
 
 
  Openbare zitting  20 april 2015: verslag  

 
Aanwezig:                                                                   
Voorzitter :  Boekaerts N.,  
Leden : Vercammen L.,Vertommen S., Dillen M.,Pauwels P ,Vermeulen K., Staes G.,Steyaert A. en   
              Fierens G. 
Secretaris  :  Peirsman M 
 
DE RAAD, 
 
1. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de raadszitting van 11 maart 2015 wordt goedgekeurd . 
 
2. BBC :overzicht kosten   
Verleent goedkeuring aan de lijst van de kosten geboekt tussen 12/03/2015 en 20/04/2015 
 
3. Samenaankoop poetsproducten en hygiënisch papier:goedkeuring bestek:                              
De raad beslist tot de aankoop van 9 thin clients  en toebehoren en een scherm met klavier voor 
de enige recente  pc . 
                                          
4.  Subsidie Vertrouwenscentrum :bespreking vraag naar verhoging: 
Het vertrouwensartscentrum verzoekt het OCMW om de toegekende subsidie van 247,89 te verhogen 
nog voor 2015. 
Zij beroept zich hierbij op het jaarverslag 2013 waaruit blijkt dat de opvallendste stijging van het aantal 
meldingen in het  arrondissement Mechelen in de gemeente Berlaar voorkwam nl. van  4 in 1991 tot 25 
in 2013 ; 
De raad besluit om de jaarlijkse subsidie vanaf 2015  te verhogen van 247,89 euro naar 500 euro  
 
5.  Schuldbemiddeling :goedkeuring jaarverslag 2014 
De raad keurt het jaarverslag 2014  van de dienst schuldbemiddeling goed. 
 
6. Logo Mechelen goedkeuring ondersteuning verlenging erkenningaanvraag  
In een  brief van . 5 maart 2015 wordt door Logo Mechelen vzw  aan het OCMW de ondersteuning 
gevraagd voor de verlening van haar erkenningsaanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid Deze erkenning is noodzakelijk voor de verder subsidiëring en werking vanaf 1 januari 
2016 en is 6 jaar geldig; 
De Raad gaat akkoord om de aanvraag bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot  de 
verlenging van  de erkenning van Logo Mechelen te ondersteunen en geeft hierbij opdracht om het 
betreffende formulier te ondertekenen. 
 
7. Bespreking agendapunten ingediend door raadslid A.Steyaert:: 
Het eerste thema betreft het opzoeken van de armoede in onze gemeente  m.n. de vraag of er al 
huisbezoeken werd afgelegd in deze context. 
In het OCMW Berlaar wordt voor 2015 ,in het verlengde van het project  meldpunt vereenzaming van 
TOM (thuisoverleg Mechelen ),de opstart van het project vereenzaming als actie geponeerd: vanuit het 
bepalen van het project  een  stappenplan opstellen om dit  project te realiseren. 
Het afleggen van huisbezoeken bij de doelgroep ouderen kadert in deze context m.n. een instrument 
om  vereenzaming te herkennen ,signaleren en tegen te gaan. Dit project  kan pas gerealiseerd worden 
bij  verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking. 
Het tweede agendapunt handelt over het gevolg dat door het OCMW werd gegeven aan de briefing van 
de federale regering via Fedasil om deel te nemen aan de hervestiging in 2015 van 225 Syrische- en 
75 Congolese vluchtelingen.  
Het OCMW heeft in november 2013 na een eerste oproep tot deelname een aanbod gedaan via een 
offerte aan Fedasil .Er werd geen officieel antwoord verkregen ,alleen telefonische melding dat dat er 
op dat moment  een voldoende aanbod was. 
Bij de volgende oproep in oktober 2014 was er bij het OCMW  geen mogelijkheid tot hervestiging wegens 
afwezigheid van een beschikbare woonst. 
 
8. Datum;volgende vergadering 
Beslist volgende vergadering te houden op dinsdag 26 april 2015   


