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raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen Zitting van 25 juni 2020

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Kathleen D'Herde; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De Smet; de heer Eddy 
Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw Nicole Billens; de 
heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann 
De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; mevrouw Natacha Martel; 
mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen 
Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
de heer Wim Peeters; mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Annie Mathieu

25 juni 2020 20:06 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Secretariaat

1 2020_RMW_0000
8

Notulen openbare zitting raad voor 
maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020 - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 
2020 worden ter goedkeuring voorgelegd.

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: 
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-19-december-
2019https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-28-mei-2020

De notulen liggen ter inzage op het secretariaat.

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermelde link: 
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-van-28-mei-2020

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-19-december-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-19-december-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-28-mei-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-van-28-mei-2020
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Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32 
volgens artikel 74 DLB.

Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 
2019, in het bijzonder hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 78 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 
aan het vast bureau worden toevertrouwd: de bevoegdheden die aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn toegewezen, vermeld in afdeling 1 en 2 van dit hoofdstuk, 
en de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de openbare vergadering 
van 28 mei 2020 goed.

Welzijn
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Gebruiksovereenkomst van een bureelruimte in 
Het Hemelrijk door de Eerstelijnszone Zennevallei 
- Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De lokale besturen nemen de regierol op in de Eerstelijnszones in Vlaanderen. Vanuit 
deze invalshoek zullen de personeelsleden van de Eerstelijnszone Zenneland hun 
werkplek kennen in bureelruimte van twee lokale besturen, namelijk Sint-Pieters-Leeuw 
en Halle.

Juridische gronden
De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 betreffende de goedkeuring van de 
statuten van de Eerstelijnszone Zenneland.

De statuten van de vzw Eerstelijnszone Zenneland.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie
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Financiële informatie
Maandelijkse inkomsten van € 200, zoals in de gebruiksovereenkomst opgenomen in 
artikel 3: vergoeding en kosten.

Stemming op het agendapunt
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst van 
een bureelruimte in Het Hemelrijk door de Eerstelijnszone Zenneland.

Bijlagen
 Gebruiksovereenkomst gelijkvloers Hemelrijk.definitief.03.06.2020.docx
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GEBRUIKSOVEREENKOMST VAN EEN 
BUREELRUIMTE IN HET HEMELRIJK DOOR DE 
EERSTELIJNSZONE ZENNEVALLEI

TUSSEN ONDERGETEKENDEN, 

Het OCMW van  Sint-Pieters-Leeuw, met zetel te Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, met ondernemingsnummer 0212.172.058, vertegenwoordigd door Luc Deconinck, 
burgemeester, en Walter Vastiau, algemeen directeur, in uitvoering van het besluit van 
het vast bureau van 28.10.2019 

Hierna: “het lokaal bestuur”,

EN,

De Eerstelijnszone Zennevallei, afgekort ELZ,  met zetel te A. Demaeghtlaan 38, 1500 
Halle, met ondernemingsnummer 0739.821.770, vertegenwoordigd door Johan 
Luyckfasseel, voorzitter, en Patrick De Saeger, ondervoorzitter

Hierna: “de gebruiker”,

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Omschrijving van de infrastructuur

Het lokaal bestuur geeft volgende lokalen en voorzieningen, gelegen in het administratieve
gebouw ‘Hemelrijk’, Fabriekstraat 1b te 1601 Ruisbroek, op maandag en dinsdag in 
gebruik aan de ELZ: 

- de bureelruimte op het gelijkvloers;
- nutsvoorzieningen, sanitair en keukenfaciliteiten zoals vandaag in het gebouw 

aanwezig;
- gebruik van vergaderzaal op het gelijkvloers mits voorafgaande reservatie en in 

functie van beschikbaarheid;
- mogelijkheid van gebruik van een voldoende sterk WIFI-netwerk en mogelijkheid 

om te printen op beide printers in het gebouw (naar analogie van de woonwinkel);
- exclusief gebruik van telefoon, telefoonkosten en computer.

De gebruiker ontvangt een toegangssleutel en een code van het alarm. Beiden zijn 
uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en worden niet doorgeven aan derden.

Het gebruik van andere lokalen, gemeenschappelijke ruimtes of materiaal en ander 
materieel is niet toegestaan. 

Artikel 2. Duur

De overeenkomst gaat in op 1 juli 2020 en heeft een looptijd van één jaar. Bij het aflopen 
van deze overeenkomst is deze stilzwijgend verlengbaar, telkens voor een periode van 6 
jaar. 
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Artikel 3. Vergoeding en kosten

De gebruiker betaalt voor het gebruik van de hierboven beschreven infrastructuur en 
voorzieningen een maandelijks bedrag van € 200. Dit bedrag wordt ten laatste op het eind 
van de maand betaald aan het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw.

Het lokaal bestuur staat in voor de kosten van het verbruik van nutsvoorzieningen.

Artikel 4. Onderhoud – herstellingen –  schoonmaak

De gebruiker draagt als goede huisvader zorg voor de ter beschikking gestelde 
infrastructuur. 

Het lokaal bestuur staat in voor het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw.

Als er onderhoud en reparaties aan de voorbehouden ruimtes nodig zijn, meldt de 
gebruiker dit onverwijld aan het lokaal bestuur. De timing van de herstellingen wordt 
bepaald in onderling overleg. 

Artikel 5. Verzekeringen

De gebruiker verbindt er zich toe voor de duur van de overeenkomst zijn roerende 
goederen tegen brand te verzekeren en tevens een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid af te sluiten. De gebruiker legt op het eerste verzoek een kopie van deze 
polissen voor aan de gemeente.

Artikel 6. Overmacht

Het lokaal bestuur kan, in geval van overmacht, de ruimtes die ter beschikking worden 
gesteld aan de ELZ, zelf opnieuw in gebruik nemen. 

Artikel 7. Beëindiging

Zowel het lokaal bestuur als de gebruiker kunnen de overeenkomst steeds beëindigen per 
aangetekende brief, met een opzeggingstermijn van 6 maanden.

Opgemaakt te Sint-Pieters-Leeuw in twee exemplaren, xx juni 2020, waarvan iedere partij 
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Eerstelijnszone Zennevallei, Voor de gemeente,

Johan Luyckfasseel Patrick De Saeger Walter Vastiau Luc Deconinck
voorzitter ondervoorzitter algemeen directeur burgemeester
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Algemeen directeur
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Opzegging samenwerkingsovereenkomst 
juridische dienst Welzijnskoepel - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in vergadering van 15 oktober 2014 de 
samenwerkingsovereenkomsten juridische dienst en dienst schuldbemiddeling met 
Welzijnskoepel West-Brabant goed te keuren. De samenwerkingsovereenkomst juridische 
dienst werd door contacterende partijen op 16 oktober 2014 ondertekend. Deze 
samenwerkingsovereenkomst betreft een urencontingent van 8 uren per week.

Welzijnskoepel meldde dat het overeengekomen urencontingent niet meer volstaat om 
een goede invulling te geven aan de dienstverlening en is vragende partij om het 
urencontingent uit te breiden tot 12 uren per week. Het vast bureau besliste in 
vergadering van 9 september 2019 een positief gevolg te geven aan deze vraag. 
Overeenkomstig artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst besliste het vast bureau 
in zitting van 30 december 2019 de overeenkomst in onderling overleg aldus uit te 
breiden.

In uitvoering van het personeelsplan werd een aanwervingsselectie voor de betrekking 
van jurist georganiseerd die resulteert in de indiensttreding van een tweede juriste met 
ingang van 1 juli 2020, die in het bijzonder zal worden belast met de sociale dossiers. Als 
gevolg daarvan kan de samenwerkingsovereenkomst met Welzijnskoepel worden 
beëindigd. 

Overeenkomstig artikel 5 van de samenwerkingsovereenkomst moet de opzegging 
gebeuren vóór 1 juli van het lopende budgetjaar en eindigt de opzegperiode op 31 
december van het lopende budgetjaar.

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
De samenwerkingsovereenkomst met Welzijnskoepel voor juridische ondersteuning kost 
het bestuur circa € 27.200 per jaar.

Stemming op het agendapunt
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
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De raad beslist de samenwerkingsovereenkomst met Welzijnskoepel West-Brabant 
betreffende juridische ondersteuning, overeenkomst artikel 5 van de 
samenwerkingsovereenkomst, op te zeggen.
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Organisatiebeheersing: jaarrapportering 2019 - 
Kennisgeving
KENNIS GENOMEN

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De algemeen directeur moet jaarlijks aan het college en aan de raad rapporteren over 
het organisatiebeheersingssysteem, uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Aan 
de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarrapport 2019.

Juridische gronden
Artikel 217 en volgende van het decreet lokaal bestuur.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Huidige beslissing heeft geen financiële impact.

Besluit

Artikel 1
De raad neemt kennis van het rapport 2019 betreffende het 
organisatiebeheersingssysteem. 

Financiën
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Jaarrekening 2019 - OCMW - Beslissing

GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2018 keurde het OCMW-budget 
2019 en bijlagen goed. In de loop van 2019 werden alle gekende opbrengsten en kosten 
geboekt, werden alle financiële verrichtingen verwerkt en werden de nodige 
eindejaarsverrichtingen gedaan. Hieruit vloeit de rekening voort die ter goedkeuring aan 
de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd. 

Juridische gronden
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het 
decreet lokaal bestuur.
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Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Het gecumuleerd budgettaire resultaat van de rekening 2019 zal bij de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan aangepast worden.

Stemming op het agendapunt
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de rekening 2019 van het OCMW Sint-
Pieters-Leeuw goed. 

Bijlagen
 Rekening 2019 OCMW.pdf
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25 juni 2020 20:10 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


