
raad voor maatschappelijk welzijn
Administratief  toezicht Zitting van 28 november 2019

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios 
Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 
de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo 
Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; de heer Jeroen 
Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Ann De Ridder; mevrouw Betty Willems; mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Ann De Ridder; mevrouw Betty Willems

OPENBARE ZITTING

Secretariaat

1 2019_RMW_00074 Notulen openbare zitting raad voor 
maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2019 - 
Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 
oktober 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

2 2019_RMW_00075 Cipal dv - vaststelling van mandaat van de 
vertegenwoordiger van het OCMW op de 
algemene vergadering van 12 december 2019 - 
Beslissing
Goedgekeurd



Beknopte samenvatting
De deelnemers van de dienstverlenende vereniging Cipal worden uitgenodigd 
om de algemene vergadering bij te wonen. Deze zal worden gehouden op donderdag 12 
december 2019 om 16 uur in het Technologiehuis, Cipalstraat 3 in 2440 Geel. Er wordt 
tevens de mogelijkheid geboden om de vergadering op afstand bij te wonen via 
videoconferencing in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg Deinze 154 in 
9810 Nazareth.

De raad voor maatschappelijk welzijn moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger 
herhalen voor elke algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al 
dan niet goed te keuren.

Algemeen directeur

3 2019_RMW_00078 Thema-audit instroom nieuwe medewerkers: 
kennisgeving resultaten opvolging aanbevelingen 
- Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
In het najaar 2016 voerde Audit Vlaanderen bij het OCMW een thema-audit "Instroom 
van medewerkers" uit, wat resulteerde in een auditrapport waarin een aantal 
aanbevelingen werden geformuleerd. Audit Vlaanderen heeft de realisatie van de zes 
geformuleerde aanbevelingen via een steekproef opgevolgd. Daarnaast evalueerde Audit 
Vlaanderen hoe de organisatie de aanbevelingen uit de audit opvolgt. Doel is om de 
gedetecteerde risico’s zo op termijn tot een minimum te kunnen beperken. Audit 
Vlaanderen bezorgde op 4 november 2019 het rapport met de conclusies. 
Overeenkomstig artikel 221 van het decreet lokaal bestuur wordt dit rapport aan de 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

 

 

 

Juridische zaken 

4 2019_RMW_00077 Kosteloze grondafstand - Begoniastraat - 
Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Na controle van de eigendommen van het OCMW is gebleken dat het OCMW eigenaar is 
van een deel van de Begoniastraat, terwijl dit had moeten zijn overgedragen aan de 
gemeente.



Voorstel: goedkeuren van kosteloze grondafstand van het OCMW aan de gemeente.

Financiën

5 2019_RMW_00076 Goedkeuring jaarrekening 2018 - Kennisgeving
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant heeft op 29 oktober 2019, de 
jaarrekening 2018 van het OCMW Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens
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