
 

 
 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Administratief toezicht Zitting van 4 december 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 

 

 
 
HOOGDRINGENDE PUNTEN 

 
 

HD 1 2018_RMW_00001 Goederen en diensten aan externe - minimale levering 
aardgas - toekenning 
Aanvaard 

 

OPENBARE ZITTING 

Organisatie 
 

Interne Strategie 
 

1 2017_RMW_00271 Organisatie van agenda en besluitvorming - Notulen 
openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
 
 

2 2017_RMW_00274 Uitvoering van toezicht op externen - Opnieuw&Co - 
Sociaal auditrapport 2016 - kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Jaarverslag 2016 Opnieuw & Co 

 
 
 
 

3 2017_RMW_00285 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
huishoudelijk reglement - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Het huishoudelijk reglement dient gewijzigd te worden naar aanleiding van de integratie van 
OCMW en gemeente en naar aanleiding van de digitale verwerking van de besluiten. 



 
 

Personeel 
 

4 2017_RMW_00272 Organisatie van personeel en loopbaan - wijziging 
organogram OCMW-personeel - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Er worden enkele wijzigingen aan het organogram voorgesteld, met inbegrip van een 
aanduiding in het organogram van de samenwerking met de gemeente. 

 
 
 
 

Mens 
 

Sociale dienst 
 

5 2017_RMW_00261 Goederen en diensten aan externe - Voorstel 
bezettingsovereenkomst Dorpsstraat 50 - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
Voorstel bezettingsovereenkomst Dorpsstraat 50 

 

 
 
 

6 2017_RMW_00286 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
 Convenant tussen het OCMW van Berlaar en de VZW 

WZC Sint-Augustinus Berlaar i.v.m. de toekenning van 
200.000 euro investeringssubsidies - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Het OCMW wil d.m.v. een convenant 200.000 euro investeringssubsidies toekennen aan 
WZC Sint-Augustinus voor de oprichting van bijkomende plaatsen kortverblijf. 

 
Het convenant kadert binnen de doelstellingen van het OCMW van Berlaar rond de zorg voor 
ouderen. 

 
 
 
 

Financiën 
 

Financiële dienst 
 

8 2017_RMW_00276 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - aanpassing van het meerjarenplan 2014- 

2019 naar aanleiding van budgetwijziging 2 - 
vaststelling 
Goedgekeurd 



 

 

 

7 2017_RMW_00277 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - BBC - budgetwijziging 2 - 2017 - 

vaststelling 
Goedgekeurd 

 
 

10 2017_RMW_00278 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
 rapporten - aanpassing van het meerjarenplan 2014- 

2019 naar aanleiding van budget 2018 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
 

9 2017_RMW_00279 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - BBC - budget- 2018 - vaststelling 
Goedgekeurd 

 
 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
 

2017_MV_00013 - Mondelinge vraag van raadslid Marianne Dillen: Bespreking opvolging schuldenlast 
2017_MV_00014 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Vermeulen: Stand van zaken verkoop 
patrimonium Liersesteenweg 


