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Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
Notulen 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 

 
 
 

6 augustus 2018 20:04 -De voorzitter opent de openbare zitting 
 
OPENBARE ZITTING 

 

Organisatie 
Interne Strategie 

 
 

1 2018_RMW_00208 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 2 juli 2018 goed. 

 
 
 
Bijlagen 
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• RMW_20180702_verslag_openbaar.pdf 
 
 

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

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Art. 30 van de EU-privacywetgeving AVG / GDPR verplicht een openbaar bestuur tot het aanleggen 
van een dergelijk "Register van de verwerkingsactiviteiten": 

 
De verwerkingsverantwoordelijken en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de 
verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun 
verantwoordelijkheid plaatsvinden. 

 
Dit register is een inventaris van verwerkingsactiviteiten m.b.t. privacygevoelige gegevens en 
registreert o.a. de verwerkingsverantwoordelijke (diensthoofd), alsook het verwerkingsdoeleinde en 
de erbij betrokken personen. 

 
Wetgeving 
27.04.2016 Verordening (EU) 2016/679 betr. de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betr. het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) [ AVG of GDPR ] 

 
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 het voorliggende verwerkingsregister, in de huidige versie, 
goed voor het OCMW. 

 
 
 
Bijlagen 

• Berlaar_verwerkingen_20180621.pdf 
Mens 
Sociale dienst 

 
 

3 2018_RMW_00189 Goederen en diensten aan externe - Afbouw en 
configuratie LOI-plaatsen - goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
 
Beschrijving 

 

Argumentatie 
Momenteel ziet de opvang er als volgt uit: 
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- Wipstraat 8 (eigen woning): 5 plaatsen, maar deze zijn momenteel geschorst wegens ontoereikende 
woningkwaliteit. 

 
- Wipstraat 12 (eigen woning): 4 plaatsen, waarvan momenteel 3 plaatsen voor alleenstaande 
mannen en 1 geschorste plaats 

 
- Dorpsstraat 50 (gehuurd, maar sinds 30 juni uit huur): 4 plaatsen, maar deze zijn momenteel 
geschorst vermits we geen woning meer hebben. De conventie bestaat wel nog. 

 
- Nethendal 10 (gehuurd van Zonnige Kempen): 5 plaatsen, momenteel vrij. 

 
 
 
 
We stellen het volgende voor: 

 
- Wipstraat 8: afbreken en heropbouwen met de bestemde gelden van het LOI voor een gezin van 4. 

 
- Wipstraat 12: 2 plaatsen worden opgezegd. Hier huisvesten we in de toekomst slechts 2 
alleenstaande mannen. 

 
- Dorpsstraat 50: in onderlinge overeenkomst nu al opzeggen. We hebben momenteel geen woonst 
voor de 4 geconventioneerde plaatsen. Waarom ze behouden, we hebben er toch geen inkomsten 
van? 

 
- Nethendal 10: behouden en ter beschikking stellen voor een gezin van 5. 

 
Notulen 
Pegie Pauwels vraagt waarom de Dorpstraat 50 nu pas opgezegd wordt. Sharon Sevranckx antwoordt 
dat de plaatsen geschorst zijn, maar tot nu loopt de conventie nog. 

 
Marianne Dillen vraagt of het niet veel geld zal kosten om de plaatsen aan te passen. Sharon stelt dat 
we voor de Wipstraat 8 de bestemde gelden voor het LOI willen gebruiken. 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de voorgestelde opzegging en configuratie 
van de LOI-plaatsen. 

 
 
 
Bijlagen 

• Fedasil 07082018 - LOI Berlaar.xlsx 
 

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

goedkeuring 
GOEDGEKEURD 

 
 
Beschrijving 
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Context en historiek 
De vzw Welzijnsschakels ontving op 7 juni 2018 inspectie van POD-MI voor de verdeling van 
levensmiddelen (FEAD). Uit de inspectie blijkt dat een partnerschapsovereenkomst op papier 
ontbreekt. Doorverwijzing vanuit het OCMW (volgens afgesproken criteria) gebeurt volop. Twee maal 
per jaar organiseert het OCMW een overleg met de medewerkers van de vzw zodat we verder kunnen 
afstemmen. 

 
Argumentatie 
In bijlage kan je de partnerschapsovereenkomst terugvinden. 

 
Notulen 
Thomas Wellens vraagt zich af wat de aangeboden diensten zijn. Sharon Sevranckx antwoordt dat het 
voedselpakketten en kleding is. 

 
Marianne Dillen vraagt zich af hoe we de doelgroepen bereiken. Sharon stelt dat de OCMW klanten 
worden ingelicht over deze diensten. Marianne vraagt wie wij als OCMW klanten zien. 

 
Sharon antwoordt in principe alle klanten behalve de LOI bewoners. 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn aanvaardt de partnerschapsovereenkomst met vzw 
Welzijnsschakels Berlaar. 

 
 
 
Bijlagen 

• overeenkomst Welzijnsschakels.pdf 
 

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

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

 
 
Beschrijving 

 

Context en historiek 
Sinds 1 februari 2018 hebben we in Berlaar een erkend Huis van het Kind. We gingen onder meer al 
van start met het initiatief: de pamperbox. In het consultatiebureau plaatsten we een box zodat 
ouders hun ongebruikte luiers (overschotjes) er in kunnen deponeren. Deze verdelen we gratis via 
het OCMW aan gezinnen die het moeilijk hebben. 

 
We hebben het gevoel dat we nog steeds ouders mislopen en we willen dan ook de pamperbox meer 
promoten en uitbreiden (op verschillende plaatsen in het zicht van de inwoners plaatsen). Door te 
gaan samenwerken met een bestaand en gekend initiatief kunnen we de pamperbox gemakkelijker in 
de kijker zetten. 

 
We willen de pampers gratis verdelen via het OCMW. Dat is voor de vzw SamenSterker ook in orde. 
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Argumentatie 
De Pamperbank werd opgericht in het najaar van 2011 binnen de schoot van vzw SamenSterker. 
Sedert december 2015 werd de Pamperbank in een vzw-structuur gegoten. Dit om de werking beter 
te kunnen structureren. Ook om subsidies aan te vragen was een vzw-structuur onvermijdelijk. 

 
Samenwerkingsovereenkomst bij opstart 

 
De Pamperbank sluit met iedereen een samenwerkingsovereenkomst af. Deze samenwerking is puur 
een formele overeenkomst, waarin men enkele zaken onder controle wil houden. Het betreft het 
gebruik van de uniforme structuur, dezelfde herkenbare inzamelboxen en het gebruik van de naam en 
het logo. Hierin zitten geen financiële, noch zakelijke engagementen. Bedoeling is alleen dat alle filialen 
volgens dezelfde structuur werken, wat op zich de zichtbaarheid verhoogt. Anderzijds om te vermijden 
dat er soortgelijke initiatieven naast de Pamperbank actief zouden worden. Het is ook 
vanuit die optiek dat we vanuit het centraal coördinatiepunt in Brugge de filialen logistiek blijven 
ondersteunen, door middel van het aanleveren van promomateriaal, verpakkingsmateriaal, e.d. 

 
 
 
 

Hoe gebeurt de inzameling/herverdeling? 
 
In de vele inzamelpunten staan speciaal ontworpen herkenbare inzamelboxen (zie foto als bijlage) 
waar mensen luieroverschotjes kunnen deponeren. Deze inzamelboxen staan op de meest diverse 
locaties: consultatiebureaus van K&G, kindercrèches, scholen, kinderwinkels, supermarkten, … 
plaatsen dus waar vooral gezinnen met kleine kinderen komen. Deze inzamelboxen worden regelmatig 
geleegd door vrijwilligers die ervoor zorgen dat deze luiers worden gesorteerd per maat en opnieuw 
worden verpakt in pakketjes van 25 luiers. 

 
 
 
 

Welke ondersteuning biedt SamenSterker? 
 
Enerzijds zorgen zij bij de opstart voor de inzamelboxen (€35/inzamelbox). 

 
Ook het verpakkingsmateriaal stellen ze ter beschikking mits vergoeding. Het betreft uniforme 
kraftpapieren zakken met daarop een herkenbare PB-sticker waarop de pampermaat kan worden 
ingevuld. 

 
Daarnaast kunnen ze ook promomateriaal zoals flyers en affiches aanleveren die op interessante 
locaties kunnen worden verspreid om de lokale Pamperbank herkenbaar te maken. 

 
Ze hebben uniforme flyers die ze kunnen personaliseren met bijvoorbeeld een opsomming van de 
inzamelpunten en afhaalpunt. De kostprijs hiervan hangt af van het soort flyer en het aantal. 

 
 
 
 
De werking zelf laten ze volledig over aan het PB-filiaal. Concreet houdt dit in: 

 
- Het zoeken van de locaties voor de inzamelboxen 

 
- De selectie van vrijwilligers, stockage en herverpakking 

 
- Werkwijze voor de herverdeling van de pamperpakketten aan kwetsbare gezinnen 
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Wetgeving 
. 

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

 
Notulen 
Marianne Dillen stelt dat zij dit een heel goed initiatief vindt. Wie pakt dit in? Sharon Sevranckx zegt 
dat het consultatiebureau dit doet. Sharon zegt dat ze de box nog op verschillende plaatsen wil 
zetten. 

 
Marianne vraagt zich af waarom we niet samenwerken met huisartsen of vroedvrouwen. We moeten 
actiever zoeken naar inzameling enzoverder om alle doelgroepen te bereiken. Het is niet bekend 
genoeg bij de mensen. Pegie Pauwels merkt op dat er mensen nodig zijn om het op te halen en te 
verdelen. Sharon stelt dat zij het heeft laten publiceren via krantjes en facebook. We zijn van plan om 
tegen 2019 meer reclame te maken voor het huis van het kind. Dit kan ook hierin passen. Sharon zegt 
dat ze zeker contact zal opnemen met de huisartsen. 

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

 

Besluit 
 

Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) 
aan te gaan met de vzw SamenSterker in functie van een initiatief van het Huis van het Kind. 

 
 
 
Bijlagen 

• pamperbox.jpg 
• Model Samenwerkingsovereenkomst ANDERE PROVINCIES.docx 

 
algemeen directeur 

 
 
 
 

Anja Neels 

voorzitter waarnemend 
 
 
 
 

Guy Staes 


