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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 24 augustus 2021  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, 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: Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Mina Koukas, 

raadsleden 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de vorige vergadering 

Financiën 

2. Oninbaarverklaring 

Welzijn 

Samenleven 

3. Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Cel tewerkstelling 

4. Samenwerkingsovereenkomst OCMW Willebroek - Vlotter 

Welzijnskoepel 

Algemeen 

5. Samenwerkingsovereenkomst Steuncomité  Vertrouwenscentrum antenne 

Mechelen VZW 
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Punten van de besloten zitting 

Ondersteunende diensten 

Financiën 

6. Aanstellen van een curator onbeheerde nalatenschap over de nalatenschap van 

V.H. 

7. Aanstellen van een curator onbeheerde nalatenschap over de nalatenschap van 

de heer P. J. 
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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 vorige 

vergadering 

Besluit: Unaniem 

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

welzijn van 22 juni 2021  wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 
 

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 : Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : 001948 ARK: 6420000 Code beleidsveld:  

Actie: AC 000197 Bedrag : 49.551,83 
 

Besluit: 

Voor de fractie Vooruit stemt niet mee : Georges Meeus 

Voor de fractie Vooruit stemmen voor: 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 Groen stemmen voor: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De raad voor maatschappelijk Welzijn neemt kennis van  

 
Artikel 1 :  
De oninbaarverklaring van de bijlage vermelde ontvangsten. Aan de financieel directeur wordt 
ontlasting gegeven voor het desbetreffend bedrag van € 49.551,26. 

 
 

Welzijn 

Samenleven 

3. Samenwerkingsovereenkomst Foodsavers 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Tot juli 2021 organiseerde vzw Argos voedselbedeling aan mensen in een situatie van armoede. 
Vrijwilligers van Argos haalden voedseloverschotten op bij diverse leveranciers (groenten- en 
fruitveiling, supermarkten, enz.). Deze overschotten werden tweewekelijks uitgedeeld aan 

behoeftige mensen. 
 
Sinds juli 2021 is Argos volledig omgeschakeld naar een sociale kruidenier. De winkelruimte is 3 
halve dagen per week open. 
 
Foodsavers is een organisatie met als doel het vermijden dat voedseloverschotten op de afvalberg 
terechtkomen. Hiervoor schakelt ze mensen uit kansengroepen in via sociale tewerkstelling. 

Foodsavers haalt voedseloverschotten op en verdeelt die aan armoedeorganisaties die 
voedselbedeling organiseren en aan sociale kruideniers. Op deze manier worden vrijwilligers van 
verenigingen ontlast en kunnen ze zich richten op andere kerntaken.  

 
Hel Willebroeks beleid heeft al jaren het voornemen om beroep te doen op de dienstverlening van 
Foodsavers. Door met Foodsavers samen te werken, kan Argos bevoorraad worden van een aantal 
basisproducten. 

Grote leveranciers van voedseloverschotten beslisten in 2021 om kleinere organisaties (zoals 
Argos) niet meer toe te laten om producten op te halen. Ze dienen een beroep te doen op 
organisaties zoals Foodsavers. 
 
Na verkennende gesprekken is in april 2021 een experimentele samenwerking opgezet tussen 
Argos en Foodsavers.   

 

Feiten en context 

In juni 2021 is die experimentele samenwerking met de betrokken partijen positief geëvalueerd. 
Om een structurele samenwerking op te zetten, is een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt 
tussen Foodsavers en OCMW Willebroek. 
 

Foodsavers engageert zich om Argos op regelmatige basis te bevoorraden. Het OCMW financiert 

deze dienstverlening. Foodsavers hanteert 2 tarieven: enerzijds een forfaitaire vergoeding per 
inwoner en anderzijds een vergoeding voor het volume van geleverde voedseloverschotten. 
 
De samenwerkingsovereenkomst is toegevoegd in bijlage en maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
    

Juridische grond 

AC000138  Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm in samenwerking en overleg 
met de eigen diensten en partnerorganisaties. 
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Adviezen - argumenten 

Dienst Samenleven: De samenwerking met Foodsavers ondersteunt de werking van Argos. Recent 
is Argos omgeschakeld naar een sociale kruidenier waarbij er meer openingsmomenten zijn voor 
mensen in een situatie van armoede. Sinds kort kan Argos niet meer terecht bij enkele leveranciers 
om producten op te halen waardoor een samenwerking met Foodsavers noodzakelijk is.   

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         X  ja  Visumnummer : 2021/110 Dienstjaar :  2021 

Nr. MJP : 002848 ARK: 6493000 Code beleidsveld: 0909 

Actie: 000138 Bedrag : 7.000 €  
 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit 

 
Artikel 1 

De samenwerkingsovereenkomst zoals vastgelegd in bijlage en de daaraan gekoppelde jaarlijkse 
toelage van 7.000 € zoals voorzien in het meerjarenplan goed te keuren. 
 
Artikel 2 
De dienst Samenleven de opdracht te geven om de samenwerking met Foodsavers op te volgen. 

 
 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Cel tewerkstelling 

4. Samenwerkingsovereenkomst OCMW Willebroek - Vlotter 

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 

Vlotter is een sociale onderneming met verschillende vestigingen. Het is een samenwerking van de 
gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst.  
 
Vlotter maakbedrijf verschaft duurzame werkgelegenheid aan personen met een langdurige en 
belangrijke beperking, waardoor er een grote afstand is tot de reguliere arbeidsmarkt. Deze 

beperkingen kunnen een mentale, psychische, fysische of sociale achtergrond hebben.  
 

Er wordt een overeenkomst gemaakt met OCMW Willebroek om mensen de kans te geven op een 
tewerkstelling onder contract art.60 binnen de onderhoudsdiensten (schoonmaak, groenonderhoud 
en schilderwerken), horeca, productie (fiets- en wielbouw, manuele verpakking, elektro-montage 
en testen van digitale toepassingen en toestellen) en administratie.  
 
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. 
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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. Vlotter valt onder bovenstaande bepaling. 
 
In het kader van de samenwerking tussen OCMW Willebroek en Vlotter 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 Vlotter. 
 

Juridische grond 

 Art 60 § 7 – organieke wet betreffende de OCMW’s 
 Wet van 26 mei 2002 betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie 

 Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

 

Adviezen - argumenten 

De dienst tewerkstelling geeft positief advies voor het aangaan van een overeenkomst met Vlotter 
om tewerkstellingsplaatsen in andere sectoren te kunnen voorzien voor de eigen kandidaten.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële implicaties. 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Vlotter en 
OCMW Willebroek en het bijhorende takenpakket zoals toegevoegd in bijlage bij dit besluit. De 
bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.  
 

 

Welzijnskoepel 

Algemeen 

5. Samenwerkingsovereenkomst Steuncomité  Vertrouwenscentrum antenne 

Mechelen VZW 

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 door het OCMW van Willebroek ondersteund. De actie is ook opgenomen in 

de BBC-doelstellingen.  
 
 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op-maatschappelijke-integratie-bijwerking-1


7 

Feiten en context 

 
Sinds 2019 is er een vernieuwde samenwerking en betoelaging van het Steuncomité 
Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen. De nieuwe toelage is gebaseerd op basis van het aantal 
kinderen in de gemeente ipv het aantal inwoners en deze betoelaging werd in een eerdere Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn reeds goedgekeurd en opgenomen in het meerjarenplan.  
 
De vernieuwde samenwerking en betoelaging werd ook in een nieuwe overeenkomst gegoten, die 
bijgevoegd wordt bij deze beslissing en er integraal deel van uitmaakt.  
In deze samenwerkingsovereenkomst wordt opgenomen welke engagementen beide partners 
opnemen.  
 

Er wordt om goedkeuring gevraagd van deze nieuwe overeenkomst, die geldt voor de duur van de 
verdere bestuursperiode + 1 jaar, zijnde werkingsjaar 2021 tot en met 2025, ten einde evaluatie- 
en aanloopperiode te waarborgen. 
 
 

Adviezen en argumenten 

 
Het Vast Bureau geeft positief advies voor goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst. 
Het BCSD geeft positief advies over deze samenwerkingsovereenkomst  
De welzijnsdiensten geven positief advies voor goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst 
 
 
Juridische grond 

 
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbaren Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn, inzonderheid art. 61. 
- 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”. 

 

 

Financiële gevolgen 
 
Er is geen visum vereist gezien de subsidie nominaal is opgenomen in het meerjarenplan.  
 

Visum :  x  nee         O  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2021 

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

Actie: 000136 Bedrag : jaarlijks volgens aantal 

kinderen 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van 

Willebroek en Steuncomité Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen VZW, Maurits Sabbestraat 119, 
2800 Mechelen. De samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd bij dit besluit en 

maakt integraal deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2 : de jaarlijkse toelage voor de financiering van de werkings- en personeelskosten uit te 
betalen na jaarlijkse evaluatie van de overeenkomst en zoals voorzien in de meerjarenplanning  
 

Artikel 3 : Het OCMW duidt volgende vertegenwoordiger aan die deelneemt aan de Algemene 
Vergadering van VKM : Eddy Moens 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Ondersteunende diensten 

Financiën 

6. Aanstellen van een curator onbeheerde nalatenschap over de nalatenschap 

van V.H. 

Motivering 

Mevr. Verschueren Henriette , overleden 10 mei 2021, heeft nog een openstaande rekening bij het 
OCMW van € 2.190,30 voor haar verblijf in het WZC Ten Weldebrouc. De voorlopig bewindvoerder 

Borgonie Jan heeft na het neerleggen van zijn ambt 2 verblijfsfacturen niet kunnen betalen. 

 

Feiten en context 

Mevr. Verschueren verbleef in het WZC. De broer van mevr. Verschueren, de heer Verschueren 
Benedikt heeft de nalatenschap verworpen. Er zijn geen andere erfgenamen gekend. Betrokkene 
heeft volgens de bewindvoerder nog voldoende saldo op de rekening. 
 

Juridische grond 

Gelet op de organieke wet van 6 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere wijzigingen; 
Gelet op het burgerlijk wetboek en mee bepaald artikel 811e.v. artikel 811; 
Wanneer na het verstrijken van de termijnen van boedelbeschrijving en van beraad, zich niemand 
aanmeldt om de nalatenschap op te vorderen, geen erfgenaam bekend is of de bekende 
erfgenamen de nalatenschap verworpen hebben, wordt deze als onbeheerd beschouwd. 

Bij een onbeheerde nalatenschap kan iedere belanghebbende zich richten tot de rechtbank van 
eerste Aanleg met een verzoek tot aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap. 
 

Adviezen - argumenten 

Aangezien de overledene nog rekeningen heeft waarop gelden ter beschikking zijn en er nog 
openstaande schulden zijn bij het OCMW adviseert de financiële dienst om de procedure curator 
onbeheerde nalatenschap toe te passen zodat de opbrengsten niet oninbaar moeten worden gezet. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Indien geen curator gevraagd wordt zal mogelijk een schuldvordering van €2.190,30 
kwijtgescholden moeten worden 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist :  
 
Artikel 1 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal de procedure voor de aanstelling van een 
curator voor een onbeheerde nalatenschap opstarten. 
 
Artikel 2 

Meester Sylvie Goossens zal aangesteld worden om een verzoekschrift in te dienen om een curator 
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Verschueren Henriette aan te stellen. 
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7. Aanstellen van een curator onbeheerde nalatenschap over de nalatenschap 

van de heer P. J. 

Motivering 

De heer Pauwels Julien, overleden 19 juni 2021, heeft nog een openstaande rekening bij het 
OCMW van € 1.250,80 voor de terugbetaling van de ten laste name van begrafeniskosten. 

 

Feiten en context 

De heer Pauwels verbleef op zijn thuisadres en is daar overleden. Betrokkene werd door de firma 
TTRC overgebracht naar het stedelijk funerarium van de stad Mechelen. De dienst begraafplaatsen 
nam contact op met onze gemeentediensten om het overlijden te melden en de vraag te stellen 

naar het contacteren van een begrafenisondernemer. Begrafenisondernemer Van Humbeeck werd 
gecontacteerd. Vanuit de dienst burgerteam werd gemeld dat er geen erfgenamen werden 
gevonden. 
De sociale dienst nam de beslissing om de begrafeniskosten ten laste te nemen en deze mogelijk 

terug te vorderen op de nalatenschap. De factuur van rouwcentrum van Humbeeck werd door het 
OCMW betaald. 
 

Juridische grond 

Gelet op de organieke wet van 6 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en latere wijzigingen; 
Gelet op het burgerlijk wetboek en mee bepaald artikel 811e.v. artikel 811; 
Wanneer n het verstrijken van de termijnen van boedelbeschrijving en van beraad, zich niemand 
aanmeldt om de nalatenschap op te vorderen, geen erfgenaam bekend is of de bekende 

erfgenamen de nalatenschap verworpen hebben, wordt deze als onbeheerd beschouwd. 
Bij een onbeheerde nalatenschap kan iedere belanghebbende zich richten tot de rechtbank van 
eerste Aanleg met een verzoek tot aanstelling van een curator over de onbeheerde nalatenschap 
 

Adviezen - argumenten 

Aangezien de overledene nog rekeningen heeft waarop gelden ter beschikking zijn en er nog 
openstaande schulden zijn bij het OCMW, adviseert de financiële dienst om de procedure curator 

onbeheerde nalatenschap toe te passen zodat de opbrengsten niet oninbaar moeten worden gezet. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Indien geen curator gevraagd wordt zal mogelijk een schuldvordering van € 1.250,80 
kwijtgescholden moeten worden. 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist :  
 
Artikel 1 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal de procedure voor de aanstelling van een 
curator voor een onbeheerde nalatenschap opstarten. 
 

Artikel 2 
Meester Sylvie Goossens zal aangesteld worden om een verzoekschrift in te dienen om een curator 
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Pauwels Julien aan te stellen. 
 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 


