, 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 27 april 2021 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

2. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering - 25 mei 2021 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

3. Partnerschapsovereenkomst VDAB - welzijnskoepel KBV - jaaractieplannen 
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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 27 april 2021 

Besluit: Unaniem 

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

welzijn van 27 april 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

2. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering - 25 mei 

2021 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Volkshuisvesting Willebroek cvba wordt ons bestuur met een schrijven, ontvangen op 4 mei 
2021, uitgenodigd voor de schriftelijke Algemene Vergadering van 25 mei 2021. 
 
Gelet op de heropflakkering van het Corona-virus heeft de directie van Volkshuisvesting beslist om 

ook in 2021 een schriftelijke Algemene Vergadering te organiseren. De mogelijkheid tot het houden 
van een schriftelijke Algemene Vergadering is voorzien in het Wetboek der vennootschappen en 
verenigingen.  
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
1. Akteneming van het proces-verbaal van de Algemene vergadering van 8 september 

2020 (zie bijlage) 
2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het 

dienstjaar 2020, het bijzonder verslag m.b.t. het toezicht op het sociaal oogmerk van 
de vennootschap en de klachtenrapportering 2020. 

3. Kennisname van het verslag van de commissaris-revisor en goedkeuring van de 
jaarrekening 2020: 
i. balans na winstverdeling 

ii. resultatenrekening 
iii. toelichting 

4. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5. Ontslag en benoeming bestuurders 
6. Aanstelling en bezoldiging van de commissaris-bedrijfsrevisor  
7. Indexatie zitpenningen bestuurders en voorzitter 

8. Varia 
 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 
 
Vertegenwoordiger voor de gemeente: Eddy Bevers  
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Plaatsvervanger voor de gemeente : Luc Spiessens 

 
Vertegenwoordiger voor het OCMW: Bavo Anciaux 
Plaatsvervanger voor het OCMW: Ilse Lenvain 
 

Juridische grond 

Volgens de statuten van de SM voor Volkshuisvesting, artikel 14, worden de bestuurders die het 
gemeentebestuur vertegenwoordigden gekozen onder de kandidaten die door het betrokken 
openbaar bestuur worden voorgedragen. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar 
(legislatuur). 
 
Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit diene naan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  

 
Decreet lokaal bestuur. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de vertegenwoordigers en de vervangers 
van ons bestuur werden aangeduid voor de duur van de huidige legislatuur. 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op de schriftelijke procedure ontvangt elke aandeelhouder:  
 

- Een nota met verduidelijking van de agendapunten van de Algemene Vergadering 2021 
- Een uitgebreid toelichtingsdocument van bedrijfsrevisor Luc Callaert, ter aanvulling van 

agendapunt 3 
- Een stemformulier 

 
Volgende stappen worden genomen in de schriftelijke procedures, de gestelde deadlines dienen 

gerespecteerd te worden: 

 
- 14/05/2021 – uiterste datum voor schriftelijke vraagstelling door aandeelhouders  
- 19/05/2021 – uiterste datum waarop elke aandeelhouder een gegroepeerd antwoord op de 

gestelde vragen van de aandeelhouders zal ontvangen van Volkshuisvesting 
- 25/05/2021 – uiterste datum waarop het stemformulier door de aandeelhouder dient 

bezorgd te worden aan Volkshuisvesting 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit 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 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De OCMW-raad besluit: 

 
Artikel 1: 
kennis te nemen van het schrijven, ontvangen op 4 mei 2021, van Volkshuisvesting Willebroek 
cvba, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de schriftelijke Algemene Vergadering van 25 mei 

2021.  
 
Artikel 2: 
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de schriftelijke Algemene Vergadering van 
25 mei 2021. 
 
Artikel 3: 

de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan schriftelijke Algemene 
Vergadering van 25 mei 2021, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de OCMW-raad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 2 van de onderhavige 
raadsbeslissing; en 
 

Artikel 4: 

kennisgeving hiervan te verrichten aan Volkshuisvesting Willebroek cvba, A. Van Landeghemplein 
2, 2830 Willebroek, ter attentie van het secretariaat. 
 
 

Welzijn 

Cel tewerkstelling 

3. Partnerschapsovereenkomst VDAB - welzijnskoepel KBV - jaaractieplannen 

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-Vaartland en met de betrokken gemeenten en OCMW’s en dit voor 
de verdere legislatuur. 
 
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-Vaartland 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. 
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Feiten en context 

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 situeert zich 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 

 
In overleg met VDAB, lokale besturen en belangrijke partners in activering werd in het voorjaar in 
diverse werkgroepen een jaaractieplan opgemaakt over deze verschillende domeinen, dat ter 
goedkeuring wordt voorgelegd.   
 

Het jaaractieplan wordt toegevoegd bij deze beslissing en maakt er integraal deel van uit.  

 

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 goedkeuring van het 

jaaractieplan in navolging van de overeenkomst met VDAB, gemeente Willebroek en de 2 andere 
lokale besturen van de welzijnskoepel.  
 
De welzijnsdiensten blijven aandringen op een betere ondersteuning voor het opstarten van 
tewerkstellingsmaatregelen en het waarvoor het OCMW zelf onvoldoende expertise heeft en VDAB 
experten heeft.  

 
Het Vast Bureau geeft positief advies tot goedkeuring van dit jaaractieplan ism VDAB en de andere 
lokale besturen.  
 

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: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit 
 
Artikel 1 : zijn goedkeuring te hechten aan het jaaractieplan van het partnerschap VDAB- lokale 
besturen van Klein Brabant – Vaartland.  

 
Artikel 2 : aan te dringen bij VDAB om bijkomende ondersteuning te voorzien aan 
trajectbegeleiders van OCMW’s voor het opstarten van tewerkstellingsmaatregelen en de toeleiding 
naar bedrijven.  
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Artikel 3 : de ondertekening in te plannen van de partnerschapsovereenkomst, zoals goedgekeurd 

in Raad voor Maatschappelijk Welzijn van januari 2020 met inbegrip van het jaaractieplan met 
persmoment en dit op 11/6/2021 om 11u30.  

 
 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


