
1/3 

 

Raad voor maatschappelijk welzijn 

Notulen Zitting van 25 april 2019 

 

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 Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde;  

de heer Wim Peeters; 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;  

mevrouw Aurore Vanden Meersche; de heer Walter Vastiau

 

25 april 2019 20:26 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 

1 2019_RMW_00036 Notulen openbare vergadering raad voor 

maatschappelijk welzijn van 28 maart 2019 - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

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

28 maart 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd. De notulen zijn raadpleegbaar op 

hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-

28maart-2019 

De notulen liggen ter inzage op het secretariaat. 

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-

28maart-2019 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-28-maart-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-28-maart-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/notulen-ocmw-raad-van-28-maart-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-28-maart-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-28-maart-2019
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-rmw-van-28-maart-2019
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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 maart 2019 goed. 

Financiën 

2 2019_RMW_00037 Verdeling gemeentefonds vanaf 2020 – 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

Beschrijving 

 

Aanleiding en motivering 

Tot op heden werd jaarlijks € 166.000,00 van het gemeentefonds toegekend aan het 

OCMW (werd rechtstreeks gestort door Vlaanderen aan het OCMW). Er is een beslissing 

van 15/11/2002 waarin het aandeel werd vastgelegd op toen 4,5% zijnde afgerond  

€ 166.000,00 en dat is zo gebleven tot op heden. 

Nu kunnen de raden opnieuw onderling bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds 

rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. 

Gemeenten en OCMW’s die voor 2020 een nieuwe verdeling van het aandeel wensen, 

moeten hun beslissingen daarover bezorgen aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk tegen 

30 juni 2019. 
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Gelet op de integratie gemeente – OCMW en het feit dat de betoelaging aan het OCMW 

als onderlinge RC tussen gemeente en OCMW zal worden aanzien, lijkt het mij 

aangewezen om te kiezen dat het gemeentefonds integraal op de gemeente wordt 

gebudgetteerd zodat de gemeente uit het geheel van haar middelen put ter financiering 

van het OCMW. 

Juridische gronden 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten. 

Financiële informatie 

 

Financiële informatie 

De middelen uit het gemeentefonds zullen voor 100% ingeschreven worden in het 

gemeentelijk budget. 

Stemming op het agendapunt 

 

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

Besluit 

 

Artikel 1 

De gemeente beslist dat vanaf kalenderjaar 2020 het gemeentefonds voor 100% op 

rekening van het gemeentebestuur moet worden gestort.  

25 april 2019 20:33 - De voorzitter sluit de zitting 

algemeen directeur 

Walter Vastiau 

voorzitter 

Siebe Ruykens 

 


