
 
 
  Openbare zitting  18 januari 2016 

 
Aanwezig:                                                                   
Voorzitter :  Boekaerts N.,  
Leden : Vertommen S., Dillen M.,Pauwels P ,.,Dillen M Staes G.,Steyaert   A en  Fierens G           
Secretaris  :  Peirsman M 
Verontschuldigd :   Vermeulen K 
 
DE RAAD, 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de raadszitting  van 21 december   2015 wordt  goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 21/12/2015 en 18/01/2016 
 
3. Kennisname :van rechtswege  ontslag Lydia Vercammen - aanduiding vervanging lid Vast Bureau. 
Neemt kennis van het van  rechtswege ontslag van raadslid L.Vercammen. 
Alle  OCMW-raadsleden verkozen op dezelfde voordrachtsakte als L.Vercammen  hebben de 
verklaring van aanduiding van het OCMW Raadslid Fierens Geert als vervanger van Vercammen 
L. in het Vast  Bureau ondertekend en deze aanduiding werd ingediend  bij de secretaris van het 
OCMW  en voor ontvangst getekend op 21/12/2015. 
Besluit dat raadslid Geert Fierens   vanaf 21/12/2015 het mandaat opneemt  van lid van het Vast 
Bureau. 
 
4. Kennisname : verklaring wijziging rangorde voor de aanduiding vervanging voorzitter 
De schriftelijke aanwijzing -naar aanleiding van het ontslag van Vercammen L- van volgende  
wijziging van  de rangorde voor de aanduiding van een vervangende voorzitter : 

1.Fierens Geert 
2. Staes Guy 

werd ingediend  bij de secretaris van het OCMW  en voor ontvangst getekend op 21/12/2015. 
De Raad neemt akte  van de aanwijzing d.d. 21/12/2015 van  volgende  raadsleden volgens 
gewijzigde  rangorde  : 

                         1. Fierens Geert  
                         2. Staes Guy 

om vanaf 01/01/2016 de voorzitter  te vervangen in de gevallen bedoeld in art. 54 en 55 van het 
OCMW decreet.              
 
5. BBC  kennisname goedkeuring jaarrekening 2014  
Neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het 

financiële  boekjaar 2014. 

 

6. Goedkeuring klachtenreglement en klachtenformulier voor het OC 
In samenwerking met de gemeente werd een  gemeenschappelijk klachtenreglement en 
betreffende formulier voor aangifte opgesteld .Dit werd door de OCMW-raad goedgekeurd. 
 
7. Afsluiten overeenkomst tussen Fedasil en OCMW Berlaar betreffende de materiële opvang van 
asielzoekers in het lokaal opvanginitiatief Wipstraat 8. 
Omwille van de sterke toename van het aantal asielzoekers werd op de OCMW’s een beroep 
gedaan om bestaande LOI’s uit te breiden; 
Omdat de eigen woning van het OCMW woning gelegen Wipstraat 8  vrij is gekomen werd deze 
na wat aanpassingen in orde gebracht als L.O.I.  
Aansluitend werd met Fedasil een conventie opgemaakt betreffende de materiële opvang van 
asielzoekers in dit  lokaal opvanginitiatief die ingaat  vanaf 09/11/2015. 
Afsluiten bruikleenovereenkomst woning Dorpsstraat 50 2590 Berlaar  
BVBA Agrias geeft  een woning ,die eigendom is van de BVBA  , in bruikleen  voor de opvang van 
asielzoekers voor een periode van 2 jaar; 
Er wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld die ingaat van 01/01/2016 
De raad keurt deze overeenkomst goed. 
 



8. Vrijwilligerswerk :bespreking en goedkeuring project een eenzaamheid bij senioren  
In het MJP 2014-2019 wordt   het uitbouwen van een algemeen vrijwilligerswerking binnen het 
OCMW als prioritaire actie vooropgesteld Het OCMW Berlaar stelt daarom  in het kader van 
vrijwilligerswerking als eerste project ‘eenzaamheid bij ouderen ‘voor .Dit project wil  ouderen met 
verhoogd risico op sociaal isolement in kaart brengen en indien gewenst of als er nood aan is , er 
een degelijke en gepaste opvolging aan geven . 
In 2016 dient het vrijwilligersaanbod  uitgebouwd om in 2017 in kader van dit  project een eerste 
initiatief  te kunnen realiseren m.n. afleggen van verjaardagsbezoeken aan bejaarden. 
De raad keurt het project eenzaamheid bij senioren en het stappenplan goed. 
Overzicht M.M.C. 
Neemt kennis van het overzicht waarbij de  evolutie wordt weergeven van 2012 tot 2015 voor wat 
het ledenaantal, aantal ritten ,aantal vrijwilligers en aantal gereden kilometers betreft. 
 
 
 
9. Personeel: goedkeuring deontologische code OCMW personeel 
In het  ontwerp van deontologische code  ,dat door het MAT werd opgesteld ,worden  naast eigen 
elementen  bepalingen analoog met de gemeente opgenomen;   
De raad keurt de deontologische code goed. 
 
 
10. Datum volgende vergadering 
Beslist volgende vergadering te houden op maandag 15 februari  2016  
 


