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OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 23 JUNI 2016 

 

Aanwezig: Paul Defranc – voorzitter 

Ann De Ridder, Eddy De Cock, Ignace Blondeel, Lydie De Smet,  

Betty Willems, Sarah Van Hassel, Fatma Balkis, Jean Cornand,  

Celina Ceulemans - raadsleden 

Walter Vastiau - wnd. secretaris 

Verontschuldigd: Luc Deconinck - burgemeester 

Ines Torluccio - raadslid 

Paul Defranc, voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 19 uur.  

OPENBARE VERGADERING 

Nr. Onderwerp 

01 Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

De raad voor maatschappelijk keurt het verslag van de openbare vergadering van  

19 mei 2016 goed. 

Nr. Onderwerp 

02 Mededelingen aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

De raadsleden nemen met toepassing van artikel 15 van het huishoudelijk reglement van 

de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de mededelingen. 

Nr. Onderwerp 

03 Toekomstige invulling site Wilgenhof 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de resultaten van de door Probis 

uitgevoerde voorstudie toekomstige invulling site Wilgenhof’. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de conclusies zoals geformuleerd 

in de nota ‘conclusies van de stuurgroep betreffende het haalbaarheidsonderzoek Probis’. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn onderschrijft de conclusies zoals geformuleerd in 

de nota ‘conclusies van de stuurgroep betreffende het haalbaarheidsonderzoek Probis’, 

en beslist principieel de nodige stappen te zetten voor een project ter realisatie van 

assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de site Wilgenhof. 
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Nr. Onderwerp 

04 Doorlichting verzekeringen 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat het OCMW beroep doet op de 

aankoopcentrale van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor het aanstellen van een firma 

voor de doorlichting van de verzekeringsportefeuille, overeenkomstig het bestek 

“Consultancy verzekeringsportefeuille gemeente Sint-Pieters-Leeuw”. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het bestek “Consultancy 

verzekeringsportefeuille gemeente Sint-Pieters-Leeuw” goed. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn machtigt het gemeentebestuur om namens het 

OCMW de overheidsopdracht toe te wijzen. 

Nr. Onderwerp 

05 Procedure voor de aanstelling van een Coördinerend Raadgevend Arts 

(CRA) voor WZC Zilverlinde 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist een nieuwe raadpleging te organiseren via 

de artsenkring van Sint-Pieters-Leeuw met het oog op de aanwijzing van een nieuwe 

Coördinerend en Raadgevend arts (CRA) voor het woonzorgcentrum Zilverlinde. Alle 

huisartsen actief in de gemeente zullen hiervan rechtstreeks op de hoogte worden 

gebracht. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Walter Vastiau Paul Defranc  


