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Verslag van de vergadering van donderdag 13 december 2018 
 

 
 

Aanwezig: Paul Defranc - voorzitter 

Luc Deconinck - burgemeester 

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

Sarah Van Hassel, Jean Cornand, Ines Torluccio, David Van Vooren,  

Nadia Laus, Godelieve Steens - raadsleden 

Walter Vastiau - algemeen directeur 

Cindy Van Driessche – financieel directeur – voor agendapunt 4 

Verontschuldigd: / 

 

 

OPENBARE ZITTING 

DE RAAD 

 

Verslag van de vorige vergadering - goedkeuring 

 

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

22 november 2018 goed. 

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 

 

x  

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Enig artikel  De voorzitter bedankt de raadsleden voor de samenwerking tijdens de 

voorbije zes jaar. De voorzitter meldt dat er tot heden vier kandidaturen zijn 

binnengekomen voor de functie van directeur WZC Zilverlinde. 
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DE RAAD 

Nr. 20181213-0898 

Tussentijdse rapportering organisatiebeheersing - kennisgeving 

 

Aanleiding en doel 

 

De algemeen directeur moet jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteren 

over het interncontrolesysteem (artikel 100 OCMW-decreet). 

 

Juridische gronden 

 

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

voor maatschappelijk welzijn, en alle latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 100. 

 

Auditdecreet van 5 juli 2013. 

 

Motivering en adviezen 

 

De algemeen directeur moet jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteren 

over het interne controlesysteem (artikel 100 OCMW-decreet). 

 

Het desbetreffende rapport werd ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad van 

29 november 2018. 

 

Advies van het managementteam van 10 april 2018. 

 

Financieel advies en visum 

 

Voorliggende rapportering heeft geen impact op de gemeentelijke financiën. 

 

Besluit 

Enig artikel De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport 

betreffende het interne controlesysteem.  

 

 

DE RAAD 

Nr. 20181213-0899 

Budget 2019 

 

Aanleiding en doel 

 

Jaarlijks worden de budgetten opgemaakt. 

In 2019 treden nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen nog 

moeten bepalen. Daarom is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief 

bij de opmaak van de planning voor 2019 en moet het budget niet passen in het lopende 

meerjarenplan 2014-2019. 
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Juridische gronden 

 

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 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, OCMW’s en provincies, gewijzigd bij besluiten van de 

Vlaamse regering van 23 november 2012 en 22 november 2013. 

 

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 beleids- en beheerscyclus gemeenten, 

provincies en OCMW's, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012. 

 

Het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens 

van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2013 betreffende 

de vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019. 

 

De omzendbrief Binnenlands Bestuur 2018 KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en 

de éénjarige meerjarenplannen 2019. 

 

Motivering en adviezen 

 

Bespreking in het vast bureau van 20 november 2018. 

 

Gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen op 26 november 2018. 

 

De financieel directeur licht het ontwerpbudget 2019 ter vergadering toe. 

 

Raadslid David Van Vooren wijst er op dat bij de financiële risico’s staat vermeld dat de 

kosten voor de assistentiewoningen hoger zijn dan geraamd. Wat betekent dat concreet? 

De financieel directeur antwoordt dat dit niet helemaal is uitgeklaard en zijn beslag moet 

krijgen in een budgetwijziging worden aangepast. 

 

Raadslid David Van Vooren vraagt wat de reden is dat de raming hoger is oorspronkelijk. 

De voorzitter en de burgemeester antwoorden dat dit een gevolg is van een stijgende 

evolutie van de bouwkosten. 

 

Raadslid Nadia Laus vraagt waarom in het investeringsbudget voorzien is dat 

cilindersloten worden vervangen door een badgesysteem. 

Er wordt geantwoord dat dit gebeurt om veiligheidsredenen. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 
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Met 6 stemmen voor (Ann De Ridder, Eddy De Cock, Betty Willems, Sarah Van Hassel, 

Godelieve Steens, Paul Defranc), 5 stemmen tegen (Lydie De Smet, Jean Cornand, Ines 

Torluccio, David Van Vooren, Nadia Laus) en 0 onthoudingen. 

 

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetten voor 2019 als volgt 

vast:  

Resultaat op Kasbasis = € 2.917.795,00 

Finapsis = € 75.438,00 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de beleidsnota en financiële 

nota’s voor kennisgeving over te maken aan de gemeenteraad. 

 

Artikel 3. Een kopie van dit besluit wordt overeenkomstig artikel 255 van het  

OCMW-decreet van 19 december 2008 gelijktijdig aan het college van 

burgemeester en schepenen en aan de provinciegouverneur verzonden. 

 

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. 

 

 

DE RAAD 

Nr. 20181213-0900 

Vacant verklaren van 0,7 VTE betrekking zorgkundige WZC Zilverlinde 

 

Aanleiding en doel 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld bijkomend 

0,7 VTE betrekking van zorgkundige WZC Zilverlinde vacant te verklaren. 

 

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 

 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 september 2018 werd het deeltijds 

(0,7 VTE) ontslag van Kathleen Van Den Dries aanvaard met ingang van 1 januari 2019. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld 0,7 VTE betrekking van 

zorgkundige WZC Zilverlinde vacant te verklaren.  
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Voor deze bijkomende 0,7 VTE betrekking kan er worden geput uit de wervingsreserve. 

 

Financieel advies en visum 

 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Met unanimiteit.  

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord bijkomend 

0,7 VTE betrekking van zorgkundige in contractueel verband vacant te 

verklaren. 

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord dat er zal worden geput 

uit de wervingsreserve die vastgesteld is in de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 22 november 2018. 

 

Artikel 3. 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 

 

Mondelinge vragen 

 

Raadslid David Van Vooren vraagt wat de stand van zaken is van het project Ruisbroek 

Renoveert. 

De voorzitter antwoordt dat er op dit ogenblik een tientaal geïnteresseerden zijn. 

 

DE RAAD 

 

Verslag openbare vergadering raad voor maatschappelijk welzijn van 

13 december 2018 - goedkeuring staande de vergadering 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt met unanimiteit het verslag van de openbare 

vergadering van 13 december 2018 goed staande de vergadering. 

 

 

De voorzitter sluit de openbare vergadering. 

 

 

Paul Defranc  

Luc Deconinck  
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Ann De Ridder  

Eddy De Cock  

Lydie De Smet  

Betty Willems  

Sarah Van Hassel  

Jean Cornand  

Ines Torluccio  

David Van Vooren  

Nadia Laus  

Godelieve Steens  

Walter Vastiau  

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 


