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Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Notulen Zitting van 3 september 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 

 
 
 
 

3 september 2018 20:03 -De voorzitter opent de openbare zitting 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
 

1 2018_RMW_00229 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 6 augustus 2018 
goed. 
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Bijlagen 
• RMW 6 aug open.pdf 

Mens 
Sociale dienst 

 
20:04 - Thomas Wellens betreedt de zitting 

 
 

2 2018_RMW_00214 Goederen en diensten aan externe - Prijszetting warme 
maaltijden - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Sodexo indexeert de prijs voor de warme maaltijden vanaf 1 juli 2018. De prijs per warme maaltijd 
bedraagt vanaf 1 juli 2018 5,59 euro (i.p.v. 5,51 euro) 

 
Wetgeving 

•  De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 51 en 52 van het 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 keurt goed dat het OCMW de prijszetting van de warme 
maaltijden door Sodexo volgt, met inbegrip van de eventuele indexeringen. 

 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

• herziening prijzen.PDF 
 
 

3 2018_RMW_00226 Goederen en diensten aan externe - Bestemming 
Wipstraat 8 - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 november 2017 werd 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. Dit werd onmogelijk door de besparingen bij Fedasil (omzendbrief 21 februari 2018). Onze 
aanvraag werd geweigerd. 
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In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 mei 2018 werd beslist om in te gaan op de 75%-25% 
maatregel. Dit betekent dat het OCMW na de vermindering van 10% werkingskosten we 25% vrij 
kunnen besteden (ook buiten LOI) op voorwaarde dat 75% wordt teruggestort aan Fedasil. Dit gaat 
om een bedrag van 67 123,73 euro. 

 
In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 augustus 2018 werd de vraag naar configuratie 
goedgekeurd. Zo zegt Fedasil 7 plaatsen op, maar stellen ze ook de vraag om onze opvangplaatsen te 
configureren: 2x alleenstaande plaats voor een man, 1x opvang voor een familie van 4 en 1x opvang 
voor een familie van 5. We stelden voor om tegemoet te komen aan hun vraag op voorwaarde dat we 
onze opgebouwde reserves mogen gebruiken voor de afbraak en heropbouw van Wipstraat 8. We 
ontvingen een negatief antwoord (zie bijlage). 

 
Argumentatie 
Aan de Raad wordt gevraagd om een standpunt in te nemen wat betreft de afbraak en heropbouw 
van de woning gelegen te Wipstraat 8 en om dit (gedeeltelijk) met eigen middelen te bekostigen. We 
kunnen de woning inrichten voor LOI-bewoners of gebruiken als noodwoning voor inwoners die 
dakloos zijn na een brand, ... 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om met eigen middelen de woning gelegen te 
Wipstraat 8 af te breken en herop te bouwen om deze nadien ter beschikking te stellen als 
noodwoning. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20180820_E-mail_plaatsenconfiguratie.msg 
 
 

4 2018_RMW_00227 Goederen en diensten aan externe - Configuratie LOI- 
plaatsen - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Fedasil zegt 7 LOI-plaatsen (van de 18) op. In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 augustus 
2018 werd het voorstel tot configuratie en het voorstel van de bijhorende indeling van de woningen 
goedgekeurd. Fedasil gaat echter niet akkoord met ons voorstel om de opgebouwde reserves binnen 
het LOI 100% te besteden aan de afbraak en heropbouw van Wipstraat 8. Met als gevolg dat we geen 
plaats meer hebben voor een gezin van vier. 

 
Argumentatie 
Momenteel ziet de opvang er als volgt uit: 

 
- Wipstraat 8 (eigen woning): gezin van 5, maar deze plaatsen werden geschorst wegens 
ontoereikende woningkwaliteit. 

 
- Wipstraat 12 (eigen woning): 4 plaatsen, waarvan momenteel 3 plaatsen voor alleenstaande 
mannen en 1 geschorste plaats 
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- Nethendal 10 (gehuurd van Zonnige Kempen): gezin van 5 
 
 
 
 
We stellen voor om de eigen woning, gelegen te Wipstraat 12 terug om te vormen voor een gezin van 
4. Voor de twee alleenstaande mannen hebben we geen plaats meer. 

 
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 keurt de aanpassing van de configuratie goed waarbij we 
enerzijds een gezin van vier personen opvangen te Wipstraat 12 en anderzijds we de opvang van 
twee alleenstaanden weigeren. 

 
 
 
Bijlagen 

• 20180628_opzeg_fedasil.PDF 
• 20180820_E-mail_plaatsenconfiguratie.msg 

 
 

3 september 2018 20:31 - De voorzitter sluit de zitting 
 

algemeen directeur 
 
 
 
 

Anja Neels 

voorzitter 
 
 
 
 
Nadine Boekaerts 
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