
 
 

 

 

 
 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Administratief toezicht Zitting van 6 augustus 2018 

 
 
 
Samenstelling: 

 
 
Aanwezig: 
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 Geert Verrelst 

 
Verontschuldigd: 
mevrouw Nadine Boekaerts, voorzitter; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur 

 
 
 
OPENBARE ZITTING 

 
 
Organisatie 

 
Interne Strategie 

 
1 2018_RMW_00208 Organisatie van agenda en besluitvorming - Notulen 

openbare zitting vorige raadsvergadering - goedkeuring 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De raadsleden keuren het verslag van vorige raad voor maatschappelijk welzijn goed. 

 
 
 
 

2 2018_RMW_00185 Beheer van registers - Kennisname verwerkingsregister 
- kennisneming 
Goedgekeurd 

 
Beknopte samenvatting 
De raad voor maatschappelijk welzijn beraadt zich in zitting van 6 augustus 2018 over de 
goedkeuring van een "Register van de verwerkingsactiviteiten" volgens art. 30 van de EU- 
privacywetgeving AVG / GDPR. 

 
 
 
 
Mens 

 
Sociale dienst 

 
3 2018_RMW_00189 Goederen en diensten aan externe - Afbouw en 

configuratie LOI-plaatsen - goedkeuring 
Goedgekeurd 



 
 

 

Beknopte samenvatting 
De afbouw is volop bezig, zo’n 800 LOI-plaatsen werden vrijwillig afgebouwd. Er moeten er 
nog eens 3 000 volgen in de individuele opvang. Fedasil zegt 7 plaatsen (van de 18) op in 
Berlaar. Dit is niet discussieerbaar. De conventie wordt opgezegd vanaf 1 juli met een termijn 
van maximaal 6 maanden tot 31 december 2018. Daarnaast vraagt Fedasil of we de 
overgebleven plaatsen configureren. Dit laatste is wel discussieerbaar. Ze stellen volgende 
samenstelling voor: 2x alleenstaande plaats voor een man, 1x opvang voor een familie van 4 
en 1x opvang voor een familie van 5. Vóór 15 augustus moet dit uitgeklaard worden. 

 
Tot slot zal er een nieuw KB gepubliceerd worden waarin een besparing van 2% op alle LOI 
tarieven zal vermeld worden. 

 

 
 
 

4 2018_RMW_00191 Goederen en diensten aan externe - 
 Partnerschapsovereenkomst met vzw Welzijnsschakels - 

goedkeuring 
Goedgekeurd 

 

Beknopte samenvatting 
Partnerschapsovereenkomst met vzw Welzijnsschakels. 

 

 
 
 

5 2018_RMW_00193 Goederen en diensten aan externe - 
 Samenwerkingsovereenkomst met vzw SamenSterker 

i.k.v. Huis van het Kind - aanvaarding 
Goedgekeurd 

 
 


