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Vergadering van donderdag 15 maart 2018 
goedgekeurde notulen 

 

 
 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Luc Deconinck - burgemeester 

Ann De Ridder, Eddy De Cock, Lydie De Smet, Betty Willems,  

Sarah Van Hassel, Jean Cornand, David Van Vooren, Nadia Laus, 

Godelieve Steens, Dario Di Francesco - raadsleden 

Walter Vastiau – algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

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

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

DE RAAD 

 

Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de openbare vergadering van 

20 februari 2018 goed, mits in het bijkomend agendapunt de laatste alinea van de 

motivering wordt aangepast – Door de hoogdringendheid van het voeren van deze 

procedure (huidige directeur vertrekt begin april 2018) wordt aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn gevraagd dit agendapunt in overeenstemming met artikel 39 van 

het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn als bijkomend agendapunt in bespreking te nemen.- 

 

 

DE RAAD 

 

Mededelingen aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

Aanleiding en doel 

 

Artikel 15 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Artikel 15 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Motivering en adviezen 

 

Niet van toepassing. 
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Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Enig artikel  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat er geen 

mededelingen zijn. 

 

DE RAAD 

Nr. 20180315-0794 

Aanstellen van een landmeter voor de opmeting van het terrein 

gelegen Hendrik Vanhouchestraat 1 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 

Aanleiding en doel 

 

Aanstellen van een landmeter voor het perceel gelegen Hendrik Vanhouchestraat 1  

in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Juridische gronden 

 

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

en concessies, en alle latere wijzigingen. 

 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 92 (limiet 

van € 30 000,00 excl. btw niet bereikt). 

 

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en alle latere wijzigingen. 

 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en alle latere wijzigingen. 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van 
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de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen 

betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

Motivering en adviezen 

 

In het kader van de opdracht “Aanstellen van een landmeter” werd een technische 

beschrijving met nr. 2018-01 opgesteld door de aankoopdienst. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 4 132,23 euro exclusief btw of  

5 000,00 euro inclusief 21 % btw. 

 

Bij brief van 14 februari 2018 werden volgende ondernemers uitgenodigd om deel te 

nemen aan deze opdracht: 

 

• Vincent Albert, Oudstrijdersstraat 52 in 1654 Huizingen; 

• Culus André, Kastanjedreef 16 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw; 

• Lieselotte Appelmans, Kaaivaartstraat 23B in 1760 Roosdaal; 

• De Bisschop + Geerts bvba, Kalkovenlaan 77 in 1785 Merchtem. 

 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 23 februari 2018 te bereiken. 

 

Er werd 1 offerte ontvangen van De Bisschop + Geerts bvba, Kalkovenlaan 77 in  

1785 Merchtem (3 200,00 euro exclusief btw of 3 872,00 euro inclusief 21 % btw). 

 

Op 26 februari 2018 stelde de aankoopdienst het verslag van nazicht van de offertes op. 

 

De aankoopdienst en het vast bureau stellen voor om, rekening houdende met het 

voorgaande, de opdracht “Aanstellen van een landmeter” te gunnen aan de economisch 

meest voordelige bieder, zijnde De Bisschop + Geerts bvba, Kalkovenlaan 77 in  

1785 Merchtem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 3 200,00 euro exclusief 

btw of 3 872,00 euro inclusief 21 % btw. 

 

Financieel advies en visum 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op 

budgetcode 2140007/04/0952 en de financiering gebeurt met eigen middelen 

 

Besluit 

Met 7 stemmen voor (Paul Defranc, Ann De Ridder, Eddy De Cock, Betty Willems,  

Sarah Van Hassel, Nadia Laus, Godelieve Steens), 3 stemmen tegen (Lydie De Smet,  

Jean Cornand, Dario Di Francesco) en 1 onthouding (David Van Vooren) 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan het verslag 

van nazicht van de offertes van 26 februari 2018, opgesteld door de 

aankoopdienst. 

 

Artikel 2. Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze 

beslissing. 
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Artikel 3. De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de 

offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, 

op budgetcode 2140007/04/0952. 

 

Artikel 4. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de opdracht “Aanstellen van 

een landmeter ” te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder, 

zijnde De Bisschop + Geerts bvba, Kalkovenlaan 77 in 1785 Merchtem, 

tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van  

3 200 euro exclusief btw of 3 872,00 euro inclusief 21 % btw. 

 

Artikel 5. De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de 

offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017, 

op budgetcode 2140007/04/0952. 

 

Artikel 6. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180315-0795 

Voorstel om een gemeenschappelijke selectie te organiseren voor de 

functie van administratief medewerker / technisch medewerker 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt akkoord gevraagd een gezamenlijke 

selectieprocedure te organiseren met de gemeente voor de functie van 

administratief / technisch medewerker. Nadien zal ook een gemeenschappelijke 

wervingsreserve worden aangelegd. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2008, en 

alle latere wijzigingen. 

 

De rechtspositieregeling voor bepaalde personeelsgroepen van het OCMW, goedgekeurd 

in de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 juni 2011, en alle latere wijzigingen. 

 

Motivering en adviezen 

 

De aanstellende overheden van het OCMW en de gemeente kunnen bij de toepassing  

van de aanwervingsprocedure samen selectieprocedures organiseren voor vacatures in 

functies die zowel bestaan bij het OCMW als bij de gemeente 
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De raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2017 hechtte zijn goedkeuring aan 

het voorstel om een gemeenschappelijke selectie te organiseren voor de functie van 

administratief medewerker / technisch medewerker. Het gemeentebestuur werd belast 

met de uitvoering van de selectieprocedure. 

 

De selectie heeft inmiddels plaatsgehad. Er werden 2 kandidaten opgenomen in de 

werfreserve. 

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 29 januari 2018 een 

nieuwe selectieprocedure met aanleg van een werfreserve op te starten. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld de gemeente te belasten 

met de verdere uitvoering van de selectieprocedure. De logistieke ondersteuning wordt 

gevoerd door het OCMW-bestuur. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 om een 

gezamenlijke aanwervingsprocedure op te starten voor de functie van 

administratief / technisch medewerker.  

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

eenmaal verlengbaar met maximaal 2 jaar. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2018 om de 

betrekking van administratief / technisch medewerker te begeven via 

aanwervingsprocedure, bevorderingsprocedure, procedure van externe 

mobiliteit. 

 

Artikel 3. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing van 

het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2018 de 

gemeente te belasten met de verdere uitvoering van de 

selectieprocedure. 

 

Artikel 4. De vacatures:  

• gratis te publiceren via WIS-computer VDAB, VONK, website 

gemeente- en OCMW-bestuur, website politiezone Zennevallei, gratis 

sites, Intranet, infoLeeuw, nieuwsbrief, e-nieuwsbrief, gemeente- en 

OCMW-diensten, facebookpagina, enz. 

 

Artikel 5. De uiterste inschrijvingsdatum voor indiening van de kandidaturen wordt 

vastgesteld op 21 maart 2018. 
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Artikel 6. De selectieprocedure voor aanwervings- en bevorderingsprocedure  

bestaat uit:  

• een schriftelijke proef (60/100): 

- gevalstudie; 

- competentieproef; 

• een mondelinge proef (40/100). 

De onderverdeling van de punten voor de schriftelijke proef wordt aan de 

selectiecommissie overgelaten. 

 

Artikel 7. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20180315-0796 

Voedselhulp Sint-Pieters-Leeuw 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om akkoord te gaan met de 

opstart van een voedselbedelingspunt in de Sint-Stevensstraat 62 in Negenmanneke. 

 

Juridische gronden 

 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen. 

 

Motivering en adviezen 

 

Op 21 februari 2017 ontving het gemeentebestuur een brief d.d. 18 februari 2017 van de 

heer en mevrouw Van Ruysevelt-Breynaert en de heer Van Hooren betreffende ‘aanvraag 

terbeschikkingstelling lokaal voor opstarten voedselbank in Sint-Pieters-Leeuw’. 

 

Het college van burgemeester en schepenen nam in vergadering van 27 februari 2017 

kennis van deze brief, doch concludeerde: ”Hoewel het college dit initiatief toejuicht, 

moeten we vaststellen dat we als gemeente geen infrastructuur ter beschikking hebben 

die voor dat doel ter beschikking kan worden gesteld. Het college stelt ook vast dat de 

doelstelling van dit initiatief aansluit bij de doelstelling van het OCMW en vraagt dan ook 

aan het OCMW uw voorstel ter harte te nemen.” Dit werd gecommuniceerd via schrijven 

d.d. 1 maart 2017, referte SECR/2017/015/WV. 

 

Nadat het bestuur bevestiging kreeg dat het vredegerecht geen gebruik zou maken van 

de aangeboden locatie in de Arthur Quintusstraat, gaf het college van burgemeester en 

schepenen in vergadering van 24 april 2017 zijn goedkeuring om het Huis van het Kind 

te huisvesten in de Arthur Quintusstraat en te onderzoeken of het initiatief tot 

voedselbedeling in de vrijgekomen ruimte in de Sint-Stevensstraat 62 kon georganiseerd 

worden. 
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Na een aantal werkvergaderingen met de initiatiefnemers, die zich groeperen in de  

vzw Baobab, zouden zij in samenwerking met ons lokaal bestuur en in navolging van het 

initiatief “voedselhulp Sint-Cecilia” in Ganshoren, een wekelijkse voedselbedeling voor 

kwetsbare inwoners van Sint-Pieters-Leeuw willen organiseren. Het lokaal bestuur moet 

een geschikte locatie ter beschikking stellen voor opslag van goederen en als 

distributiepunt. Vzw Baobab staat in voor de praktische werking van de voedselbedeling 

door de inzet van vrijwilligers.  

 

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw moet een standaardovereenkomst afsluiten met de 

voedselbank Brussel. Om aan te kunnen sluiten bij de voedselbank Brussel moet voor het 

initiatief tot voedselbedeling een lidmaatschap (erkenning) aangevraagd worden bij het 

voedselagentschap FAVV door het OCMW.  

 

Op basis van het aantal behoeftigen geregistreerd in de standaardovereenkomst, is een 

forfaitair bedrag van € 4 per persoon verschuldigd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende in vergadering van  

12 februari 2018 een gunstig advies aan de start van een voedselbedelingsproject en 

ging ermee akkoord dit te organiseren in de lokalen van het Vlaams Sociaal Centrum, 

Sint-Stevensstraat 62 in 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Financieel advies en visum 

 

Een nieuwe budgetsleutel onder de naam “voedselbedeling” zal worden voorzien.  

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de opstart  

van een voedselbedelingspunt in de Sint-Stevensstraat 62 in  

1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt hierna vermelde 

standaardovereenkomst af te sluiten met de Voedselbank van Brussel goed 

en machtigt de voorzitter en de algemeen directeur die namens het OCMW 

te ondertekenen. 
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Artikel 3. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het ten laste nemen 

van het OCMW-budget van een halfjaarlijkse forfaitaire bijdrage aan de 

Voedselbank van Brussel van € 4,00/behoeftige. 

 

Artikel 4. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 
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DE RAAD 

Nr. 20180315-0797 

Decreet Lokaal Bestuur: aanstelling van algemeen directeur van 

rechtswege - kennisgeving 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt kennis gegeven van de aanstelling van 

rechtswege van de secretaris als algemeen directeur.  

 

Juridische gronden 

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 

De gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2015 houdende de aanstelling van de 

gemeentesecretaris om tegelijkertijd het ambt van secretaris van het OCMW uit te 

oefenen met ingang van 1 januari 2016. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2015 houdende 

de aanstelling van de heer Walter Vastiau, gemeentesecretaris, om tegelijkertijd het 

ambt van secretaris van het OCMW uit te oefenen met ingang van 1 januari 2016.  

 

De beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2015 houdende goedkeuring van de 

beheersovereenkomst afgesloten tussen gemeentebestuur en openbaar centrum van 

maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2017.  

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2015 houdende 

goedkeuring van de beheersovereenkomst afgesloten tussen gemeentebestuur en 

openbaar centrum van maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij beslissing van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 23 maart 2017.  

 

Motivering en adviezen 

 

De gemeentesecretaris werd met ingang van 1 januari 2016 aangesteld om tegelijkertijd 

het ambt van secretaris van het OCMW uit te oefenen. Deze aanstelling gold in 

waarnemend verband, om van zodra de functie vacant zou kunnen verklaard worden, 

automatisch in definitief verband omgezet te worden.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 15 juli 2015 sloot met de heer Patrick Bosmans 

een dadingsovereenkomst af die uiterlijk 15 juli 2018 een einde zou nemen, en vroeger 

zou eindigen indien de heer Patrick Bosmans een functie zou opnemen hetzij in statutair 

verband hetzij in contractueel verband voor onbepaalde duur, en het daaraan verbonden 

salaris minstens 60 % van zijn salaris als OCMW-secretaris zou bedragen.  

 

De heer Patrick Bosmans stelde de OCMW-voorzitter er via e-mail op 19 december 2017 

van in kennis dat hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, ingaand op  
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18 december 2017. Daardoor komt er met ingang van 17 december 2017 ingevolge  

hogervermelde dadingsovereenkomst een einde aan het dienstverband van deheerPatrick 

Bosmans met het OCMW Sint-Pieters-Leeuw.  

 

Met ingang van 18 december 2017 geldt de aanstelling van de heer Walter Vastiau, 

gemeentesecretaris, om tegelijkertijd het ambt van secretaris van het OCMW uit te 

oefenen, ten definitieve titel.  

 

Op 21 december 2017 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het 

decreet lokaal bestuur goed. Het decreet werd door de Vlaamse regering op 

22 december 2017 bekrachtigd en werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

15 februari 2018.  

 

Artikel 581, eerste lid van decreet lokaal bestuur bepaalt: “Als het ambt van 

gemeentesecretaris en het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden 

uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een 

aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van 

artikel 76, §3, 1°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 1°, van 

het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van 

rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.” Dit artikel treedt in 

werking op de tiende dag na de datum van bekendmaking van dit decreet in het Belgisch 

Staatsblad. Gezien het decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 

15 februari 2018, is de secretaris met ingang van 25 februari 2018 van rechtswege 

algemeen directeur.  

 

Het is gepast de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hiervan in 

kennis te stellen.  

 

Financieel advies en visum 

 

Deze beslissing heeft geen directe impact op de financiën van het lokaal bestuur. 

 

Besluit 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat de 

heer Walter Vastiau, gemeentesecretaris, en sinds 1 januari 2016 

tegelijkertijd OCMW-secretaris, met ingang van 25 februari 2018 van 

rechtswege de titel van algemeen directeur voert. 

 

Artikel 2. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 
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DE RAAD 

Nr. 20180315-0798 

Decreet Lokaal Bestuur: aanstelling van financieel directeur van 

rechtswege - kennisgeving 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de gemeenteraad wordt kennis gegeven van de aanstelling van rechtswege van de 

financieel beheerder als financieel directeur.  

 

Juridische gronden 

 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 

De gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2017 houdende de aanstelling van 

mevrouw Cindy Van Driessche, financieel beheerder van de gemeente, om tegelijkertijd 

het ambt van financieel beheerder van het OCMW uit te oefenen met ingang van 

1 mei 2017.  

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 maart 2017 houdende de 

aanstelling van mevrouw Cindy Van Driessche, financieel beheerder van de gemeente, 

om tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het OCMW uit te oefenen met 

ingang van 1 mei 2017.  

 

De beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2015 houdende goedkeuring van de 

beheersovereenkomst afgesloten tussen gemeentebestuur en openbaar centrum van 

maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2017.  

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november 2015 houdende 

goedkeuring van de beheersovereenkomst afgesloten tussen gemeentebestuur en 

openbaar centrum van maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij beslissing van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 23 maart 2017.  

 

Motivering en adviezen 

 

De financieel beheerder werd met ingang van 1 mei 2017 aangesteld om tegelijkertijd 

het ambt van financieel beheerder van het OCMW uit te oefenen.   

 

Op 21 december 2017 keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het 

decreet lokaal bestuur goed. Het decreet werd door de Vlaamse regering op 

22 december 2017 bekrachtigd en werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 

15 februari 2018.  

 

Artikel 581, tweede lid van decreet lokaal bestuur bepaalt: “Als het ambt van financieel 

beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het openbaar  
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centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon 

worden uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een 

aanstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van  

artikel 76, §3, 2°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of artikel 75, §3, 2°, van 

het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn, wordt deze persoon met behoud van zijn dienstverband 

van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.” Dit artikel treedt in 

werking op de tiende dag na de datum van bekendmaking van dit decreet in het Belgisch 

Staatsblad. Gezien het decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 

15 februari 2018, is de financieel beheerder met ingang van 25 februari 2018 van 

rechtswege financieel directeur.  

 

Het is gepast de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hiervan in 

kennis te stellen.  

 

Financieel advies en visum 

 

Deze beslissing heeft geen directe impact op de financiën van het lokaal bestuur. 

 

Besluit 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat 

mevrouw Cindy Van Driessche, financieel beheerder van de gemeente, en 

sinds 1 mei 2017 tegelijkertijd financieel beheerder van het OCMW, met 

ingang van 25 februari 2018 van rechtswege de titel van financieel directeur 

voert.  

 

Artikel 2. De beknopte inhoud van huidige beslissing wordt overeenkomstig 

artikel 254 van het OCMW-decreet van 19 december 2008, opgenomen op 

de overzichtslijst die gelijktijdig verzonden wordt aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur. 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

Raadslid David Van Vooren pleit in het kader van de beslissing inzake de voedselbedeling 

te overwegen in te pikken op de trend om van een klassieke voedselbedeling te 

evolueren naar een sociale kruidenier. 

 

De voorzitter antwoordt dat dit initiatief best na enige tijd wordt geëvalueerd en dan 

wordt gekeken welke verdere stappen mogelijk en haalbaar zijn, en verwijst in dat 

verband ook naar mogelijke initiatieven om tegemoet te komen aan het fenomeen van 

de lege boterhammendozen. 

 

  



 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15/03/2018 Pagina 13 van 13 

 

Raadslid David Van Vooren vraagt naar een stand van zaken en de timing van het project 

assistentiewoningen. 

 

De voorzitter antwoordt dat vorige week een overleg plaatsvond met de ontwerpers. 

 

Raadslid Eddy De Cock vult aan door te verduidelijken dat de opmeting moet gebeuren 

en er grondsonderingen moeten uitgevoerd worden vooraleer een concrete timing kan 

worden opgemaakt. 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

 

 

In opdracht 

 

 

Walter Vastiau Paul Defranc 

algemeen directeur voorzitter 

 


