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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 15 oktober 2019

Mens - Sociale dienst

4 2019_RMW_00084 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Evaluatie samenwerking 
Minder Mobielen Centrale Heist-op-den-Berg - Berlaar - 
goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Guy Staes, raadslid; de heer Geert Fierens, raadslid; mevrouw 
Nadine Boekaerts, voorzitter; de heer Thomas Wellens; de heer Rudy Nuyens; de heer Brend Van 
Ransbeeck; mevrouw Hanne Cuypers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Wim Kelber; de heer 
Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; de heer Koen 
Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Giel Van de Zande; de heer Nathan Rijnders; mevrouw Leen 
Vervoort; mevrouw Julie Cools; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Lies Ceulemans

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 1 januari 2018 worden de diensten van de Minder Mobielen Centrale uitgevoerd door het lokaal 
bestuur Heist-op-den-Berg. 

Argumentatie
Op 18 september 2019 werd tijdens een overleg de stand van zaken toegelicht. De 
samenwerkingsovereenkomst werd aangepast naar de huidige gegevens (naam van de betrokken 
partijen, openingsuren). Ons logo zal nog toegevoegd worden aan de documenten. 

Ook werden we in kennis gesteld van de geïndexeerde kilometervergoeding die de vrijwillige 
chauffeurs van de Minder Mobiele Centrale mogen vragen aan de mensen die zij vervoeren. Het 
bedrag is verhoogd naar 0,3653 euro per kilometer. Dit bedrag is geldig tot 30 juni 2020. Deze 
afspraak is ingegaan op 15 augustus 2019. Jaarlijks gebeurt een indexering van de 
kilometervergoeding. Men wil de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale waarderen voor hun 
dagdagelijkse vrijwillige inzet en zorgen dat al hun kosten gedekt zijn. Het lokaal bestuur Heist-op-
den-Berg verkiest om de maximum kilometervergoeding toe te passen. Het voorstel is dat Berlaar 
deze redenering ook volgt. Flexibele en capabele chauffeurs in het systeem van vrijwilligerswerk zijn 
immers schaars. 

Nog enkele cijfers:

 2016 2017 2018
Aantal gereden ritten 3.815 4.017 5.271
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Gem. aantal leden 435 456 478
Gem. aantal vrijwilligers 31 34 40

Juridische grond
De wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005.

Regelgeving: bevoegdheid
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten 
en samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel 196, overeenkomstig artikel 78 6° van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

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

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de wijzigingen in de 
samenwerkingsovereenkomst en bijlagen. 

Artikel 2
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt goed dat het lokaal bestuur Berlaar de prijszetting van de 
kilometervergoeding en koffievergoeding volgt, met inbegrip van de eventuele indexeringen.

Bijlagen
1. afsprakennota.docx
2. beslissingsboom_MMC.pdf
3. inschrijving.doc
4. klachtenformulier.docx
5. ontvangstbewijs.docx
6. overschrijvingsformulier_lidgeld_tot_1_juli.doc
7. samenwerkingsovereenkomst_versie2019.docx
8. sluitingsdagen_2019.docx
9. procedure_niet-betaling_facturen.docx
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