
 

 
 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Administratief toezicht Zitting van 6 november 2017 

 
 
 

Samenstelling: 
 
 

Aanwezig: 
mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Silvain Vertommen, raadslid; mevrouw Eliane 
Vingerhoets, raadslid; mevrouw Marianne Dillen, raadslid; de heer Guy Staes, raadslid; de heer Alfred 
Steyaert, raadslid; mevrouw Pegie Pauwels, raadslid; de heer Koen Vermeulen, raadslid; de heer 
Thomas Wellens; mevrouw Anja Neels, secretaris 

 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 

Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

1 2017_RMW_00225 Organisatie van agenda en besluitvorming - Notulen 
openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 
 

2 2017_RMW_00229 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
OCMW-raadslid Geert Fierens - kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De heer Geert Fierens nam ontslag als OCMW-raadslid op 19 september 2017. Hiervan werd 
akte genomen in de gemeenteraad van 17 oktober 2017. 

 
De raadsleden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn nemen kennis van het besluit van 
de gemeenteraad. 

 
 
 

3 2017_RMW_00232 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
 eedaflegging van OCMW-raadslid Thomas Wellens - 

kennisneming 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Thomas Wellens werd voorgedragen als kandidaat werkend lid voor de OCMW-raad 
ingevolge het ontslag van raadslid Geert Fierens. De gemeenteraad nam in zitting van 17 
oktober 2017 kennis van de voordrachtsakte en Thomas legde de eed af in handen van de 
voorzitter van de gemeenteraad op 24 oktober 2017. 



 

 

 
4 2017_RMW_00231 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
 Geert Fierens als lid van het Vast Bureau en voordracht 

nieuw lid - aktename 
Kennis genomen 

 

Beknopte samenvatting 
De heer Geert Fierens is van rechtswege ontslagen als lid van het Vast Bureau 
ingevolge zijn ontslag als OCMW-raadslid. 

 
Er werd een voordrachtsakte ingediend om Eliane Vingerhoets aan te duiden als lid van 
het Vast Bureau ter vervanging van Geert Fierens. 

 
De raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn nemen hiervan kennis. 

 
 
 
 

5 2017_RMW_00230 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
wijziging rangorde van de leden van de raad - 
kennisneming  

   Goedgekeurd 
 

Beknopte samenvatting 
De rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn werd bepaald op 7 
januari 2013. 

 
Door de ontslagen en de vervanging van raadsleden Artur Issaev, Lydia Vercammen en 
Geert Fierens wijzigt deze rangorde. 

 
Er wordt gevraagd aan de raadsleden om hiervan kennis te nemen. 

 
 
 
 

6 2017_RMW_00233 Advies aan externe - Voorstel reorganisatie 
OCMW- raad/vast bureau - kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Voorstel tot reorganisatie van OCMW-raad/vast bureau 

 
 
 
 

7 2017_RMW_00203 Advies aan externe - Lokaal dienstencentrum –  
  advies 

Goedgekeurd 
 

Beknopte samenvatting 
Advies aan de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar voor de oprichting van 
een lokaal dienstencentrum in Berlaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
8 2017_RMW_00210 Organisatie en participatie aan 

samenwerkingsverbanden - Cipal – 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor 
algemene vergadering vanaf  
heden tot einde legislatuur - aanstelling 

Goedgekeurd 
 

Beknopte samenvatting 
De heer Geert Fierens werd in de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 november 
2014 aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het OCMW in de 
dienstverlenende intercommunale CIPAL. 

 
Geert diende zijn ontslag in als raadslid waardoor hij ook geen 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van CIPAL meer is. 

 
 
 

9 2017_RMW_00209 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - CIPAL - buitengewone 

algemene vergadering van 15 december 2017 - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De raad voor maatschappelijk welzijn dient het mandaat van de vertegenwoordiger te 
bepalen voor de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017. 

 
 
 

10 2017_RMW_00234 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - ontwerp van 

statutenwijziging van de dienstverlenende CIPAL - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De raadsleden kunnen de toelichtende nota van CIPAL die bijgevoegd is nalezen. De 
statutenwijziging wordt voornamelijk gevraagd om de statuten aan te passen 
ingevolge het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het 
decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking en het 
Provinciedecreet van 9 december 2005. 

 
 
 

11 2017_RMW_00215 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Ontbinding van de 

interlokale vereniging - Wonen langs Dijle en Nete - 
goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
De ontbinding van de interlokale vereniging "Wonen langs Dijle en Nete". 

 
 

 



 

 

Personeel 
 

  12     2017_RMW_00196         Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
overheidsopdracht: Hospitalisatieverzekering: 
bevoegdheidsoverdracht aan gemeente - 
goedkeuring  
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Er wordt aan de Raad gevraagd om machtiging te geven aan de Gemeente Berlaar 
om de procedure voor het afsluiten van de hospitalisatieverzekering te voeren in 
naam van het OCMW Berlaar. 

 
 
 
 
Mens 

 
Sociale dienst 

 
14 2017_RMW_00214 Goederen en diensten aan externe - 

Poetsdienst - kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Poetsdienst 

 
 
 
 

15 2017_RMW_00216 Goederen en diensten aan externe - Project "Aan  
  tafel in 1-2-3 euro" - goedkeuring 

Goedgekeurd 
 
 
 

16 2017_RMW_00218 Goederen en diensten aan externe - minimale 
levering gas - aktename 

Goedgekeurd 
 
 
 

17 2017_RMW_00207 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Renovatie LOI -woning - advies 

Goedgekeurd 
 

Beknopte samenvatting 
Op de OCMW-raad van 04/09/2017 werd beslist om na te gaan of er een 
meergezinswoning gebouwd kan worden te Wipstraat 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 2017_RMW_00211 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Aanbod huurwoning voor het LOI - advies 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het OCMW Berlaar is op zoek naar een woning om te verhuren als LOI. We 
lanceerden recentelijk een oproep. Op 31/12/2017 loopt ons contract voor het 
LOI gelegen te Dorpsstraat 50 ten einde. Als we geen nieuwe woonst vinden, kan 
Fedasil onze conventie stopzetten. Dit betekent dat we vier opvangplaatsen 
verliezen. 

 
 
 
 
BIJKOMENDE PUNTEN 

 
 
2017_VVB_00004 - Voorstel tot beslissing van raadslid Koen Vermeulen: Vast Bureau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


