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4 september 2017 20:05 -De voorzitter opent de openbare zitting 
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Interne Strategie 

 
 

1 2017_RMW_00146 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 

 
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 17 juli 2017 goed. 



 

Bijlagen 
• RMW_Notulen_openbaar_20170717.pdf 

Personeel 
 

2 2017_RMW_00151 Organisatie van personeel en loopbaan - ontslagname 
 maatschappelijk werker in een voltijdse betrekking 

wegens bevordering - aanvaarding 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
De tewerkstelling als voltijds maatschappelijk werker Bv (momenteel met 1/5 loopbaanonderbreking) 
wordt in onderling overleg stopgezet. 

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

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De aanstelling van Sharon Servranckx als maatschappelijk werker Bv (momenteel met 1/5 
loopbaanonderbreking) eindigt op 31 augustus 2017. 

 

 
 

Mens 
Sociale dienst 

 
 

3 2017_RMW_00156 Goederen en diensten aan externe - Verhogen van de 
zakgelden voor het LOI - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Regelmatig krijgt het OCMW de vraag van bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief om een attest van 
de voedselbank te verkrijgen. Dit werd steeds geweigerd, aangezien men enkel recht heeft op de 
bedragen die Fedasil voorziet en men in vergelijking met het cliënteel binnen budgetbeheer zelf weinig 
kosten moet dragen. De kloof tussen materiële opvang (in procedure) en het ontvangen van leefloon 
(bij erkenning) is zeer groot. Bijkomend ontving het OCMW in juli 2017 een nieuwe omzendbrief met 
een overzicht van de minimum- en maximumbedragen van het leefgeld voor LOI- 
bewoners. Voor een aantal categorieën is de huidige tegemoetkoming onvoldoende. De richtbedragen 
moeten dus worden aangepast. Indien de bedragen worden opgetrokken, zouden deze moeten 
volstaan om niet te hoeven ingaan op de vraag naar een attest van de voedselbank. De subsidies die 
het OCMW maandelijks ontvangt voor het LOI dienen o.a. voor de bekostiging van de zakgelden. Deze 
zijn voldoende. 

 
Het gaat om onderstaande categorieën: 



 

- Alleenstaande volwassene/gezinshoofd 
 
OCMW Berlaar: 62 euro 

Fedasil: 61 – 70 euro 

Voorstel: 66 euro 

 

 
 
- Volwassene (partner of meerderjarig kind) 

OCMW Berlaar: 44,5 euro 

Fedasil: 45 – 50 euro 
 

Voorstel: 48 euro 
 
 
 
 
- Kind jonger dan 3 jaar 

 
OCMW Berlaar: 30,50 euro + afhankelijk van de leeftijd geld voor pampers (zie bijlage) 

 
Door de extra toelage voor pampers wordt het maximumbedrag bij kinderen <1 jaar overschreden. 
Daarom wordt voorgesteld om de pampertoelage af te schaffen en één globaal bedrag te gebruiken 
voor de categorie “kinderen jongeren dan 3 jaar”. 

 
Fedasil: 23-29 euro 

 
Voorstel: 26 euro + pampertoelage afschaffen 

 
 
 
 

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

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De OCMW-raad keurt volgende tarieven goed: 

 
*voor een alleenstaande volwassene of het gezinshoofd: 66 euro per week 

 
* voor de partner of een meerderjarig kind: 48 euro per week 

 
* voor een kind jonger dan 3 jaar: 26 euro per week en afschaffen pampertoelage 

 
 
 
Bijlagen 

• R 04-09 - huidige en richtbedragen zakgeld LOI.pdf 



 

 

4 2017_RMW_00166 Goederen en diensten aan externe - Bespreking 
patrimonium LOI - advies 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
In 2014 en 2015 maakte het LOI verlies. Er was toen meer leegstand (nog geen asielcrisis) en we 
betaalden (hoge) huurprijzen voor 2 van de 3 LOI's. In 2016 en in het eerste deel van 2017 maken 
we geen verlies, maar winst. Enerzijds omdat we voor 3 van de 4 LOI's geen huur betalen, anderzijds 
omdat er beperkte leegstand is, plaatsen worden snel terug opgevuld. Sinds het najaar van 2015 
(asielcrisis) is er meer verloop in de LOI's. Dit komt doordat een nieuw opvangmodel van kracht is, 
waarbij de LOI's mensen opvangen die reeds erkend zijn of een hoge erkenningsgraad hebben. Meer 
verloop betekent vaak meer schade en slecht onderhoud van de woonst. Maar tot op heden valt dit 
mee. 

 
Zolang de huurpijs redelijk is en er bijna geen leegstand is, is het LOI rendabel. Rekening houdend 
met alle kosten (ook de personeelskost) maakten we in 2016 47.464,31 euro winst. Momenteel 
hebben we over de jaren heen 214.923,92 euro gespaard. Hiermee kunnen we het LOI Wipstraat 
8 bijvoorbeeld grondig renoveren. Er kan ook geopteerd worden om een woonst aan te kopen. 

 
Het spaargeld dat we hebben opgebouwd binnen het LOI moet ook binnen het LOI gebruikt worden. 
Het is zo dat we een dossier moeten indienen indien we geld willen gebruiken van die spaarpot. 

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

 
Notulen 
Voorzitter Nadine Boekaerts oppert de piste om het pand in de Wipstraat te verkopen. Zij vraagt hoe 
breed de gevel is. 

 
Sharon Servranckx vermoedt dat de gevelbreedte een zestal meter bedraagt. 

Voorzitter Nadine Boekaerts vraagt hoeveel zo'n verkoop zou opbrengen. 

Silvain Vertommen denkt dat dit rond de 150.000 euro zou kunnen bedragen, maar Eliane Vingerhoets 
geeft aan dat dit vermoedelijk lager zal liggen, tussen de 100.000 euro en de 120.000 euro. Silvain 
Vertommen geeft aan dat het OCMW op dit perceel ook zelf een nieuwe woning zou kunnen bouwen. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts vraagt zich af in hoeverre het mogelijk is om voor een 150.000 euro zelf 
iets te bouwen. 

 
Geert Fierens is van mening dat dit zeer krap is. 

 
Koen Vermeulen vindt deze piste toch de moeite waard om te onderzoeken. Indien het OCMW een 
ander pand zou kopen, zijn er wellicht ook nog renovatiekosten. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts heeft op Immoweb een pand gevonden in het dorp, dat voor 175.000 
euro te koop staat. Dat betreft een duplex met drie slaapkamers. Van de onderste verdieping kan 
bovendien nog een studio worden gemaakt. 



 

Koen Vermeulen geeft aan dat dat pand door en door versleten is. Er zouden heel wat kosten 
bij komen, indien dit instapklaar moet worden gemaakt. 

 
Pegie Pauwels vraagt of het mogelijk is om een meergezinswoning te realiseren. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat een huis met één verdieping en een laag onder het 
dak toegelaten is in Berlaar. Een gelijkvloers met een duplex moet dus kunnen. Zij vraagt aan 
welke capaciteit het meeste nood bestaat. 

 
Sharon Servranckx antwoordt dat er zowel vraag is naar capaciteit voor gezinnen als 
voor alleenstaanden. 

 
Pegie Pauwels geeft aan dat er ook toekomstgericht moet worden gedacht. Het moet mogelijk zijn 
om meerdere mensen te laten verblijven. 

 
Koen Vermeulen stelt voor om eerst te bekijken wat er op stedenbouwkundig vlak mogelijk is in de 
Wipstraat. 

 
Guy Staes vat samen dat het dus beter is om alles samen te brengen in de Wipstraat door 
daar, indien mogelijk, twee woongelegenheden te voorzien. 

 
Sharon Servranckx voegt hieraan toe dat er ook een oproep kan gebeuren voor huurwoningen in 
het kader van het LOI. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts beaamt dat indien de prijs redelijk blijft. 

 
Sharon Servranckx vraagt of het contract voor de Dorpsstraat moet worden opgezegd, met het 
risico dat het OCMW de LOI-plaatsen kwijt geraakt. Ze kan schorsen voor onbepaalde tijd, maar 
Fedasil kan de conventie dan opzeggen, indien het te lang aansleept. Indien een plaats wordt 
geschorst moet de reden worden aangegeven en de duurtijd. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts stelt voor om een tijdelijke schorsing van die plaatsen door te 

geven. Fred Steyaert vraagt wat er gebeurt met de huidige bewoners van het pand. 

Sharon Servranckx antwoordt dat zij zullen moeten verhuizen naar een andere gemeente, 
aangezien er geen opvangplaatsen meer vrij zijn. 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De OCMW-raad beslist om het traject na te gaan in hoeverre er in Wipstraat 8 een woning met 
meerdere woongelegenheden kan worden gecreëerd. Hiervoor zal het spaargeld LOI worden 
gebruikt. 

 

 
4 september 2017 20:34 - De voorzitter sluit de zitting 


