
raad voor maatschappelijk welzijn
Administratief  toezicht Zitting van 19 december 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 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; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier 
Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; 
mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
de heer Wim Peeters; mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
de heer Wim Peeters

OPENBARE ZITTING

Secretariaat

1 2019_RMW_00080 Notulen openbare zitting raad voor 
maatschappelijk welzijn van 28 november 2019 - 
Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 
november 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

 

2 2019_RMW_00081 Overeenkomst dienstverlening aanwijzing van een 
functionaris voor gegevensbescherming tussen 
OCMW en Haviland - Beslissing
Goedgekeurd



Beknopte samenvatting
Afsluiten van een overeenkomst “exclusieve dienstverlening” tussen het OCMW van Sint-
Pieters-Leeuw en Haviland Intercommunale IgSv (verder: ”Haviland”) met betrekking tot 
de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming.

Personeel & onderwijs 

3 2019_RMW_00073 Invoering tweede pensioenpijler contractanten 
federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen - 
Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Op 18 maart 2010 voerde de raad voor maatschappelijk welzijn een aanvullend 
pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010.
Het contractueel aangesteld personeel van de federaal gefinancierde 
gezondheidsinstellingen werd voorlopig uitgesloten van dat aanvullend pensioenstelsel.
Er moest eerst duidelijkheid komen over de uitvoering van het akkoord van 18 juli 2005 
betreffende de federale gezondheidssectoren - publieke sector, om te vermijden dat er 
voor deze sector twee parallelle initiatieven naast elkaar zouden ontstaan.
Deze duidelijkheid is er tot op heden niet.

Met invoering van de wet van 30 maart 2018, kunnen lokale besturen een korting op hun 
responsabiliseringsbijdrage krijgen wanneer ze een tweede pensioenpijler aan al hun 
contractueel personeel toekennen die aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
Om de korting in het jaar 2019 te krijgen moet een bestuur in 2019 een aanvullend 
pensioen toekennen en moet de overheidswerkgever dit aan alle contractanten 
toekennen.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het voorstel van invoering 
tweede pensioenpijler contractueel aangestelde personeel van de federaal gefinancierde 
gezondheidsinstellingen goed te keuren.

4 2019_RMW_00072 Wijziging toelage tweede pensioenpijler 
contractanten - Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Met invoering van de wet van 30 maart 2018, kunnen lokale besturen een korting op hun 
responsabiliseringsbijdrage krijgen wanneer ze een tweede pensioenpijler aan al hun 
contractueel personeel toekennen die aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
Om de korting in het jaar 2019 te krijgen moet een bestuur in 2019 een aanvullend 
pensioen toekennen en moet de overheidswerkgever dit aan alle contractanten 
toekennen.
Vanaf 2020 wordt er een minimumpercentage opgelegd en moet de tweede 
pensioenpijler minstens 2 % bedragen, vanaf januari 2021 minstens 3 %.



Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een voorstel van wijziging van het 
percentage van de tweede pensioenpijler ter goedkeuring voorgelegd.

5 2019_RMW_00079 Wijziging rechtspositieregeling - overuren - 
Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een voorstel van wijziging van de 
rechtspositieregeling ter goedkeuring voorgelegd.

Lokale Dienstencentra 

6 2019_RMW_00082 Huishoudelijk reglement van de lokale 
dienstencentra - Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het vernieuwde ontwerp van huishoudelijk reglement van de lokale dienstencentra wordt 
ter goedkeuring voorgelegd.

Welzijn

7 2019_RMW_00084 Aanvraagdossier intergemeentelijke 
samenwerking Zuidwest Rand: 'Regierol voor de 
steden en gemeenten op het vlak van de lokale 
sociale economie voor de periode 2020 -2025' - 
Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De stad Halle en de gemeenten Beersel, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw vormen sinds 
2014 samen een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond regionaal beleid sociale 
economie en tewerkstelling: Zuidwest Rand.

Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel kiezen in de beleidsperiode 2020-2025 om verder in 
te zetten op sociale economie en daarmee ook het Vlaams regeerakkoord mee vorm te 
geven op plaatselijk niveau, namelijk het realiseren van bijkomende plaatsen voor sociale 
economie, met daarbij aandacht voor zowel individueel maatwerk als collectief maatwerk 
en arbeidszorg. Hiervoor moet een nieuw aanvraagdossier worden ingediend dat door de 
raden van het werkgebied moet worden goedgekeurd.



8 2019_RMW_00085 Goedkeuring projectaanvraag Geïntegreerd Breed 
Onthaal 2020 - Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Op 26 oktober 2018 verscheen de omzendbrief 2018/01 rond de regierol van de lokale 
besturen in het lokaal sociaal beleid. Eén van deze Vlaamse beleidsprioriteiten, bepaald 
in het kader van lokaal sociaal beleid, is het realiseren van de functies en 
werkingsprincipes van een geïntegreerd breed onthaal.

Het geïntegreerd breed onthaal is een samenwerkingsverband tussen de sociale diensten 
van het OCMW, de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk (CAW).

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw haalde i.s.m. de gemeenten Beersel en Halle reeds een 
proefproject binnen rond mensen met een advies niet-toeleidbaren. Dit jaar werd met de 
zeven gemeenten van de eerstelijnszone een subsidie voor een voortraject goedgekeurd.

Voor de beleidsperiode 2020-2025 kan er een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro op het 
niveau van de eerstelijnszone Zennevallei verkregen worden.

Financiën

9 2019_RMW_00083 OCMW - Meerjarenplan 2020-2025 - goedkeuring - 
Beslissing
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW Sint-Pieters-
Leeuw werd opgesteld en toegelicht tijdens de commissie van 12 december 2019.

De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun 
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. 

De OCMW-raad moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. 

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens
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