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OPENBARE ZITTING 
 
 

Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

1 2017_RMW_00146 Organisatie van agenda en besluitvorming - notulen 
openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 
 

Personeel 
 

2 2017_RMW_00151 Organisatie van personeel en loopbaan - ontslagname 
 maatschappelijk werker in een voltijdse betrekking 

wegens bevordering - aanvaarding 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Maatschappelijk werker Sharon Servranckx werd tijdens het schepencollege van 29 juni 2017 
aangesteld als diensthoofd Leven Av bij de gemeente Berlaar met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur via bevordering met ingang vanaf 1 september 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mens 
 

Sociale dienst 
 

3 2017_RMW_00156 Goederen en diensten aan externe - Verhogen van de 
zakgelden voor het LOI - goedkeuring 
Goedgekeurd 

Beknopte samenvatting 
Regelmatig krijgt het OCMW de vraag van bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief om een attest van 
de voedselbank te verkrijgen. Dit werd steeds geweigerd, aangezien men enkel 
recht heeft op de bedragen die Fedasil voorziet en men in vergelijking met het cliënteel binnen 
budgetbeheer zelf weinig kosten moet dragen. De kloof tussen materiële opvang (in procedure) en het 
ontvangen van leefloon (bij erkenning) is zeer groot. Bijkomend ontving het OCMW in juli 2017 een 
nieuwe omzendbrief met een overzicht van de minimum- en maximumbedragen van het leefgeld voor 
LOI-bewoners. Voor een aantal categorieën is de huidige tegemoetkoming onvoldoende. De 
richtbedragen moeten dus worden aangepast. 

 
 
 
 

4 2017_RMW_00166 Goederen en diensten aan externe - Bespreking 
patrimonium LOI - advies 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het huurcontract voor het LOI in Dorpsstraat 50 loopt ten einde op 31/12/2017. De eigenaar gaat het 
pand afbreken. Dit was op voorhand geweten. Het contract met Fedasil loopt niet ten einde. We 
hebben een lopend contract van onbepaalde duur met Fedasil voor 4 plaatsen. Dit kan natuurlijk 
opgezegd worden indien gewenst. Nu rijst de vraag of we een nieuwe woning zoeken: ofwel huren of 
kopen? Ofwel zeggen we de conventie op en vangen we vier asielzoekers minder op. 

 
Ook met de woonst gelegen Wipstraat 8 moet iets gebeuren. Deze woonst voldoet niet meer aan de 
woningkwaliteit. Het gaat hier om de mogelijkheden van verluchting, het toilet is een put in de grond 
(geen stromend water), maar ook de badkamer voldoet niet. Zo staat de wasmachine te dicht bij de 
douche, is er niet zomaar de mogelijkheid om die te verplaatsen en lijkt het verwarmingselement in de 
badkamer gevaarlijk. 

 
 


