
OCMW SINT-PIETERS-LEEUW 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw • Administratief Centrum • Fabriekstraat 1B • 1601 Ruisbroek 

 02 371 03 40 • Fax: 02 377 00 83 • ocmw.secretariaat@ocmwspl.be 

Pagina  1                                                                      IBAN: BE92 0910 0090 1523 • BIC: GKCCBEBB 

 

OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017 

 

Aanwezig: Paul Defranc – voorzitter 

Luc Deconinck - burgemeester 

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

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

Ines Torluccio, David Van Vooren - raadsleden 

Walter Vastiau - wnd. secretaris 

Verontschuldigd: / 

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  

18 januari 2017 met opmerkingen 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 Voorstel om een gemeenschappelijke selectie te organiseren voor de 

functie van logistiek medewerker 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord een gezamenlijke 

aanwervingsprocedure op te starten voor de functie van logistiek medewerker. 

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord de gemeente te belasten met de 

verdere uitvoering van de selectieprocedure. 

Artikel 3: 

Hogervermelde betrekking is zowel voor vrouwelijke als mannelijke kandidaten 

toegankelijk. 

Artikel 4: 

Er zal een wervingsreserve aangelegd worden voor de duur van 1 jaar, eenmaal 

verlengbaar met 2 jaar. 
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Artikel 5: 

De selectieprocedure bestaat uit:  

• een praktische proef (60/100); 

• een mondelinge proef (40/100). 

Nr. Onderwerp 

04 De raad voor maatschappelijk welzijn gaat in overeenstemming met 

artikel 39 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met 

unanimiteit akkoord om een bijkomend agendapunt in bespreking te 

nemen: Aanvaarding door het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw van een 

nalatenschap 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het testament waarbij het OCMW als 

algemeen legataris werd aangesteld.  

Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn machtigt de voorzitter en de waarnemend 

secretaris om de aangifte van nalatenschap te ondertekenen in het kantoor van notaris 

Meersman, Hendrik Consciencestraat 31 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

Nr. Onderwerp 

05 Bijkomend punt in overeenstemming met artikel 32 van het decreet  

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn ingediend door raadslid David  

Van Vooren: Publicatie agenda en notulen OCMW-raad op de 

gemeentelijke website 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt de bevoegde diensten op om volgende 

informatie toe te voegen aan de gemeentelijke website (rubriek “Agenda en verslagen 

van de OCMW-raad”):  

Voor alle OCMW-raadszittingen sedert 1/1/2016 (openbaar gedeelte): 

• Agenda 

• Notulen. 

Nr. Onderwerp 

06 Bijkomend punt in overeenstemming met artikel 32 van het decreet  

van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn ingediend door raadslid David  

Van Vooren: Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Artikel 1: 

De OCMW-raad gaat niet akkoord met het voorstel het vast bureau en de bevoegde 

diensten op te dragen een “Actieplan preventie energiearmoede 2017” op te stellen. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Walter Vastiau Paul Defranc 


