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Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Notulen Zitting van 7 mei 2018 

 
 
 
 
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, algemeen directeur 

 
 
 

7 mei 2018 20:01 -De voorzitter opent de openbare zitting 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
 

1 2018_RMW_00139 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 is van oordeel dat de notulen bij punt 3 slechts een summiere weergave van 
zijn opmerkingen bevatten. Hij had vragen gesteld omtrent de acties die omtrent GDPR op 
stapel staan, maar vindt dat niet terug in het verslag. Daarnaast stelt hij vast dat de notulen bij 
punt 7 opmerkingen bevatten die thuishoren in het laatste punt van de besloten zitting. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat dit zal worden rechtgezet. 

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

 

Besluit 
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Artikel 1 
De raadsleden keuren de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 5 maart 2018 goed. 

 
 
 
Bijlagen 

• RMW_20180409_notulen_openbaar.pdf 
 

2 2018_RMW_00128 Organisatie en participatie aan 
 samenwerkingsverbanden - CIPAL - buitengewone 

algemene vergadering van 15 juni 2018 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
De algemene vergadering van CIPAL vindt plaats op vrijdag 15 juni 2018 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 20 april 2018 met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van 15 juni 2018 die volgende agendapunten bevat: 

 
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

 
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31 
december 2017 

 
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017 

 
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 
31 december 2017 

 
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 
hun mandaat tijdens het boekjaar 2017 

 
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder 

 
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 

 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

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

Als bijlage vind je de statuten van 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. 

 
Het voorstel van de raad van bestuur van CIPAL. 
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Wetgeving 
•  OCMW-decreet 
•  decreet van 6 juli 2001 houdende 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 
De raad keurt, op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota, de agendapunten van 
de algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2018, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 20 april 
2018, goed. 

 

 
 

Artikel 2 
De vertegenwoordiger, Koen Vermeulen, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van 
CIPAL van 15 juni 2018 (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 algemene vergadering van CIPAL van 15 juni 2017 en verder 
al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 

 

 
 

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het 
bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan CIPAL. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20180420Jaarverslag2017.pdf 
• 20180615getekendeuitnodiging.pdf 
• Adviescomite.docx 
• BAV15DECEMBER2017.pdf 
• FormulierAdviescomite2017(1).xls 
• FormulierAdviescomite2017(2).xls 
• FormulierBestuurders2017(1).xls 
• FormulierBestuurders2017(2).xls 
• gecoordineerdestatuten(getekend).pdf 

Financiën 
Financiële dienst 

 
 

3 2018_RMW_00129 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - Jaarrekening 2017 - vaststelling 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 
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Context en historiek 
De jaarrekening 2017 werd opgemaakt door de financiële dienst. 

 
Argumentatie 
De jaarrekening werd aan de raadsleden bezorgd. 

 
Wetgeving 

•  OCMW decreet van 19 december 2008 (art. 173, 174 en 175) 
•  Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010: beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
•  Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012: tot wijziging van diverse bepalingen 

van het besluit van de Vaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 

•  Ministrieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministrieel besluit van 1 
oktober 2010 over de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

•  Ministrieel besluit van 9 juli 2013: digitale rapportering van gegevens van de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn. 

•  Omzendbrief BB2013/7 van 6 september 2013: digitale rapportering voor de beleids- en 
beheerscyclus. 

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

 
Notulen 
Pegie Pauwels polst naar de subsidie van 200.000 euro die Sint-Augustinus heeft gekregen. Is 
die ook in 2018 voorzien? 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat dit een eenmalige uitgave was. 

 
Marianne Dillen wil weten over hoeveel geld het OCMW beschikt om te investeren of om te 
gebruiken voor sociale doeleinden. 

 
Danièle Demet zegt dat alles afhangt van wat de raad wil doen. Er werd een ontvangst van 
900.000 euro ingeschreven voor de verkoop van de gronden aan de Liersesteenweg. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts voegt hieraan toe dat er eerst een archeologisch onderzoek moet 
gebeuren. Dat staat op de planning. De verkoop kan dus nog geïnitieerd worden. 

 
Marianne Dillen vraagt vanwaar het negatieve bedrag in de jaarrekening komt (-138.194 
euro). 

 
Danièle Demet verklaart dat dit om de investeringen gaat: er werd meer uitgegeven dan 
ontvangen, voornamelijk door de toegestane subsidie aan Sint-Augustinus. De 
exploitatierekening eindigt positief. 

 
Mai Vermeiren licht toe dat het om geldstromen gaat en vergelijkt het met een 
huishoudbudget. 

 
Pegie Pauwels is van oordeel dat deze manier van werken in een gewoon bedrijf zou leiden 
tot een faillissement. 
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Danièle Demet merkt op dat er een spaarpot was van 1,4 miljoen euro. 

Koen Vermeulen vraagt of dat bedrag ook geïnvesteerd kan worden. 

Danièle Demet nuanceert dat er 835.000 euro in de bestemde gelden zit, die niet vrij gebruikt 
kunnen worden. In het budget 2018 werd bovendien de aankoop van een onroerend goed 
ingeschreven. 

 
Marianne Dillen kan zich niet herinneren dat dit werd goedgekeurd. Zij oordeelt dat het hoog 
tijd wordt om het spaarpotje te gebruiken voor sociale doeleinden. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat suggesties altijd welkom zijn. 

 
Marianne Dillen vindt het aangewezen om de gronden aan de Liersesteenweg te verkopen en 
de opbrengst te investeren in een sociaal doel. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts merkt op dat dit niet eenvoudig is. Het kasteel, waaraan 
oorspronkelijk werd gedacht, zou ook een sociale bestemming hebben gekregen, maar die 
piste is niet doorgegaan. 

 
Guy Staes vraagt of er nog ideeën leven rond crisisopvang en LOI. 

 
Pegie Pauwels zegt dat de toekomst van LOI onzeker is. Asielzoekers zouden meer en meer in 
opvangcentra ondergebracht worden. 

Sharon Servranckx antwoordt dat de spreidingscriteria voorlopig wel behouden blijven. 

Voorzitter Nadine Boekaerts vult aan dat indien de LOI-woning met eigen middelen 
opgebouwd wordt, ze achteraf ook voor andere doeleinden kan worden gebruikt, bijvoorbeeld 
crisisopvang of sociale huisvesting. 

 
Pegie Pauwels is van oordeel dat er nood is aan crisisopvang. 

 
Koen Vermeulen wil weten hoeveel er precies gebudgetteerd werd in 2018 op het vlak van 
investering in een onroerend goed. 

 
Danièle Demet antwoordt dat er 900.000 euro werd ingeschreven voor de verkoop van de 
gronden aan de Liersesteenweg en dat er eveneens 900.000 euro voorzien is voor de aankoop 
van een onroerend goed voor sociale huisvesting. 

 
Koen Vermeulen concludeert dat er dus 533.000 euro overblijft om te besteden. 

Voorzitter Nadine Boekaerts bevestigt dat. Voorstellen en suggesties zijn welkom. 

Pegie Pauwels is van mening dat er iets zou kunnen gebeuren voor de renovatie van de sociale 
woningen in Vinkenhof. Die blijken in bedenkelijke staat te zijn. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat die woningen eigendom zijn van Zonnige 
Kempen. 

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

Artikel 1 
De raadsleden stellen de jaarrekening 2017 vast. 

 

 
 

Artikel 2 
Een afschrift van de jaarrekening 2017 zal voor goedkeuring overgemaakt worden aan de gouverneur 
en voor kennisgeving aan de gemeenteraad in toepassing van artikel 174. 

 
 
 
Bijlagen 

• 2017_jaarrekening.pdf 
• P20180507_rek2017Ocmw_def.pptx 

Mens 
Sociale dienst 

 
4 2018_RMW_00130 Goederen en diensten aan externe - Reglement voor de 

 erkenning van en de financiële tussenkomst aan sociale 
restaurants - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Vanaf 19 februari 2018 kan je terecht in het sociaal restaurant “Balderhuys”. Dit initiatief is opgestart 
door het WZC Kloosterhof. Het restaurant is gelegen in de cafetaria van WZC Kloosterhof. Naar 
aanleiding van dit nieuw initiatief stelden we een reglement op voor de erkenning van en de financiële 
tussenkomst aan sociale restaurants. Dit wordt nadien gepubliceerd op de website. In bijlage kan je 
het reglement terugvinden. 

 
De sociale dienst heeft vorig jaar 1 cliënt doorverwezen naar het sociaal restaurant "Kome Nete". 
Deze persoon heeft voor dit jaar nog geen nieuwe aanvraag ingediend. Nu er in onze gemeente een 
nieuw sociaal restaurant opent, stelt de sociale dienst voor om de samenwerking met "Kome Nete" 
stop te zetten. 

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

 
Notulen 
Fred Steyaert vraagt hoeveel de bijdrage eerder was. 

 
Sharon Servranckx antwoordt dat de prijzen overal geïndexeerd werden. Omdat de vraag naar 
Kome Nete zo goed als onbestaand is en intussen het Balderhuys ontstaan is, wordt er 
voorgesteld om voortaan alleen nog met initiatieven van Berlaar te werken. 

 
Voorzitter Nadine Boekaerts voegt toe dat Kome Nete iets goedkoper was. 

 
Koen Vermeulen vraagt of er nog andere zaken gewijzigd werden ten opzichte van het 
vroegere reglement. 

 
Anja Neels antwoordt dat er eerder geen reglement bestond. 
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Stemming op het agendapunt 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met unanimiteit 

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement voor de erkenning van en de financiële 
tussenkomst aan sociale restaurants goed. Dit treedt in werking vanaf 8 mei 2018. 

 
 
 
Bijlagen 

• reglementsociaalrestaurant.pdf 
 
 

5 2018_RMW_00131 Goederen en diensten aan externe - Afbouw 
opgebouwde reserves en beperken toekomstige reserves 
van het LOI - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Fedasil moet 22 miljoen euro besparen. Men kijkt daarvoor naar de LOI-reserves. De bestaande 
reserves worden afgebouwd. De toekomstige reserves worden beperkt. In eerste instantie gebeurt de 
afbouw van de huidige reserves vrijwillig. Na aftrek van 10% werkingskosten kan het OCMW 25% vrij 
besteden (ook buiten LOI) op voorwaarde dat 75% wordt teruggestort aan Fedasil. We moeten dan 
wel intekenen voor 30 juni 2018. Als we dit niet doen, dan moet 90% (na aftrek van 10% 
werkingskosten) teruggestort worden aan Fedasil. 

 
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 06/11/2017 werd er beslist om de opgebouwde reserves 
(van het LOI) te gebruiken om de LOI-woning gelegen te Wipstraat 8 af te breken en herop te 
bouwen. 

 
Argumentatie 
VVSG stelde een informatieve nota op met enkele bedenkingen. 

 
- in hoeverre kan de overheid zomaar terugkeren in de tijd en LOI-reserves terugeisen? 

 
- volgen er sancties als we niet terugbetalen? 

 
In bijlage kan je de nota terugvinden. Het blijft echter een risico om niet in te tekenen op de 
maatregel 75%-25%. 

 
Voor 2019 (boekhoudjaar 2018) zal het Agentschap herevalueren en kunnen investeringsdossiers 
ingediend worden (om het percentage van 10% te verhogen) en dit ten laatste tegen 31/03/2019. 
Deze zullen dan geëvalueerd worden tegenover de bezettingsgraad op dat moment, de status van de 
afbouw en eventuele verdere besparingsmaatregelen die worden opgelegd. 

 
Volgens VVSG ontvangt binnenkort (binnen dit en twee weken) elk bestuur een brief vanuit het 
kabinet van Theo Francken. Tot op heden ontvingen we nog geen brief. Het kabinet zal een voorstel 
doen, want conventies opzeggen kost heel wat geld (6 maanden huuropzeg) en dat willen ze zoveel 
mogelijk vermijden. 



8/21  

Men blijft zich wel vasthouden aan het spreidingscriteria. Dat wil zeggen dat ze in elke gemeente nog 
steeds een LOI willen. Als we in onze investeringsaanvraag aangeven dat we een woonst willen 
inrichten voor een specifiek doelgroep (bv. rolstoelgebruikers, niet-begeleide minderjarigen, patiënt 
met nierdialyse) is de kans groter dat ze onze investering zullen aanvaarden. Maar weegt dit ook op 
tegen de meerkost van zwaar behoeftige LOI-bewoners? 

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

 
Notulen 
Marianne Dillen gaat niet akkoord met dit voorstel. 

 
Fred Steyaert stelt zich vragen bij de timing van de indiende projecten. 

 
Guy Staes antwoordt dat projecten die voor juni 2017 van start zijn gegaan, behandeld worden 
als lopende projecten. Wat daarna werd ingediend, wordt bekeken als nieuwe dossiers. 

 
Sharon Servranckx preciseert dat de omzendbrief dateert van 21 februari 2018 en dat het 
OCMW zijn investeringsaanvraag heeft ingediend voor 31 maart 2018, zoals oorspronkelijk 
vooropgesteld. Achteraf is echter gebleken dat er nog aanvragen kunnen worden ingediend tot 
31 maart 2019. 

Marianne Dillen begrijpt niet waarom er dan wordt ingetekend op het laagste tarief. Voorzitter 

Nadine Boekaerts zegt dat dat niet zo is. Indien er nu niet geopteerd wordt voor de 
75%-25%-regel, loopt het OCMW het risico dat het slechts 10% zal overhouden en op die 
manier ongeveer 50.000 euro zal kwijtspelen. Dat staat echter los van de 
investeringsaanvraag, die ook nog loopt en bijkomend zal worden gestoffeerd. Op dit 
ogenblik is het echt koffiedik kijken en is het absoluut niet duidelijk hoe dit verder zal 
verlopen. 

 
Marianne Dillen roept op om de heropbouw van het huis in de Wipstraat zeker op de voet te 
volgen. 

 
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 beslist om in te gaan op de éénmalige afwijking van de 75%- 
25% maatregel. 

 

 
 

Artikel 2 
Zie artikel 1 

 
 
 
Bijlagen 
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• 20180411VVSGnotaLOIreserves.pdf 
• 20180323_aanvraag_recuperatie_reserves_LOI(1).pdf 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
 

21 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Consequent zijn wat betreft 
verlenen terugvorderbare financiële steun 
BEHANDELD 

 

Notulen 
Voorzitter Nadine Boekaerts antwoordt dat de communicatie over de problemen in de Pastoor 
Haemelsstraat langs de burgemeester is verlopen. Er werd onmiddellijk onderkomen gezocht 
voor twee nachten. De rekening hiervan wordt betaald door de gemeente en is invorderbaar 
via de verzekering achteraf. Er is meteen ook een voorstel gedaan om de pastorij in Gestel ter 
beschikking te stellen zonder betaling van huur, maar dat was geen oplossing voor de 
betrokkenen, omdat zij een grote hond hebben en de tuin in Gestel niet omheind is. Die hond 
is ook de reden waarom andere gesuggereerde mogelijkheden tot onderdak niet in aanmerking 
kwamen. De betrokkenen hebben er zelf voor gekozen om in het tweede deel van hun eigen 
woning te verblijven en hebben bijkomend een caravan in gebruik genomen. De burgemeester 
heeft hen ook ingelicht over de steun die ze via het OCMW kunnen krijgen, maar dat bleek 
allemaal niet aan de orde te zijn. 

 
Pegie Pauwels concludeert dat de nood aan een crisiswoning hieruit nogmaals blijkt, waar 
eventueel ook een huisdier welkom is. 

 
 
 

Indiener(s): 
Pegie Pauwels, OnafhankelijkRaad voor Maatschappelijk Welzijn/Onafhankelijk 

 

Toelichting: 
In het verleden kwam de burgemeester op de OCMW-raad pleiten om financiële steun te 
verlenen aan dorpsgenoten wiens woning onbewoonbaar was geworden tgv werkzaamheden 
in de buurt. Ondertussen hebben twee andere en jonge gezinnen hun woning moeten verlaten 
door een schadegeval. Waarom is men niet consequent en worden deze gezinnen niet 
gelijkaardig behandeld. Wat het recentste geval betreft werd er in de media verkondigd dat dit 
gezin terecht kon in de leegstaande pastorij in Gestel. Er werd echter niet vermeld dat dit 
gezin hierop enkel kon rekenen indien ze zelf de huur van 550 euro zouden betalen. Dit gezin 
zou momenteel nog een lening moeten afbetalen van 1200 euro. Het voorstel dat ze 
aangeboden kregen om daar boven op nog eens 550 euro huur te betalen is dan ook niet 
realistisch. Gezien er hier geen namen genoemd worden en het ook in de media is geweest 
lijkt mij dit een punt dat tot de openbare zitting kan horen. Is het niet aan de gemeente en het 
OCMW om iedereen op eenzelfde manier te behandelen en consequent te zijn? 

 

 
 
 

algemeen directeur 
 
 
 
 

Anja Neels 

voorzitter 
 
 
 
 
Nadine Boekaerts 


