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Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zittingsverslag  

Zitting van 28 januari 2021 

 

 

Samenstelling: 
 

Aanwezig: 

de heer Siebe Ruykens; de heer Bart Keymolen; de heer Jan Desmeth; de heer Gunther 

Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 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; de heer Jeroen Steeman; 

mevrouw Kim Paesmans; de heer Lucien Wauters; de heer Walter Vastiau 

 

Afwezig: 

mevrouw Aurore Vanden Meersche 

 

Verontschuldigd: 
mevrouw Betty Willems 

 
 

28 januari 2021 22:07 -De voorzitter opent de openbare zitting 

 

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 
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Notulen openbare zitting raad voor 

maatschappelijk welzijn van 17 december 2020 - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

Aanleiding en motivering 

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 

december 2020 worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-17-december- 

2020 
 

De notulen liggen ter inzage op het secretariaat. 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-17-december-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-17-december-2020
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De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermelde link: 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-van-17-december- 

2020 
 

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 

17 december 2020 goed. 
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IGS Woonbeleid Zennevallei (Woonwinkel) - 

aanduiding van effectief vertegenwoordiger van 

het OCMW op de algemene vergaderingen voor de 

resterende duur van de legislatuur 2019-2024 

ingevolge ontslag - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

Aanleiding en motivering 

Woonbeleid Zennevallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat in 2013 van 

start ging tussen de stad Halle, het OCMW Halle, de gemeente Sint-Pieters-Leeuw en het 

OCMW Sint-Pieters-Leeuw. Sinds 1 januari 2019 trad tevens de gemeente en het OCMW 

van Beersel toe tot de interlokale vereniging. 

 

De interlokale vereniging wordt bestuurd door een beheerscomité van politiek 

afgevaardigden uit de deelnemende besturen. Het beheerscomité heeft een algemene 

coördinerende opdracht en legt prioriteiten inzake beleid en werking vast. 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-van-17-december-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/audio-opname-rmw-van-17-december-2020
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Binnen artikel 7 van de oprichtingsakte van de interlokale vereniging wordt bepaald dat 

het beheerscomité bestaat uit één vertegenwoordiger van elk deelnemend bestuur. 

Zowel vanuit de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet er een 

effectief vertegenwoordiger worden aangeduid en tevens een plaatsvervanger in geval 

van afwezigheid van de effectief vertegenwoordiger. Het mandaat van een beheerder 

wordt beëindigd indien de raad die hij vertegenwoordigt, zijn mandaat intrekt en in 

dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. Alle beheerders zijn van rechtswege 

ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van 

algehele vernieuwing van de raden. Alle mandaten vallen samen met de duur van de 

zittingsperiode (legislatuur). 

 

Volgens het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018, dat de subsidiëring regelt 

voor deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, moet er tevens een stuurgroep 

worden samengesteld waarin minstens elke deelnemende gemeente is vertegenwoordigd 

door minstens een lid van de gemeenteraad of het college van burgemeester en 

schepenen. De stuurgroep plant de activiteiten van het project en volgt de uitvoering 

ervan op. In de oprichtingsakte van de interlokale vereniging werd bepaald dat de 

samenstelling van de stuurgroep samenvalt  met de samenstelling van het 

beheerscomité van de interlokale vereniging (zie artikel 11). De stuurgroepvergaderingen 

vallen samen met de vergadermomenten van het beheerscomité. 

 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur werden in 2019 vanuit de deelnemende 

besturen volgende personen afgevaardigd in het beheerscomité van IGS Woonbeleid 

Zennevallei. 

 

 Beersel Halle Sint-Pieters-Leeuw 

Gemeenteraad 
Sonia Van Wanseele, 

schepen 

Marijke Ceunen, 

schepen 

Paul Defranc, 

schepen 

Plaatsvervanger 
Hugo Vandaele, 

burgemeester 

Christophe Merckx, 

schepen 

Brahim Harfaoui, 

raadslid 

OCMW raad Elsie De Greef, schepen 
Peggy Massien, 

schepen 

Jan Desmeth, 

schepen 

Plaatsvervanger 
Kristien Vanhaverbeke, 

eerste schepen 

Christophe Merckx, 

schepen 

Betty Willems, 

raadslid 

 

Gezien de nieuwe burgemeester en wissels ven schepenen in Sint-Pieters-Leeuw sinds 1 

januari 2021, moet er een nieuwe effectief vertegenwoordiger worden aangeduid door de 

raad voor maatschappelijk welzijn. Voor de stad Halle en de gemeente Beersel blijft de 

afvaardiging voorlopig ongewijzigd. 

 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een afgevaardigde uit de 

gemeenteraad en een plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité van de 

interlokale vereniging IGS Woonbeleid Zennevallei. 

 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 2 

inzake de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, in het bijzonder artikel 

395. 

 

Het BVR lokaal woonbeleid 16 november 2018. 
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De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 over de 

aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van het OCMW in 

het beheerscomité van IGS Woonbeleid Zennevallei. 

 

De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 januari 2020 inzake de 

verderzetting van de overeenkomst van de interlokale vereniging voor de periode 2020- 

2025. 

 

Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Bij geheime stemming. 

Als effectief vertegenwoordiger van het OCMW wordt in het beheerscomité van IGS 

Woonbeleid Zennevallei de heer Herwig Smeets, schepen, aangeduid voor de resterende 

duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Stemming op artikel 1 

- 15 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen 

- 1 onthouding(en) 

- 4 blanco stem(men) 

 
Artikel 2 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan IGS Woonbeleid Zennevallei via e-mail: 

els.lehouck@woonwinkelzennevallei.be. 
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Logo Zenneland vzw - aanduiding plaatsvervanger 

van het OCMW op de algemene vergaderingen 

voor de resterende duur van de legislatuur 2019- 

2024 ingevolge einde mandaat - Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

Aanleiding en motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 duidde de heer Paul Defranc 

aan als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van Logo Zenneland vzw voor de 

duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Het mandaat van de heer Paul Defranc als lid vast bureau/ lid raad voor maatschappelijk 

welzijn nam een einde op 31 december 2020. 

mailto:els.lehouck@woonwinkelzennevallei.be
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Naar aanleiding van het einde van mandaat moet de raad voor maatschappelijk welzijn 

een plaatsvervanger aanduiden op de algemene vergaderingen van Logo Zenneland vzw 

voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 511, § 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn in de organen van de vereniging alleen kan zijn 

vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die handelen 

volgens de instructies van de raad voor maatschappelijk welzijn door wie ze zijn 

aangewezen, en door deskundigen. 

 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, hoofdstuk 5 

inzake de vereniging voor sociale dienstverlening of de vennootschap voor sociale 

dienstverlening, in het bijzonder artikel 508. 

 

De statuten van Logo Zenneland vzw en in het bijzonder artikel 9 inzake de 

samenstelling van de algemene vergadering. 

 

Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Bij geheime stemming. 

Als plaatsvervanger van het OCMW wordt op de algemene vergaderingen van Logo 

Zenneland vzw de heer Brahim Harfaoui, schepen, aangeduid voor de resterende duur 

van de legislatuur 2019-2024. 

 

Stemming op artikel 1 

- 16 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

 
Artikel 2 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan Logo Zenneland vzw, Kerkpleinweg 4 in 1742 Ternat of 

via e-mail: marie-christine@logozenneland.be. 

 

 
 

4 2021_RMW_0000 

4 

SEL Zorgnetwerk Zenneland vzw - aanduiding 

plaatsvervanger van het OCMW op de algemene 

vergaderingen voor de resterende duur van de 

legislatuur 2019-2024 ingevolge einde mandaat - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

mailto:marie-christine@logozenneland.be
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Beschrijving 

Aanleiding en motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 duidde de heer Paul Defranc 

aan als plaatsvervanger op de algemene vergaderingen van SEL Zorgnetwerk Zenneland 

vzw voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Het mandaat van de heer Paul Defranc als lid vast bureau/ lid raad voor maatschappelijk 

welzijn nam een einde op 31 december 2020. 

 

Naar aanleiding van het einde van mandaat moet de raad voor maatschappelijk welzijn 

een plaatsvervanger aanduiden op de algemene vergaderingen van SEL Zorgnetwerk 

Zenneland vzw voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 511, § 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn in de organen van de vereniging alleen kan zijn 

vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, die handelen 

volgens de instructies van de raad voor maatschappelijk welzijn door wie ze zijn 

aangewezen, en door deskundigen. 

 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, hoofdstuk 5 

inzake de vereniging voor sociale dienstverlening of de vennootschap voor sociale 

dienstverlening, in het bijzonder artikel 508. 

 

De statuten van SEL Zorgnetwerk Zenneland vzw. 

 
Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Bij geheime stemming. 

Als plaatsvervanger van het OCMW wordt op de algemene vergaderingen van SEL 

Zorgnetwerk Zenneland vzw mevrouw Ann De Ridder, lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, aangeduid voor de resterende duur van de legislatuur 2019- 

2024. 

 

Stemming op artikel 1 

- 16 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen 

- 

- 4 blanco stem(men) 

 
Artikel 2 
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Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan SEL Zorgnetwerk Zenneland vzw, Kattestraat 6 in 1730 

Asse. 
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Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant vzw - aanduiding 

vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergaderingen voor de resterende duur van de 

legislatuur 2019-2024 ingevolge einde mandaat - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

Aanleiding en motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 duidde de heer Paul Defranc 

aan als één van de drie vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van het 

Sociaal verhuurkantoor Zuidkant vzw voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Het mandaat van de heer Paul Defranc als lid vast bureau/ lid raad voor maatschappelijk 

welzijn nam een einde op 31 december 2020. 

 

Naar aanleiding van het einde van mandaat moet de raad voor maatschappelijk welzijn 

een vertegenwoordiger aanduiden op de algemene vergaderingen van het Sociaal 

Verhuurkantoor Zuidkant vzw voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, hoofdstuk 5 

inzake de vereniging voor sociale dienstverlening of de vennootschap voor sociale 

dienstverlening, in het bijzonder artikel 508. 

 

De statuten van het Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant vzw en in het bijzonder artikel 12 

inzake de samenstelling van de algemene vergadering. 

 

Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Bij geheime stemming. 

Volgend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, de heer Brahim Harfaoui wordt 

aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van het 

Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant vzw voor de resterende duur van de legislatuur 2019- 

2024. 
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Stemming op artikel 1 

- 16 stem(men) voor 

- 7 stem(men) tegen 

- 3 onthouding(en) 

- 3 blanco stem(men) 

 
Artikel 2 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant vzw, Auguste 

Demaeghtlaan 30 in 1500 Halle of via e-mail: info@svkzuidkant.be. 
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Welzijnskoepel West-Brabant - kennisname 

ontslag lid raad van bestuur, afvaardiging 

vertegenwoordiger algemene vergaderingen en 

voordracht kandidaat-lid raad van bestuur voor de 

resterende duur van de legislatuur 2019-2024 - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

Aanleiding en motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 droeg schepen Jan Desmeth 

voor als lid van de raad van bestuur van Welzijnskoepel West-Brabant voor de duur van 

de legislatuur 2019-2024. 

 

Naar aanleiding van het ontslag van schepen Jan Desmeth als lid van de raad van 

bestuur van Welzijnskoepel West-Brabant moet de raad voor maatschappelijk welzijn een 

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen aanduiden en een nieuw kandidaat-lid 

voordragen voor de raad van bestuur van Welzijnskoepel West-Brabant voor de 

resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 484, § 1, alinea 1 en 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de organen van de welzijnsvereniging 

worden vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en 

worden aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 

inzake de welzijnsvereniging, in het bijzonder artikel 475. 

 

De statuten van Welzijnskoepel West-Brabant en in het bijzonder artikel 15 inzake de 

samenstelling van de algemene vergadering en titel V inzake de raad van bestuur. 

 

Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

mailto:info@svkzuidkant.be
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Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van de heer Jan 

Desmeth als lid van de raad van bestuur van Welzijnskoepel West-Brabant. 

 

Artikel 2 

Bij geheime stemming. 

Volgend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, de heer Herwig Smeets wordt 

aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van 

Welzijnskoepel West-Brabant voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Stemming op artikel 2 

- 15 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen 

- 1 onthouding(en) 

- 4 blanco stem(men) 

 
Artikel 3 

Bij geheime stemming. 

Als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van Welzijnskoepel West-Brabant wordt de 

heer Herwig Smeets voorgedragen voor de resterende duur van de legislatuur 2019- 

2024. 

 

Stemming op artikel 3 

- 16 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen 

- 2 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

 
Artikel 4 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan Welzijnskoepel West-Brabant, Statiestraat 156 in 1740 

Ternat of via e-mail: roel.verlinden@welzijnskoepelwb.be. 
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Welzijnskoepel West-Brabant - aanduiding 

vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene 

vergaderingen voor de resterende duur van de 

legislatuur 2019-2024 ingevolge einde mandaat - 

Beslissing 

GOEDGEKEURD 

 

Beschrijving 

Aanleiding en motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 duidde de heer Paul Defranc 

aan als één van de vier vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van 

Welzijnskoepel West-Brabant voor de duur van de legislatuur 2019-2024. 

mailto:roel.verlinden@welzijnskoepelwb.be
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Het mandaat van de heer Paul Defranc als lid vast bureau/ lid raad voor maatschappelijk 

welzijn nam een einde op 31 december 2020. 

 

Naar aanleiding van het einde van mandaat moet de raad voor maatschappelijk welzijn 

een vertegenwoordiger aanduiden op de algemene vergaderingen van Welzijnskoepel 

West-Brabant voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Artikel 484, § 1, alinea 1 en 2 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de organen van de welzijnsvereniging 

worden vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en 

worden aangewezen door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Juridische gronden 

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 

inzake de welzijnsvereniging, in het bijzonder artikel 475. 

 

De statuten van Welzijnskoepel West-Brabant en in het bijzonder artikel 15 inzake de 

samenstelling van de algemene vergadering. 

 

Regelgeving: bevoegdheid 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het 

decreet lokaal bestuur 

Financiële informatie 

Financiële informatie 

Niet van toepassing. 

 

Besluit 

Artikel 1 

Bij geheime stemming. 

Volgend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, mevrouw Ann De Ridder wordt 

aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van 

Welzijnskoepel West-Brabant voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024. 

 

Stemming op artikel 1 

- 17 stem(men) voor 

- 9 stem(men) tegen 

- 1 onthouding(en) 

- 2 blanco stem(men) 

 
Artikel 2 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met 

het in kennis stellen daarvan aan Welzijnskoepel West-Brabant, Statiestraat 156 in 1740 

Ternat of via e-mail: roel.verlinden@welzijnskoepelwb.be. 

 

28 januari 2021 22:17 - De voorzitter sluit de zitting 

mailto:roel.verlinden@welzijnskoepelwb.be
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algemeen directeur 

Walter Vastiau 

voorzitter 

Siebe Ruykens 


