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OVERZICHT NOTULEN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

DONDERDAG 23 MAART 2017 

 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Luc Deconinck - burgemeester 

Ann De Ridder, Eddy De Cock, Ignace Blondeel vanaf punt 07,  

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 van16 

februari 2017 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 Bepalen plaats van vergaderen raad voor maatschappelijk welzijn, 

vast bureau en bijzondere comités. 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om vanaf 1 maart 2017 de 

vergaderingen op een andere locatie te laten doorgaan, met name: 

• Raad voor maatschappelijk welzijn: collegezaal van het gemeentehuis van  

Sint-Pieters-Leeuw 

• Vast bureau: collegezaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw 

• Bijzonder Comité voor de sociale dienst: Sociaal Huis 

• Bijzonder Comité Senioren: WZC Zilverlinde. 
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Nr. Onderwerp 

04 Wijziging beheersovereenkomst OCMW en gemeente. Goedkeuring. 

De gemeenteraad keurde in zitting van 29 oktober 2015 de beheersovereenkomst 

gemeente-OCMW goed. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde dezelfde beslissing 

goed in zitting van 18 november 2015. 

Ingevolge de pensionering van de financieel beheerder van het OCMW met ingang van  

1 mei 2017 is het nodig de beheersovereenkomst aan te passen om de aanstelling van 

een gemeenschappelijk financieel beheerder mogelijk te maken.  

Tegelijk wordt de tekst van de beheersovereenkomst geactualiseerd en aangepast in 

overeenstemming met de evoluties die zich sinds het najaar 2015 hebben voorgedaan. 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de gewijzigde 

beheersovereenkomst. 

Nr. Onderwerp 

05 Aanstelling financieel beheerder om met ingang van 1 mei 2017 

tegelijk het ambt van financieel beheerder van het OCMW uit te 

oefenen. Goedkeuring. 

Artikel 1. 

De financieel beheerder, mevrouw Cindy Van Driessche, aangesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 21 juni 2007, wordt met ingang van 1 mei 2017 aangesteld 

om tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn uit te oefenen. 

Artikel 2. 

De uitvoering van deze beslissing wordt nader geregeld in de tussen het 

gemeentebestuur en het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn afgesloten 

beheersovereenkomst. 

Artikel 3. 

Het percentage van de vergoeding die wordt toegekend aan de financieel beheerder voor 

het bijkomend uitoefenen van de functie van financieel beheerder van het OCMW wordt 

vastgesteld op 30 % van het jaarsalaris. 

BESLOTEN VERGADERING 

Namens de raad 

De wnd. secretaris De voorzitter 

Walter Vastiau Paul Defranc 


