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1 2017_RMW_00225 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 vraagt om de aanwezigheid van de burgemeester op te nemen in de notulen en het 
bijkomend punt in de openbare zitting te plaatsen. 

 
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 2 oktober 2017 
goed. 



 

Bijlagen 
• Notulen_open_20171002.pdf 

 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De heer Geert Fierens nam ontslag als OCMW-raadslid op 19 september 2017. 

 
Argumentatie 
De gemeenteraad van 17 oktober 2017 nam kennis van het ontslag van Geert Fierens. 

 
Wetgeving 

•  OCMW-decreet 
 

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 Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 17 
oktober 2017 over de ontslagname van Geert Fierens als OCMW-raadslid. 

 
 
 
Bijlagen 

• gr_20171017_ontslag_voordracht.pdf 
• ontslag OCMWraadslid Geert Fierens.pdf 

 
3 2017_RMW_00232 Organisatie van agenda en besluitvorming - 

 eedaflegging van OCMW-raadslid Thomas Wellens - 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De heer Geert Fierens nam ontslag als OCMW-raadslid op 19 september 2017. 

 
Argumentatie 
Hierdoor viel er een plaats open in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

 
Thomas Wellens werd voorgedragen. Hiervan werd akte genomen in de gemeenteraad van 17 oktober 
2017. 



 

Thomas legde de eed als raadslid af in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad op 24 
oktober 2017. Vanaf dat moment is hij werkend lid binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

 
Wetgeving 

•  OCMW-decreet 
 

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 Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de voordrachtsakte en eedaflegging van de 
heer Thomas Wellens als werkend lid van de raad. 

 
 
 
Bijlagen 

• gr_20171017_ontslag_voordracht.pdf 
• Voordrachtsakte OCMW_Thomas Wellens.pdf 
• eedaflegging_Thomas_Wellens.pdf 

 
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 

 
 
Beschrijving 

 

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

 
Argumentatie 
De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die voorkwamen op dezelfde voordrachtsakte, 
kunnen uit hun midden een vervanger aanduiden. 

 
Alle nog zittinghebbende OCMW-raadsleden verkozen op dezelfde voordrachtsakte als Geert Fierens 
hebben de verklaring van aanduiding van het OCMW-raadslid Eline Vingerhoets ondertekend. 

 
Deze aanduiding werd ondertekend door de OCMW-secretaris en voor ontvangst getekend op 19 
september 2017. 

 
Wetgeving 

•  OCMW-decreet, in het bijzonder art. 60§3 
 

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

 
Stemming op het agendapunt 



 

Kennis genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 
 

Besluit 
 

Artikel 1 
Mevrouw Eliane Vingerhoets neemt vanaf heden het mandaat op van lid van het Vast Bureau. 

 
 
 
Bijlagen 

• VB_samenstelling_2013.pdf 
• VB_samenstelling_2016.pdf 
• voordrachtsakte vast bureau.pdf 

 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn werd bepaald op 7 januari 2013. 

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

 
Wetgeving 

•  OCMW-decreet 
 

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 Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de rangorde als volgt vast: 

 
1. Mevrouw Nadine Boekaerts - voorzitter 
2. De heer Silvain Vertommen 
3. Mevrouw Marianne Dillen 
4. Mevrouw Pegie Pauwels 
5. De heer Koen Vermeulen 
6. De heer Guy Staes 
7. De heer Alfred Steyaert 
8. Mevrouw Eliane Vingerhoets 
9. De heer Thomas Wellens 

 
 
 
Bijlagen 



 

• Rangorde_2013.pdf 
 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
In mei 2017 werden naar aanleiding van de aansteling van een waarnemend secretaris voor het 
OCMW de vigerende regelgevingen onder de loep genomen, meer bepaald op het vlak van agendering 
en termijnen. In het kader daarvan werd het digitaliseringsproject voor het proces 'agenda en 
besluitvorming' een paar maanden naar voor geschoven en geïntroduceerd onder de naam 'Atrium'. 
Deze tool gebruikt de gemeente reeds een tweetal jaar voor de organisatie van haar organen en hun 
besluitvormingsmomenten. Hij werd op dergelijke wijze geprogrammeerd en geïmplementeerd dat het 
besluitvormingsproces van OCMW-raad en vast bureau op een juridisch correcte manier kan verlopen. 

 
De wettelijk correcte herinrichting van het proces 'agenda en besluitvorming' heeft echter implicaties 
op de sociale dossiers. Deze moeten binnen de dertig dagen na ontvangst van een aanvraag afgerond 
worden door de mededeling van de beslissing aan de cliënt. Een strikte agendering met respect voor 
de wettelijke termijnen brengt met zich mee dat een aanzienlijk aantal dossiers niet tijdig kunnen 
worden afgewerkt. De gemiddelde doorlooptijd voor de behandeling van een dossier bedraagt immers 
twee tot drie weken, waaraan de tijd voor agendering en afwerking van een zitting nog moet worden 
toegevoegd. 

 
Met het oog op een juiste juridische werking én bovendien op een snelle en adequate dienstverlening 
aan maatschappelijk kwetsbare groepen werd daarom de frequentie van het vast bureau sinds juni 
2017 verhoogd. Voor de sociale dienst betekende dit een toegenomen werkcomfort, aangezien de 
dossiers op deze manier steeds tijdig konden worden afgerond. 

 
De OCMW-raad gaf echter intussen te kennen het niet eens te zijn met deze manier van werken. Als 
motivering hiervoor worden een afgenomen betrokkenheid en verhoogde financiële implicaties 
(zitpenningen) genoemd. Als gevolg hiervan diende de oppositie op de OCMW-raad van oktober een 
bijkomend punt met voorstel tot beslissing in, waarin werd gevraagd om het vast bureau af te 
schaffen en alle bevoegdheden opnieuw naar de OCMW-raad te laten vloeien. 

 
Bij toepassing van artikel 42 van het OCMW-decreet en met het oog op de goede werking van de 
sociale dienst, evenals de continuïteit van de dienstverlening aan cliënten, heeft burgemeester Walter 
Horemans dit bijkomend punt verdaagd met de bedoeling om tot een gedragen voorstel van 
reorganisatie te komen. 

 
 
 
 

Argumentatie 
Om een evenwichtig voorstel uit te werken, werd beroep gedaan op de juridische dienstverlening van 
VVSG en werd gekeken naar de gangbare praktijken binnen verschillende OCMW's. 

 
1) Timing - agendering 

 
Wegens de dwingende combinatie van agenderingstermijnen en afhandelingstermijnen van sociale 
dossiers, zijn er maandelijks minimaal twee zittingen nodig, waarin beslissingen tot individuele dienst- 
en hulpverlening kunnen worden genomen. Het is juridisch niet correct om te werken met één zitting 
per maand en de rest van de beslissingen, zodra de termijn dreigt te verstrijken, 'op te lossen' met 



 

een beslissing voorzitter. Deze beslissingen mogen alleen in het geval van hoogdringendheid worden 
genomen en termijn mag niet in deze context worden gebruikt (advies VVSG). 

 
Bovendien maakte de sociale dienst een simulatie met als refertemaand september, waaruit blijkt dat 
in een scenario van slechts één OCMW-raad per maand de voorzitter maar liefst 19 beslissingen zou 
moeten nemen. Dat druist in tegen de bedoeling van de wetgever. 

 
Daarom wordt voorgesteld te werken met één OCMW-raad en één vast bureau per maand 
(inclusief de vakantiemaanden). Op deze manier worden ook de financiële implicaties ingeperkt 
en wordt er meer aangesloten bij wat vroeger gangbaar was. 

 
2) Bevoegdheid 

 
Omdat het vast bureau fungeert als orgaan om de individuele dienst- en hulpverlening op een 
adequate manier te organiseren, wordt voorgesteld om de delegatie naar het vast bureau te beperken 
tot de individuele sociale dossiers. Hiertoe zal het huishoudelijk reglement worden aangepast. 

 
3) Betrokkenheid 

 
Om de betrokkenheid van de OCMW-raadsleden bij de beslissingen van het vast bureau hoog te 
houden, zal er gezorgd worden voor een volledig digitaal inzagerecht. Zodra de agenda van het 
vast bureau gepubliceerd is, zullen alle OCMW-raadsleden toegang hebben tot de digitale documenten 
op basis waarvan de beslissingen worden genomen. Naar aanleiding van de aktename van de notulen 
van het vast bureau kunnen de OCMW-raadsleden nog bijkomende vragen stellen tijdens de besloten 
zitting. 

 
 
 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleent op 26 oktober 2017 positief advies over het 
voorstel tot reorganisatie van de OCMW-raad/het vast bureau. 

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

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
Het college is bevoegd op basis van artikel 42 van het OCMW-decreet 

 
Notulen 
Koen Vermeulen verwijst naar zijn vraag om inzage in de bijhorende dossierstukken, waarop hij nog 
geen antwoord heeft ontvangen. 

 
Anja Neels verklaart dat dit wegens vakantie van de secretariaatsmedewerkers nog niet werd 
opgevolgd, maar dat alle info beschikbaar is. Zij zal ervoor zorgen dat dit onmiddellijk in orde komt. 

 
Koen Vermeulen antwoordt dat hij niet kan oordelen over dit punt zonder alle documenten te hebben 
ingekeken. Bovendien moet het huishoudelijk reglement nog worden aangepast. Hij had verwacht dat 
dit ook vandaag zou worden voorgelegd. 

 
Anja Neels legt uit dat dit de volgende stap is. Het huishoudelijk reglement zal worden aangepast op 
basis van de beslissing die in deze raad wordt genomen. 

 
Pegie Pauwels kan zich vinden in dit voorstel, indien het huishoudelijk reglement zou stipuleren dat 
het vast bureau die sociale dossiers behandelt waarvoor geen beslissing kan worden genomen door 
een OCMW-raad binnen de termijn van dertig dagen. Het is de bedoeling dat de sociale dossiers zo 



 

veel mogelijk aan de OCMW-raad worden voorgelegd en dat het vast bureau alleen maar optreedt 
indien dat qua timing noodzakelijk is. Indien dit zo kan worden aangepast, zal zij het huishoudelijk 
reglement volgende zitting goedkeuren. Zij wenst zich nu te onthouden. 

 
Koen Vermeulen, Marianne Dillen en Fred Steyaert zullen zich eveneens onthouden. 

 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met 
- 5 stem(men) voor: Nadine Boekaerts; Guy Staes; Silvain Vertommen; Eliane Vingerhoets; Thomas 
Wellens 
- 4 onthouding(en): Marianne Dillen; Pegie Pauwels; Alfred Steyaert; Koen Vermeulen 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het advies van het college van burgemeester 
en schepenen over het voorstel tot reorganisatie van de OCMW-raad/het vast bureau. 

 

 
 

Artikel 2 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het voorstel tot reorganisatie van de OCMW-raad/het vast 
bureau goed. 

 
 
 
 

7 2017_RMW_00203 Advies aan externe - Lokaal dienstencentrum - advies 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar wil als woonzorgcentrum Kloosterhof in Berlaar naast de zorg 
voor hun bewoners ook de zorg voor de buurt mee opnemen. Ze willen dit faciliteren door het 
oprichten van een lokaal dienstencentrum. Hiervoor wenst het WZC Kloosterhof een voorafgaande 
vergunning aan te vragen. Uit de programmatiecijfers blijkt dat er in Berlaar ruimte is voor 1 
dienstencentrum. Zij willen hiervoor een ruimte aankopen in het nieuwbouwproject op de kloostersite, 
aangezien deze zeer centraal ligt. 

 
Bij de uitbating van het lokaal dienstencentrum willen zij nauw samenwerken met de gemeente en het 
OCMW. 

 
Argumentatie 
In het aanvraagdossier dient een gemotiveerd advies van de raad voor maatschappelijk welzijn 
toegevoegd te worden waarin dient aangegeven te worden: 

 
•  de mate waarin dit lokaal dienstencentrum past in het sociaal beleid van de gemeente en 

bijdraagt tot de realisatie ervan 
•  de bereidheid tot samenwerking met het gemeentebestuur en het OCMW 

 
Ze vragen het advies van de raad voor maatschappelijk welzijn i.v.m. hun aanvraag voor een 
voorafgaande vergunning voor een lokaal dienstencentrum. 



 

In hun brief van 13 juli 2017 refereert de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar naar de vastgestelde 
evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra (Ministerieel Besluit 
van 30 april 1999). 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn is de mening toegedaan dat de oprichting van een lokaal 
dienstencentrum noodzakelijk en opportuun is voor de gemeente wegens het landelijke karakter 
ervan, de vergrijzing van de bevolking en de individualisering in de maatschappij. 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn is eveneens de mening toegedaan dat de oprichting van een 
lokaal dienstencentrum past binnen het lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente en het OCMW en 
bijdraagt tot de realisatie ervan. 

 
De gezamenlijke missie van gemeente en OCMW luidt immers als volgt: 

 
"De gemeente Berlaar is een gezellige, landelijke en open gemeente met de nodige aandacht voor haar 
inwoners, ook de meest kwetsbare. We streven naar een vernieuwende, professionele en 
kwaliteitsvolle dienstverlening met een gezond financieel evenwicht vanuit een duidelijke en duurzame 
langetermijnvisie. Om dit waar te maken dragen we klantvriendelijkheid, klantgerichtheid met respect 
voor elk individu en efficiëntie hoog in het vaandel. Hierdoor maken we van Berlaar een veilige en 
bruisende gemeente, waar het aangenaam om wonen en werken is." 

 
De oprichting van een lokaal dienstencentrum past volledig in het kader van één van de strategische 
doelstellingen van de gemeente, namelijk "Berlaar is een zorgzame gemeente" en in de onderliggende 
actieplannen "Berlaar voert een gevarieerd en kwaliteitsvol seniorenbeleid" en "Berlaar zet in op de 
uitbouw van een sociaal beleid". 

 
De VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar verklaart zich d.d. 13 juli 2017 bereid nauw samen te werken 
met het gemeente- en OCMW-bestuur van Berlaar bij de ontplooiing van het lokaal dienstencentrum. 

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

 
Notulen 
Marianne Dillen vraagt wat de bedoeling is. Waarom moet er een dienstencentrum in het Kloosterhof 
komen? 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts verklaart dat de intentie tot de oprichting van een lokaal dienstencentrum 
al langer bestond binnen het OCMW. De zoektocht naar een gepaste locatie is ter sprake gekomen 
tijdens besprekingen met de zusters, waaruit duidelijk bleek dat zij bereid waren tot samenwerking 
hierrond. De ruimte voor dergelijk centrum is dan opgenomen binnen het geheel van de 
bouwplannen. De ligging vlakbij een rusthuis is ideaal voor het voorzien van maaltijden e.d. 

Fred Steyaert vraagt waarom het advies van de OCMW-raad hierin nodig is. 

Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat er een positief advies vereist is voor het aanvraagdossier. 

Pegie Pauwels wil weten of er een behoefteonderzoek werd uitgevoerd. 

Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt bevestigend. Berlaar heeft recht op een dienstencentrum. 
 
Koen Vermeulen wenst zich te onthouden. Hij is niet tegen een dienstencentrum, maar refereert naar 
de investering van 500.000 euro in de parkeergarage die vorig jaar als een voldongen feit in het 
budget werd opgenomen. 



 

Fred Steyaerts wenst zich om dezelfde reden te onthouden. 
 
Voorzitter Nadine Boekaerts geeft aan dat de huidige budgetbesprekingen in een andere richting 
lopen. 

 
Pegie Pauwels vraagt of dit los staat van de inbreng die de gemeente eventueel nog in het 
dienstencentrum zal hebben. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts beaamt dat. 

Pegie Pauwels zal het voorstel goedkeuren, maar betreurt dat er niet meer info ter beschikking is. 

Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat het dossier in handen van de zusters is. Dit is slechts de 
eerste stap. Ook de gemeente beschikt niet over bijkomende informatie. 

 
Marianne Dillen wenst zich te onthouden, overeenkomstig haar vroegere houding ten opzichte van dit 
dossier. Ze is van oordeel dat alles te vaag blijft. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts rondt af door te stellen dat informatie over verdere participatie in een 
latere fase volgt. 

 
 
 
 
Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met 
- 6 stem(men) voor: Nadine Boekaerts; Pegie Pauwels; Guy Staes; Silvain Vertommen; Eliane 
Vingerhoets; Thomas Wellens 
- 3 onthouding(en): Marianne Dillen; Alfred Steyaert; Koen Vermeulen 

 
 
Besluit 

 

Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent om bovenvernoemde redenen een positief advies aan 
de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar voor de oprichting van een lokaal dienstencentrum in Berlaar. 

 
 
 
Bijlagen 

• adviesvraag gemeente VV LDC Berlaar.pdf 
 

8 2017_RMW_00210 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - Cipal - plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor algemene vergadering vanaf 
heden tot einde legislatuur - aanstelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Het OCMW Berlaar is deelnemer in de DV CIPAL. 

 
De heer Geert Fierens nam ontslag als OCMW - raadslid in de gemeenteraad van 19 september 2017. 



 

Argumentatie 
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals 
gewijzigd op 18 januari 2013, bepaalt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor 
een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen 
aan te wijzen uit de leden van de raad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoor- 
diger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 

 
Ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten is het niet meer noodzakelijk 
om de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar is het ook mogelijk om ze 
aan te duiden voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de resterende duur van de huidige 
legislatuur (einde 2018). 

 
Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van lid van een van de organen van Cipal dv (raad van bestuur en adviescomité). 
De onverenigbaarheden die bepaald zijn in artikel 48 van het decreet op de intergemeentelijke 
samenwerking zijn eveneens van toepassing op de vertegenwoordigers op de algemene vergadering. 

 
Wetgeving 

•  decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking 
 

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

 
Stemming op het agendapunt 
- 9 stemmen voor Eliane Vingerhoets 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist Eliane Vingerhoets, OCMW-raadslid, aan te duiden als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene vergadering 
van de DV Cipal tot het einde van zijn mandaat en uiterlijk tot en met 31 december 2018. 

 
 
 
Bijlagen 

• RMW_20141117.pdf 
 

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

algemene vergadering van 15 december 2017 - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De buitengewone algemene vergadering van CIPAL vindt plaats op vrijdag 15 december 2017 om 
10.30 uur in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal. Hierbij wordt tevens de 
mogelijkheid geboden om de algemene vergadering op afstand bij te wonen via videoconferencing in 
het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154, 947; 

 
Als bijlage vind je de oproepingsbrief van 10 oktober 2017 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 december 2017 die volgende agendapunten bevat: 



 

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van artikel 
1 van de statuten. 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin 
van artikel 5 van de statuten. 
4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende 
zin: 

 
“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome 
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die 
uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht 
volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke 
andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.” 

 
5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: 

 
“§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen naam 
en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking 
van haar doelstellingen.” 

 
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 

 
“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van 
het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis 
van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel 
aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 

 
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een 
toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend." 

 
7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te vervangen 
door volgende tekst: 

 
“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de 
“uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten” deelnemer) kan de 
vereffening van de vereniging niet vorderen. 

 
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de 
vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.” 

 
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 

 
“§1. De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, worden 
bepaald door de algemene vergadering. 

 
§2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene 
vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal 
aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how en 
lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, 



 

met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of 
immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris. 

 
§3. In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met het 
oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers 
aanhouden.” 

 
9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te voegen: 

“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.” 

10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te 
schrappen: 

 
“-  op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de 
raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover 
een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging” 

 
11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis van 
de statuten. 

12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te voegen: 

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, 
geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.” 

 
13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende 
tijdelijke en overgangsbepalingen: 

 
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 

 
Artikel 48 

 
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen 
of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het 
scheidingsaandeel. 

 
§1. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen 
van de statuten van rechtswege opgeheven: 

 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 

Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies 

Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 

Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de 
provinciehuizen van de aangesloten provincies”; 

 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en 
provincies”; 



 

Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten 
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met 
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.” 

 
Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies” 

 
§2. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het 
getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 

 
§3. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.” 

 
14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de 
genomen besluiten. 

 
15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 

 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen 

 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 

 
Argumentatie 
Het OCMW is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”). 

 
Artikel 35 van de statuten van CIPAL bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 

 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden tot goedkeuring van de 
agendapunten 2 tot en met 14 met betrekking tot het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL 
overeenkomstig het op 13 september 2017 aan de deelnemers verstuurde ontwerp. 

 
De toelichtende nota bij de overige agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene 
vergadering. 

 
Het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL. 

 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten 1, 15, 16 en 17 te weigeren. 

 
Wetgeving 

•  de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn 

•  decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 

•  decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”) 
 

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 



 

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 1, 15, 16 en 
17 van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017, zoals overgemaakt 
per e-mail d.d. 17 oktober 2017, goedgekeurd. 

 

 
 

Artikel 2 
De heer Koen Vermeulen, OCMW-raadslid werd in de zitting van 17 november 2014 aangewezen als 
vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering van CIPAL. 

 

 
 

Artikel 3 
Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt (worden) 
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen 
conform de beslissingen die door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn genomen over de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 15 december 2017 en 
verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 

 
 

Artikel 4 
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift 
bezorgen van deze beslissing aan CIPAL. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20141215 Toelicht BAV.pdf 
• 20171215 Cipal dv Begroting 2018.pdf 
• 20171215 ondertekende verslag AV 201706.pdf 
• 20171215 Oproepingsbrief BAV.pdf 
• adviescomite.docx 
• gecoordineerde statuten CIPAL DV 20140414.pdf 
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 samenwerkingsverbanden - ontwerp van 
statutenwijziging van de dienstverlenende CIPAL - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Het OCMW Berlaar is deelnemer van de dienstverlenende vereniging CIPAL. 

 
Het OCMW Berlaar ontving een uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van CIPAL 
op 15 december 2017 om 10.30 uur waarbij het ontwerp van statutenwijziging werd gevoegd. 

 
Dit ontwerp tot statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van CIPAL op 12 
september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 september 2017 aan de gemeente 
overgemaakt. Er bevindt zich tevens een toelichtende nota bij het ontwerp. 



 

Argumentatie 
De statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van het wijzigingsdecreet van 13 mei 2016. 

 
Daarnaast worden ook nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd zoals uiteengezet in de 
toelichtende nota die als bijlage wordt toegevoegd. 

 
Een door de raad van bestuur ontwerp van statutenwijziging dient uiterlijk 90 dagen voor de 
algemene vergadering aan de deelnemers voorgelegd te worden ingevolge art. 39 van het decreet 
van 6 juli 2001. De raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd dienen een beslissing 
terzake te nemen en het mandaat te bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op de 
algemene vergadering. 

 
Dit dossier wordt op voorstel van de raad van bestuur van CIPAL voorgelegd. 

 
Wetgeving 

•  ocmw-decreet van 19 december 2008 
•  decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking 
•  decreet van 13 mei 2016 over de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 

2001 
•  statuten van CIPAL 

 
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 Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de 
toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn over de 
hierna goedgekeurde artikelen eigen. 

 

 
 

Artikel 2 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 3 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 4 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 5 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 6 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed. 



 

 

Artikel 7 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de 
statuten goed. 

 

 
 

Artikel 8 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 9 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 10 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 11 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 12 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 

 

 
 

Artikel 13 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten 
goed. 

 

 
 

Artikel 14 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om 
deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. 

 

 
 

Artikel 15 
De vertegenwoordiger van het OCMW op de buitengewone algemene vergadering van ClPAL van 15 
december 2017, die bij afzonderlijke beslissing werd aangeduid, wordt gemandateerd om 
overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen. 

 

 
 

Artikel 16 
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal. 

 
 
 
Bijlagen 

• BAV_20171215.pdf 
• cipal_vertg_20140520.pdf 



 

 

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

interlokale vereniging - Wonen langs Dijle en Nete - 
goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Op 11 februari 2009 werd de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' opgericht. Op 17 mei 
2010 besliste de OCMW-raad tot toetreding in de interlokale vereniging. 

 
Op 15 december 2016 keurde minister Homans het subsidiebesluit goed voor het project Wonen langs 
Dijle en Nete voor de periode 2017-2019. 

 
Op 1 juli 2016 traden nieuwe regels in werking met betrekking tot de b.t.w.-vrijstelling voor een 
‘zelfstandige groepering’. 

 
Argumentatie 
Er is nood aan fiscaal-juridische duidelijkheid en zekerheid m.b.t. het niet moeten rekenen van b.t.w. 
op de dienstverlening die IGEMO verzorgt m.b.t. (o.a.) het uitvoeren van activiteiten rond lokaal 
woonbeleid voor de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Daarom 
blijkt het aangewezen dat IGEMO vanaf begin 2017 voor de b.t.w.-regelgeving opereert onder de 
noemer ‘zelfstandige groepering’. 

 
Voorwaarde is dat de bijdragen verlopen via facturatie, rechtstreeks van IGEMO naar de betrokken 
gemeenten. Hiervoor moet huidige tussenconstructie, de interlokale vereniging Wonen langs Dijle en 
Nete, voor eind 2017 worden opgeheven. 

 
Het ‘project’ Wonen langs Dijle en Nete wordt wel gecontinueerd, maar IGEMO wordt de rechtstreekse 
uitvoerder, zonder de tussenconstructie van de interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete. Deze 
constructie was in 2009 een voorwaarde om Vlaamse subsidie te kunnen bekomen. Sinds het nieuwe 
subsidiebesluit van 8 juli 2016 is dat geen noodzakelijke voorwaarde meer. 

 
Op 28 juni 2017 bevestigde Gunther Gysemans van Wonen-Vlaanderen aan Anneleen Van Tendeloo 
tevens dat de toegekende subsidie niet in het gedrang komt: 

 
“Aangezien het statuut van de rechtsopvolger IGEMO past onder het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, zoals voorgeschreven in het BVR van 8 juli 2016, is er geen 
bezwaar tegen de wijziging van de oorspronkelijke initiatiefnemer interlokale vereniging Wonen langs 
Dijle en Nete naar de opvolger dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

 
Wij kunnen dan ook bevestigen dat de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies voor dit 
project aan IGEMO op het in de subsidieaanvraag vermelde financieel rekeningnummer van IGEMO 
niet in het gedrang komt. “ 

 
De interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete kan worden ontbonden onder de voorwaarden 
die bepaald werden in artikel 18 en 19: 

 
“Artikel 18 



 

Op verzoek van drie vierde van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van de daartoe 
strekkende gemeenteraadsbeslissingen kan het beheerscomité beslissen tot ontbinding van de 
vereniging. 

 
Artikel 19 

 
Iedere deelnemende gemeente zal bij de ontbinding haar deel in de kosten en de opbrengsten van de 
werking voor haar rekening nemen” 

 
 

Het initiatief voor en de beslissing tot ontbinding van de interlokale vereniging ligt bij de gemeenten. 

De werking wordt gecontinueerd door IGEMO, onder dezelfde modaliteiten zoals de voorbije jaren 
uitgevoerd onder de interlokale vereniging ‘Wonen langs Dijle en Nete’, via een directe overeenkomst 
tussen de gemeente en IGEMO. 

 
Zonder deze wijzigingen moet IGEMO vanaf 2017 bijkomend 21% b.t.w. aanrekenen op de bijdragen 
die de gemeenten betalen voor het uitvoeren van de dienstverlening rond het lokaal woonbeleid. 

 
Stappenplan: 

 
1. Het beheerscomité Wonen langs Dijle en Nete besprak en keurde de voorbereidende teksten 

goed (zie advies). 
2. Minstens drie vierde van de gemeente- en OCMW-raden keuren de ontbinding van de 

interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete goed. 
3. De gemeenteraden keuren (gelijktijdig) de continuering van het project goed door IGEMO, 

onder dezelfde modaliteiten zoals de voorbije jaren uitgevoerd onder de interlokale vereniging 
‘Wonen langs Dijle en Nete. 

4. De interlokale vereniging Wonen langs Dijle en Nete houdt een ontbindingsvergadering. 
5. IGEMO meldt aan Wonen-Vlaanderen van de ontbinding van de interlokale vereniging en van 

het aanduiden van IGEMO als opvolger voor de uitvoering van het project Wonen langs Dijle 
en Nete. 

6. Facturatie van de bijdragen verlopen vanaf 2017 via een factuur, onder de b.t.w.-vrijstelling 
als ‘zelfstandige groepering’. 

 
Wetgeving 

•  Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
•  Besluit Vlaamse Regering van 8 juli 2016 – subsidiekader lokaal woonbeleid 
•  De circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd. 12.12.2016 die de FOD Financiën 

publiceerde op 22 december 2016. 
 

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

 
Financiële informatie 

 

Financiële informatie 
Het OCMW heeft niet financieel bijgedragen tot de interlokale vereniging en zal in de toekomst ook 
niet financieel bijdragen aan het project Wonen langs Dijle en Nete. De financiële bijdragen verlopen 
via het gemeentebestuur. 

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



Besluit  

 

 

Artikel 1 
De OCMW-raad keurt ontbinding van de interlokale vereniging 'Wonen langs Dijle en Nete' goed. 

 
 
 
Bijlagen 

• toetreding_WLDN.pdf 
Personeel 
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 overheidsopdracht: Hospitalisatieverzekering: 
bevoegdheidsoverdracht aan gemeente - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Voor de opdracht “Hospitalisatieverzekering” werd een bestek met nr. 2017-024 opgesteld door 
de ontwerper. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.000,00 euro incl. btw (0% btw). 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Het is een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat de Gemeente Berlaar de 
procedure zal voeren in naam van het OCMW Berlaar bij de gunning van de opdracht zal optreden. 

 
Wetgeving 

•  De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a 
(limiet van 135.000,00 euro excl. btw niet bereikt). 

•  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen. 

•  Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

•  Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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

 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder) 
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen 

het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 op overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten 

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



Besluit  

 

 

Artikel 1 
De raad verleent de goedkeuring aan voorliggend bestek met nr. 2017-024 en de raming voor de 
opdracht. 

 

 
 

Artikel 2 
De raad verleent machtiging aan de gemeente Berlaar, conform art. 19 van de wet van 24 december 
1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en latere wijzigingen, om in naam en rekening van het OCMW van Berlaar op 
te treden m.b.t. de overheidsopdracht hospitalisatieverzekering. 

 

 
 

Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de gemeente Berlaar en ter kennisgeving op de besluitlijst 
aan de bevoegde overheid worden bezorgd. 

 

 
 

Mens 
Sociale dienst 

 
13 2017_RMW_00194 Goederen en diensten aan externe - Standpunt oprichten 

 van crisiswoning in het NAC - advies 
VERDAAGD (VAN ZITTING 06/11/2017 - 
2017_RMW_00194) 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Momenteel heeft het OCMW Berlaar geen nood-/crisisopvang. Als er vraag is, is helpen moeilijk. We 
kunnen niets aanbieden. Momenteel verwijzen we door naar het crisisinterventiecentrum (CIC) te 
Mechelen en Kina te Malle, maar dit loopt moeilijk. Kina is ver van Berlaar waardoor een begeleiding 
aanbieden zeer tijdsintensief is. De mensen zitten zo ver, hebben geen mogelijkheden om zich te 
verplaatsen. Dus zou de maatschappelijk assistent (MA) zich moeten verplaatsen. In het CIC te 
Mechelen is vaak geen plaats, bovendien is dit voor maximaal 10 dagen. 

 
Kan er in het NAC plaats voorzien worden voor (een) noodwoning(en)? Bijkomend zou hier ook 
personeel tegenover moeten staan. Een gezin begeleiden naar het vinden van een andere woonst is 
zeer tijdrovend. 

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

 
Notulen 
Pegie Pauwels wil weten waar deze vraag vandaan komt. Alleszins biedt deze piste nu niet 
onmiddellijk een oplossing. 

 
Marianne Dillen vraagt of het huis in de Schoolstraat nog gebruikt zou kunnen worden. 

Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat dat pand niet meer op te knappen is. 



 

 

Fred Steyaerts vraagt of het de bedoeling is om nog een extra woning te kopen, naast de twee 
appartementen die binnen het NAC-project zijn voorzien. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts preciseert dat het gaat om één van beide appartementen, niet om nog 
een bijkomende woning. Zij vraagt het advies van de raad hieromtrent. 

 
Silvain Vertommen is van oordeel dat het Rode Kruis een gemiste kans is. De gemeente heeft heel 
wat bijgedragen voor het Rode Kruis. Eigenlijk zou daar wel een permanente noodwoning gemaakt 
kunnen worden. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat crisisopvang daar wel mogelijk is, maar slechts voor een 
aantal dagen. 

 
Pegie Pauwels vraagt hoe vaak er aanvragen voor een noodwoning ontvangen worden. 

 
Sharon Servranckx antwoordt dat de bal een beetje wordt afgehouden, omdat er geen oplossing 
binnen Berlaar bestaat. Mensen worden zo veel mogelijk verwezen naar familie of vrienden voor 
crisisopvang. Indien ze echt nergens terecht kunnen, worden ze verwezen naar Kina in Malle, maar 
dat is niet evident qua begeleiding, omdat dat niet bij de deur is. Ruwweg is er ongeveer één 
aanvraag per jaar. Een woonst zoeken is niet eenvoudig, bijvoorbeeld ook niet voor asielzoekers. Met 
het nieuwe opvangmodel moeten plaatsen geschorst worden, indien mensen niet tijdig een woning 
vinden. Dat moet in principe gebeuren binnen de twee maanden, wat heel moeilijk is, zeker voor 
grote gezinnen. In andere gemeenten worden crisiswoningen hier ook voor gebruikt met het oog op 
een hogere plaats op de wachtlijst van het sociaal verhuurkantoor. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Heist- 
op-den-Berg met als gevolg dat er wel wat Heistse gezinnen in Berlaar in sociale woningen 
terechtkomen, omdat ze via het wonen in een crisiswoning veel punten hebben verzameld. 

 
Koen Vermeulen is niet tegen het principe van een crisiswoning in het NAC, maar vindt het te vroeg 
om hierover reeds een beslissing te nemen. 

 
Marianne Dillen vindt het verkopen van de gronden aan de Liersesteenweg en het voorzien van een 
nieuw initiatief voor crisisopvang een betere piste. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts licht een tipje van de sluier op door mee te delen dat Berlaarhof te koop 
staat. Zonnige Kempen is bereid om de villa te verbouwen en in te richten als woongelegenheid met 
een sociaal doel, bijvoorbeeld sociale appartementen, begeleid wonen, ... Ze vraagt de mening van de 
raad hierover. 

 
Koen Vermeulen is het idee genegen, maar vindt de locatie ongeschikt voor dat doel. 

Pegie Pauwels vraagt of de villa geklasseerd is. 

Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat dat moet worden nagekeken, maar verbouwingen aan de 
binnenkant zijn steeds mogelijk. 

 
Guy Staes suggereert om daar dan een crisiswoning in te richten. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts geeft mee dat dat zeker tot de mogelijkheden behoort. 

 
Marianne Dillen wil het landgoed zeker niet zien teloorgaan, maar vindt de locatie beter geschikt voor 
culturele zaken. 

 
Thomas Wellens vraagt of het park inbegrepen is in de koopprijs. 



 

 

Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt bevestigend. Het park zou openbaar ter beschikking kunnen 
worden gesteld. 

 
Koen Vermeulen suggereert om in Heist-op-den-Berg te informeren of er een samenwerking mogelijk 
is voor het gebruik van de crisiswoningen. Hij vraagt hoe lang een gemiddeld verblijf in een 
crisiswoning duurt. 

 
Sharon Servranckx licht toe dat dit soms zes maanden duurt, wat zelfs nog verlengbaar is. 

 
Koen Vermeulen is van oordeel dat dit niet meer gaat om een tijdelijke woning. Er moet een verschil 
worden gemaakt tussen verschillende categorieën van noodopvang. Er zijn niet steeds kwetsbare 
mensen betrokken, het kan net zo goed gaan om mensen die met een brand of met geweld 
geconfronteerd worden. 

 
Sharon Servranckx geeft mee dat de meeste mensen wel een beroep kunnen doen op een netwerk 
voor opvang. Voor kwetsbare mensen geldt dit veel minder. De kans dat zulke mensen bij het OCMW 
komen aankloppen voor noodopvang is veel groter. 

 
Guy Staes is van mening dat er een draaiboek moet bestaan voor crisisopvang. 

 
Sharon Servranckx antwoordt dat er nu gebruik wordt gemaakt van CIC en Kina, maar er is bijkomend 
nood aan een transitwoning. 

 
Marianne Dillen vraagt of dit budgettair mogelijk is. 

 
Sharon Servranckx licht toe dat er huur gevraagd wordt in een transitwoning. 

 
Koen Vermeulen adviseert om te wachten tot er duidelijkheid is omtrent het NAC. Intussen kan er 
verder gebruik worden gemaakt van de woning van het Rode Kruis, CIC en Kina. 

 
Besluit 

 

Artikel 1 
De OCMW-raad keurt goed dat er in het NAC één of meerdere woongelegenheden voorzien worden 
om crisisopvang aan te bieden. Er wordt budget voorzien om het nodige personeel hiervoor aan te 
werven. 

 
 
 
 

14 2017_RMW_00214 Goederen en diensten aan externe - Poetsdienst - 
kennisneming 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Vanaf 01/01/2018 zou onze poetsdienst overgeheveld worden aan Extra Time vzw. Dit kan niet 
doorgaan vermits er nog geen duidelijke afspraken zijn gemaakt rond bepaalde regelgeving zoals 
pensioen, verlofdagen, enz. De poetsdienst blijft voor het jaar 2018 nog een onderdeel van het 
OCMW. 

 
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 neemt ter kennis dat de poetsdienst in 2018 nog een onderdeel blijft van het OCMW. 

 
 
 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Het project "aan tafel in 1-2-3 euro" is een project van Colruyt. Het project is gegroeid vanuit de vele 
vragen die Colruyt kreeg betreffende hun voedingsoverschotten. 

 
Ze hebben ervoor gekozen om een project op te starten dat als doel heeft gezinnen met budgettaire 
problemen te ondersteunen bij het bereiden van lekkere en evenwichtige maaltijden. Het project 
bestaat uit een 2-wekelijks boekje met 6 recepten die max. 1,2 of 3 euro per persoon kosten. 

 
Indien wij ons akkoord verklaren en de engagementsverklaring ondertekenen, kunnen we op basis 
van een attest mensen inschrijven voor dit project. 

 
Het project is gratis. 

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

 
Notulen 
Pegie Pauwels vraagt hoe de boekjes bij de cliënten geraken. 

 
Sharon Servranckx licht toe dat het om een doorverwijzing gaat. De cliënten ontvangen een Colruyt- 
kaart, die niet te onderscheiden is van een gewone klantenkaart. Afhankelijk van de weekrecepten 
kunnen cliënten dan bepaalde ingrediënten aankopen aan een gunstiger tarief. 

 
Koen Vermeulen vraagt of dit in orde is met de wetgeving op de privacy. 

 
Sharon Servranckx antwoordt dat er alleen gegevens worden overgemaakt na toestemming van de 
cliënt. Het gaat om een analoge werking als bij voedselpakketten. 

 
Pegie Pauwels wil weten of dit geen oneerlijke concurrentie tegenover andere winkels betreft. Op 
deze manier worden cliënten naar de desbetreffende winkel gelokt. 

 
Silvain Vertommen is blij met dit initiatief. Dit zou ook moeten kunnen bij andere winkelketens. 

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

 

Besluit 



 

 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW verklaart zich akkoord om de 
engagementsverklaring "Aan tafel in 1-2-3 euro" te ondertekenen. 

 
 
 
Bijlagen 

• engagementsverklaring.pdf 
 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Het systeem van minimale levering gas wordt door OCMW Berlaar reeds enkele jaren toegepast. Ook 
deze winter, periode van 1 november 2017 tot en met 31 maart 2018, zal het systeem toegepast 
worden voor gezinnen die dit nodig hebben. 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de richtlijnen rond minimale levering gas 
voor de winter 2017-2018. 

 
 
 
Bijlagen 

• 2017_richtlijn OCMW&quot;s minimumlevering gas.pdf 
• brief minister Tommelein minimale levering aardgas 2017-2018.pdf 

 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De woning gelegen te Wipstraat 8 wordt momenteel ter beschikking gesteld voor de opvang van 
asielzoekers. Deze woning voldoet niet meer aan de woonkwaliteit. Momenteel verblijft er een gezin 
van 5, mogelijks zullen zij snel een andere woonst vinden vermits zij reeds erkend zijn. 

 
Bijkomende vraag: Gaat de OCMW-raad akkoord om de bestaande opvangplaatsen te schorsen 
wanneer de huidige bewoners vertrekken, vermits de woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen? 

 
Argumentatie 
Op basis van minimum oppervlaktes die voorgeschreven worden in het document C2008 (VMSW- 
Leidraad voor bouwheren en ontwerpers – link: https://www.vmsw.be/C2008) en de maximale 

https://www.vmsw.be/C2008


 

 

bouwmaten volgens vigerende wetgeving (in dit geval vooral de geringe perceelbreedte) kunnen we 
stellen dat het behoorlijk krap zal worden om in de Wipstraat 8 meerdere appartementen te voorzien 
met meerdere slaapkamers. Een eengezinswoning met drie slaapkamers kan wel. 

 
Het ontwerp moet afgetoetst worden wat betreft de subsidieerbaarheid en oppervlaktenormen door 
de aangestelde ontwerper/architect. 

 
De regelgeving betreft 1,5 parkeerplaats/wooneenheid kan niet nageleefd worden. Hier kan 
eventueel van afgeweken worden mits een terdege motivatie (bv. zeer weinig asielzoekers beschikken 
over een auto) en goedkeuring van het gemeentebestuur. 

 
 
 
 

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

 
Notulen 
Koen Vermeulen vraagt of hiervoor dezelfde architect kan worden aangesteld als in de Schoolstraat. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts suggereert om hem zeker op te nemen in de lijst van aan te schrijven 
leveranciers. 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De OCMW-raad gaat akkoord om een architect aan te stellen en om een plan op te maken voor een 
eengezinswoning. 

 
De OCMW-raad gaat akkoord dat de opvangplaatsen worden geschorst wanneer de huidige bewoners 
vertrekken. 

 
 
 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Jaak Borghs las onze oproep naar een huurwoning. Momenteel staat zijn woning, gelegen te Brassoi 6 
te koop. Hij wil deze eventueel ook verhuren aan het OCMW. De woning is volledig gerenoveerd en 
heeft drie slaapkamers. Hij heeft de woning laten schatten en hij wil graag een huurprijs tbv 850 euro 
per maand ontvangen. Hij wil misschien zijn prijs laten zakken tot 800 euro. 

 
De woning telt 3 slaapkamers waarvan 2 slaapkamers net geen 8m² (7,59m² en 7,68m²) groot zijn. 
De derde slaapkamer is voldoende groot voor een koppel (nl. 17,65 m²). Volgens de richtlijnen van 
Fedasil (zie bijlage) moet een slaapkamer voor 1 persoon min. 8m² groot zijn. 

 
Ook Ludo Van Dessel, de eigenaar van de Dorpstraat 50 contacteerde ons naar aanleiding van onze 
oproep. Hij wil de huidige LOI-woning, die we momenteel gratis van hem inhuren, graag verder 



 

 

verhuren voor een korte periode. Hij wil een nieuw contract afsluiten voor zes maanden (01/01/2018 
tot en met 30/06/2018) met een huurprijs van 450 euro. 

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

 
Notulen 
Thomas Wellens vraagt waarom het nodig is om een extra huis te huren. 

 
Sharon Servranckx legt uit dat er anders LOI-plaatsen kwijt raken en dat er subsidies wegvallen. Het 
is niet zo eenvoudig om een andere huisvesting te vinden. 

 
Thomas Wellens antwoordt dat het huren van het huis in Brassoi dan wellicht de minst slechte optie 
is. 

 
Sharon Servranckx geeft mee dat het een hoge prijs betreft, zeker omdat de slaapkamers eigenlijk te 
klein zijn. In principe mogen er dus slechts twee mensen ondergebracht worden. De subsidies zouden 
in dat geval de huur niet dekken. 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De OCMW-raad gaat niet akkoord met de aangeboden huurprijs van 800 à 850 euro vanwege Jaak 
Borghs wegens een te hoge vraagprijs. 

 
De OCMW-raad gaat akkoord met het voorstel van Ludo Van Dessel. 

 
 
 
Bijlagen 

• Infrastructuur WONINGEN (individuele opvang).docx 
BIJKOMENDE PUNTEN 

 
 

20 Voorstel tot beslissing van raadslid Koen Vermeulen: Vast Bureau 
AFGEKEURD 

 

Stemming op het initiatiefrecht 
 

Afgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 
 
 

Indiener(s): 
Koen Vermeulen, SamBa 

 

Toelichting: 
Met dit schrijven verzoeken wij u vriendelijk het volgende punt te willen toevoegen aan de 
agenda van de volgende OCMW-raad dd. 02 oktober 2017. 

 
Gelieve onderstaand besluit ter stemming voor te leggen aan de OCMW raad. 



 

 

Hierbij schrapt de OCMW-raad alle delegaties en bevoegdheden van het vast bureau en alle 
comités en komen alle bevoegdheden terug naar de OCMW-raad. De OCMW-raad beslist het 
vast bureau en alle comités op te heffen. 

 
Alvast bedankt bij voorbaat. 

OCMW-raadsleden 

Marianne Dillen, Pegie Pauwels, Fred Steyaert, Koen Vermeulen 
 
 
 
 


