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OPENBARE ZITTING 

 

Verslaggeving vorige raden 
 
 

1 2017_RMW_00098 Organisatie van agenda en besluitvorming - notulen 
openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
In uitvoering van art.44 van het OCMW decreet 

 
Wetgeving 

•  OCMW-decreet van 19 december 2008 (art.44) 
 

Regelgeving: bevoegdheid 
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 en 52 van het OCMW-decreet 

 
Notulen 
Koen Vermeulen signaleert nog enkele onregelmatigheden ivm het gebruik van Atrium. Deze zullen 
nav de volgende raadszitting rechtgezet worden. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De raadsleden keuren de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 29 mei 2017 goed. 



  

Dienstverlening 
 
 

2 2017_RMW_00094 Goederen en diensten aan externe - Vraag naar internet 
in de LOI-woningen - bijkomende vraag 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De vraag naar een internetvoorziening in de LOI-woningen leeft al een hele tijdje onder de LOI- 
bewoners. Dit is steeds geweigerd vermits Fedasil enkel stelt dat er 5 dagen op 7 internettoegang 
moet voorzien worden door de opvangstructuur (zoals bijvoorbeeld in de bibliotheek nu het geval is). 
In de instructie staat niet letterlijk vermeld dat dit in de woning voorzien moet worden. 

 
Omdat internet niet meer weg te denken is uit onze samenleving doen we vanuit de sociale dienst nu 
het voorstel om internet te voorzien in de drie LOI-woningen. 

 
Bewoners kunnen internet gebruiken voor schooldoeleinden. Een middelbare school verwacht bv. dat 
kinderen elke avond toegang hebben tot internet voor bepaalde huiswerktaken te maken. Maar ook 
bij lagere school en het volwassenonderwijs merken we dat het inoefenen van hetgeen op school 
geleerd werd, vlotter kan gaan indien er internettoegang is. Er worden vaak allerlei websites ter 
beschikking gesteld om het leerproces te vergemakkelijken. 

 
Bewoners proberen ook regelmatig contact te houden met hun familie die in het land van herkomst 
achterbleven. Via telefonie is dit onbetaalbaar, maar internet biedt hier een goede oplossing. De 
bibliotheek is hier ook een optie, maar hier hebben bewoners vaak onvoldoende privacy. 

 
Als sociale dienst willen we wel duidelijk stellen dat wanneer er internettoegang voorzien zou worden, 

het de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf blijft om zich te voorzien in middelen om van dit 
internet gebruik te maken. We zullen geen laptop, tablets of dergelijke zelf voorzien. Wanneer het 
volume op is, is het ook niet de bedoeling om dit te verhogen. 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 en 52 van het OCMW-decreet 

 
Notulen 
Silvain Vertommen wil weten of het voorzien van internet een verplichting betreft. 

 
Sharon Servranckx antwoordt ontkennend. Wel wordt internet tegenwoordig beschouwd als een 
basisvoorziening. 

 
Pegie Pauwels vraagt hoe de omliggende OCMW’s dit organiseren. 

 
Sharon Servranckx heeft navraag gedaan en is tot de bevinding gekomen dat de meeste OCMW’s dit 
reeds aanbieden of toch minstens in overweging nemen, wegens het veranderd opvangmodel. De 
meeste mensen die hier toekomen, zijn al erkend. Dat betekent dat er twee maanden tijd overblijven 
om een woning te vinden. Internet is daarbij een handig hulpmiddel. 

 
Pegie Pauwels is van mening dat er toch een zekere limiet moet gesteld worden. 

 
Sharon Servranckx antwoordt dat dat zeker kan. Alles is afhankelijk van het abonnement dat wordt 
afgesloten. Het is niet de bedoeling dat het OCMW kosten voor meerverbruik betaalt. 



  

Silvain Vertommen merkt op dat er heel wat gezinnen zijn dat het moeilijk hebben en die zich geen 
internetaansluiting kunnen veroorloven. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts heeft hier begrip voor. 

 
Sharon Servrankx vult aan dat de vraag ook gesteld wordt vanuit de vrijwilligers die de mensen in de 
LOI’s begeleiden. 

 
Geert Fierens vindt dit een zinvol initiatief in het kader van de integratie van asielzoekers. Van 
schoolgaande kinderen wordt vaak verwacht dat ze toegang tot internet hebben. Hij verwacht wel dat 
er een zeker toezicht wordt uitgeoefend. 

 
Pegie Pauwels merkt op dat de ouders van deze kinderen vaak niet in staat zijn om hen wat 
computergebruik betreft te begeleiden. 

 
Sharon Servranckx antwoordt dat dit kan worden aangeboden via vrijwilligers die huiswerkbegeleiding 
op zich nemen. 

 
De raad geeft Sharon Servranckx de opdracht mee om een kostenraming op te maken tegen de 
volgende zitting. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
Toestaan van internet in alle LOI-woningen. 

 

 
 
BIJKOMENDE PUNTEN 

 
 

16 Interpellatie van raadslid Koen Vermeulen: Poetsdienst OCMW 
BEHANDELD 

 

Indiener(s): 
Koen Vermeulen, SamBa 

 

Toelichting: 
Op de gemeenteraad van 16 mei 2017 heb ik vernomen dat het de bedoeling is dat de 
poetsdiensten van het OCMW Berlaar en OCMW Nijlen en DCO Extra Time zullen 
samensmelten tot 1 organisatie. 
Tevens werd er op die gemeenteraad door de OCMW voorzitter vermeld dat die geen 
consequenties heeft voor de huidige poetsvrouwen van OCMW Berlaar. De poetsvrouwen kunnen 
blijven werken onder dezelfde voorwaarden, zelfs zoveel mogelijk op dezelfde werkplekken. Het 
OCMW Berlaar zal waar nodig voor een financiële bijpassing zorgen. 

 
Graag had ik vernomen : 

 
 Wat de financiële consequenties zijn voor het OCMW Berlaar van deze 

samenvoeging. 
Hoeveel zal de poetsdienst meer of minder kosten aan het OCMW Berlaar vanaf 2018. 

 Wat de inspraak mogelijkheden van OCMW Berlaar zijn in deze nieuwe 
onderneming. 



  

Ter voorbereiding had ik graag een volledige elektronische kopie ontvangen van dit dossier, de 
verslagen van raadsbesluiten van OCMW Berlaar waarin deze intentie tot samenvoeging werd 
goedgekeurd en al de verslagen van de vergaderingen die betreffende deze samenvoeging hebben 
plaatsgevonden of waarin deze samenvoeging werd besproken. 

 
Antwoord 
Voorzitter Nadine Boekaerts heeft de kostenbatenanalyse digitaal doorgestuurd. De finale 
berekeningen moeten nog gebeuren. Er wordt gegarandeerd dat er voor de bestaande klanten niets 
wijzigt. 

 
Silvain Vertommen vraagt of dit ook geldt voor de klanten op de wachtlijst? 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat dit nog moet worden besproken. Er staat een bezoek aan 
Beringen op het programma, waar dergelijk traject al werd gelopen. Indien er een duidelijk draaiboek 
voorhanden is, wordt het eenvoudiger om het project uit te voeren. Streefdatum blijft nog steeds 1 
januari 2018. 

 
Fred Steyaert vraagt of alles dan wordt afgerekend via dienstencheques. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt bevestigend. In het bestuur van de IGS zal een politieke 
afvaardiging zetelen. 

 
 
 
 

 
 
19 juni 2017 20:35 - De voorzitter sluit de zitting 


