raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen

Zitting van 30 september 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; de heer Wim Peeters; de heer Georgios
Karamanis; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; 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 Kim Paesmans; de heer Lucien Wauters; de heer Walter
Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Kathleen D'Herde; mevrouw Lydie De Smet; de heer Guy Jonville

30 september 2021 21:03 -De voorzitter opent de openbare zitting
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Notulen openbare zitting raad voor
maatschappelijk welzijn van 24 juni 2021 Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni
2021 worden ter goedkeuring voorgelegd.
De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: https://www.sint-pietersleeuw.be/downloads/notulen-ocmw-raad-van-24-juni-2021
De notulen liggen ter inzage op het secretariaat.
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.
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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
24 juni 2021 goed.
Juridische zaken
2
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Raamcontract CREAT aankoopcentrale voor
elektronische maaltijdcheques - aansluiting Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
De aankoopcentrale CREAT, met bestuurszetel te 9000 Gent, Stropstraat 1, heeft een
nieuw raamcontract voorzien voor het aanmaken en het distribueren van elektronische
maaltijdcheques, cadeaucheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques (bestek ALL20-009), onder de vorm van een betaalkaart met chip. De opdracht werd gegund aan de
firma Sodexo, met bestuurszetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 15. Ze werd georganiseerd
via een openbare procedure, die zowel nationaal als Europees gepubliceerd werd op 26
februari 2021.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar. Ze gaat van start op 1 januari
2022 en eindigt op 31 december 2025.
Dit raamcontract werd georganiseerd als aankoopcentrale. Dit betekent dat CREAT
fungeert als tussenpersoon door het sluiten van raamovereenkomsten die door
aanbestedende overheden kunnen worden gebruikt. Door toe te treden tot dit
raamcontract is het OCMW Sint-Pieters-Leeuw vrijgesteld van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren. Na instap ontstaat een contractuele band tussen het
OCMW Sint-Pieters-Leeuw en de dienstverlener Sodexo. Het OCMW kan dan rechtstreeks
en voor eigen rekening opdrachten plaatsen bij Sodexo.
Toetreding tot het raamcontract levert o.a. de volgende voordelen op voor het OCMW:
 men kan gebruik maken van dit raamcontract waardoor men is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
 op grond van de gesloten raamovereenkomst zal de weerhouden inschrijver
tijdens de looptijd ervan dezelfde voorwaarden ook aanbieden aan eventuele
toekomstige afnemers, zoals het OCMW;
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doordat men zelf geen gunningsprocedure moet voeren, levert dit een besparing
aan tijd en geld op;
 men kan gebruik maken van de expertise van een andere
organisatie/aanbestedende overheid;
 de prijzen zijn door de schaalgrootte van de aanbestedingen gunstiger;
 de behoeftes van het OCMW stemmen voldoende overeen met de bepalingen in
het bestek.
Er moet worden benadrukt dat het raamcontract geen exclusiviteitscontract is.
Om voormelde redenen wordt geadviseerd om toe te treden tot dit raamcontract.
Juridische gronden
De wet d.d. 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 d.d. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en alle latere wijzigingen, o.a.
artikelen 2, 6°, 8°, 22°, 35°, 36, 43 en 47.
Het koninklijk besluit d.d. 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken en alle latere wijzigingen ('KB Uitvoering').
Het koninklijk besluit d.d. 18 april 2017 inzake plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren en alle latere wijzigingen ('KB Plaatsing').
Het bestek ALL-20-009 met toepassing van de openbare procedure en met als onderwerp
“raamovereenkomst voor het aanmaken en distribueren van elektronische
maaltijdcheques, cadeaucheques, ecocheques, sport- en cultuurcheques” als een
overheidsopdracht voor diensten zowel Belgisch als Europees gepubliceerd op 26 februari
2021.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 78 §1 10° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen
niet aan het vast bureau worden toevertrouwd: het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten,
tenzij: a) de opdracht past binnen het begrip 'dagelijks bestuur', vermeld in punt 9°,
waarvoor het vast bureau bevoegd is; b) de raad de plaatsingsprocedure en het
vaststellen van de voorwaarden voor die overheidsopdracht nominatief aan het vast
bureau heeft toevertrouwd

Financiële informatie
Financiële informatie
Het raamcontract houdt geen afnameverplichting in en heeft bijgevolg nog geen
financiële impact.
Indien beslist wordt toe te treden tot de raamovereenkomst en opdrachten worden
geplaatst bij Sodexo, is er overigens een eenmalige werkingskost per werknemer van
toepassing. Er wordt gewerkt met staffelprijzen, naargelang het aantal werknemers
(prijzen zijn excl. btw):
 tot 1000 werknemers: € 3,00/werknemer;
 1000 tot 1999: € 2,50/werknemer;
 2000 tot 2999: € 2,00/werknemer;
 3000 tot > ...: € 1,50/werknemer.

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

Besluit
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Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de aansluiting bij de
"raamovereenkomst (bestek ALL-20-009) voor het aanmaken en het distribueren van
elektronische maaltijdcheques, ecocheques, cultuur- en sportcheques en
cadeaucheques”, waarbij CREAT optreedt als aankoopcentrale, overeenkomstig de
lastvoorwaarden zoals voorzien in het bestek.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt er kennis van dat de "raamovereenkomst
voor het aanmaken en het distribueren van elektronische maaltijdcheques, ecocheques,
cultuur- en sportcheques en cadeaucheques”, via CREAT als aankoopcentrale, werd
toegewezen aan de firma Sodexo met bestuurszetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 15.
Artikel 3
De looptijd van het raamcontract bedraagt vier jaar, met ingang op 1 januari 2022.
Artikel 4
Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Secretariaat
3
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Logo Zenneland vzw - aanduiden nieuw
aanspreekpunt OCMW voor de resterende duur
van de legislatuur 2019-2024 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 duidde mevrouw Ingrid
Baroen aan als aanspreekpunt voor Logo Zenneland vzw voor de duur van de legislatuur
2019-2024.
Mevrouw Ingrid Baroen maakt sinds 1 september 2020 voltijds deel uit van de interne
preventiedienst waardoor haar takkenpakket een andere invulling kreeg.
Er wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld een nieuw aanspreekpunt
binnen de afdeling Welzijn aan te duiden voor Logo Zenneland 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 Logo Zenneland vzw.
De beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 betreffende vaststellen
personeelsplan gemeente.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24 augustus 2020
betreffende invulling functies interne preventiedienst.
Regelgeving: bevoegdheid
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het
decreet lokaal bestuur

Financiële informatie
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Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Artikel 1
Bij geheime stemming.
Als aanspreekpunt van het OCMW voor Logo Zenneland vzw wordt de heer Erik Devillé
aangeduid voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024.
Stemming op artikel 1
- 21 stem(men) voor
- 3 stem(men) tegen
- 2 onthouding(en)
- 1 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.
Sociaal huis
4
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Doorgangswoningen OCMW: reglement en intern
toewijzingsbesluit - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
Naar aanleiding van de vraag voor een gelijkgestelde werkwijze voor de
doorgangswoningen gespreid over de 3 gemeenten van het werkingsgebied van het IGS
werd beslist de reeds bestaande procedure gedeeltelijk aan te passen en juridisch correct
te onderbouwen. Hieruit is een reglement en een intern toewijzingsbesluit ontstaan
waarbij een aantal wijzigingen werden doorgevoerd. De belangrijkste punten en
wijzigingen worden onderstaand kort toegelicht.
Aanvraag
De beslissingsbevoegdheid voor de aanvraag van een doorgangswoning blijft in handen
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). De aanvraag wordt op basis
van een sociaal onderzoek individueel voorgelegd aan het BCSD.
Toewijzing
Bij meerdere gelijktijdige aanmeldingen of bij consultatie van de wachtlijst bij het
vrijkomen van een woning zal de toewijzing gebeuren volgens een puntensysteem
(bijlage 2 van het reglement).
Duur van de toewijzing
Het initiële individuele toewijzingsbesluit wordt opgemaakt voor een duur van maximaal
4 maanden. De toewijzing is, indien er wordt voldaan aan de verblijfsvoorwaarden,
maximaal twee keer verlengbaar met 1 maand. De totale maximale verblijfsduur blijft
beperkt tot zes maanden.
Woonstvergoeding
Voor het tijdelijk verblijf in een doorgangswoning wordt een vergoeding gevraagd. Deze
vergoeding omvat het verblijf en het gebruik van de inboedel. De energiekosten (gas,
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elektriciteit en water) en de kosten voor internet worden maandelijks bovenop deze
vergoeding aangerekend.
De vergoeding om het goed tijdelijk te bewonen exclusief lasten en internet wordt
vastgesteld op 1/3e van het gezinsinkomsten met een maximum van 600 euro per
maand. Het gezinsinkomen wordt bepaald rekening houdend met de reguliere
maandelijkse netto inkomsten van de maand voorafgaand aan de maand van de
aanvraag.
Bovenop de gebruiksvergoeding dient de bewoner maandelijks een vast bedrag te
betalen voor energie (elektriciteit, gas, water) t.b.v. 120 euro en een vast bedrag voor
Tv-en internet. De abonnementskosten voor Tv-en internet worden op een later tijdstip
ter goedkeuring voorgelegd aan het vast bureau.
Plaatsbeschrijving en inventaris
Bij de ingebruikname en bij het verlaten van de doorgangswoning wordt een inventaris
en plaatsbeschrijving opgesteld. De inventaris geeft een opsomming van alle huisraad en
het ter beschikking gestelde meubilair. De plaatsbeschrijving omvat een beschrijving van
de staat waarin de woning zich bevindt met vermelding van eventuele gebreken.
Verplichte begeleidingsvoorwaarden
Aan het verblijf in een doorgangswoning worden voorwaarden gekoppeld die moeten
worden voldaan om in de woning te kunnen verblijven. Deze voorwaarden worden
opgenomen in het individuele toewijzingsbesluit dat de bewoner bij de start van zijn
verblijf dient te ondertekenen. De maatschappelijk werker van het OCMW en/ of de
woonbegeleider van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband woonwinkel
Zennevallei zal regelmatig overleg hebben met de bewoner en opvolgen of de bewoner
voldoet aan de voorwaarden van het reglement en de begeleidingsvoorwaarden
opgenomen in het toewijzingsbesluit.
Juridische gronden
Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex
Wonen van 2021: Art.2.7 in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘De gemeente
zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden’ voert de
gemeente minstens de volgende activiteiten uit: 4° voorzien in een aanbod van nood- of
doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner
om in een aanbod van nood- of doorgangswoningen te kunnen voorzien.
Artikel 78 § 3 van het decreet lokaal bestuur op grond waarvan de raad voor
maatschappelijk welzijn bevoegd is voor het vaststellen van de reglementen.
Regelgeving: bevoegdheid
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd op basis van artikel 77-78 van het
decreet lokaal bestuur

Financiële informatie
Financiële informatie
De vergoeding om het goed tijdelijk te bewonen exclusief lasten en Tv-en internet wordt
vastgesteld op 1/3e van het gezinsinkomsten met een maximum van 600 euro per
maand. Het gezinsinkomen wordt bepaald rekening houdend met de maandelijkse netto
inkomsten van de maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag. Indien tijdens het
verblijf het gezinsinkomen met meer dan 20 % daalt of stijgt, zal de gebruiksvergoeding
herrekend worden.
Bovenop de gebruiksvergoeding moet de bewoner maandelijks een vast bedrag betalen
voor energie (elektriciteit, gas, water) t.b.v. 120 euro en een vast bedrag voor Tv-en
internet.
Indien een verzekeraar optreedt in het kader van de woonstschade deelt de bewoner de
gegevens van de verzekeraar mee aan het OCMW. Wanneer de bewoner van zijn
verzekeraar een woondervingsvergoeding ontvangt, moet hij het OCMW hiervan op de
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hoogte brengen. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst (BCSD) kan beslissen om de
gebruiksvergoeding te verhogen tot het bedrag van de woondervingsvergoeding.

Advies
Visum financieel directeur
Gunstig advies
-

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 21 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel;
Ann De Ridder; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Bart Keymolen; Eddy
Longeval; Natacha Martel; Kim Paesmans; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré;
Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Lucien Wauters; Betty
Willems
- 6 stem(men) tegen: Jean Cornand; Georgios Karamanis; Annie Mathieu; Michel
Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het 'reglement voor het tijdelijk ter
beschikking stellen van een doorgangswoning' en 'het interne toewijzingsbesluit', zoals
toegevoegd aan dit besluit, goed.

Bijlagen



Individueel toewijzingsbesluit van een doorgangswoningen.pdf
20210809_Reglement ter beschikking stellen van een doorgangswoning (2).pdf
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Individueel besluit van een doorgangswoning
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt u tijdelijk een doorgangswoning ter beschikking.
Het betreft de woning gelegen (adres )
Deze doorgangswoning wordt u ter beschikking gesteld vanaf…………(begindatum) tot
……………………....(einddatum).
U dient de woongelegenheid te ontruimen ten laatste op …………..(einddatum) voor 12u.
Indien de ontruiming voor de einddatum geschiedt, dient u de woonbegeleider en de
maatschappelijk assistent hiervan minimaal 5 werkdagen vooraf per mail of per brief op de hoogte te
brengen.
Indien u de woning niet binnen de 7 dagen na de ondertekening van dit document betrekt, vervalt de
toewijzing.
Het is toegestaan u te domiciliëren op het adres van de doorgangswoning.
Uw contactpersonen zijn
Voor het OCMW:

Naam / voornaam
Tel.

E- mail / :

Maatschappelijk Assistent
Sociaal Huis Sint-Pieters-Leeuw, Fabriekstraat 1, 1601 Sint Pieters Leeuw

Voor het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband, ook Woonwinkel genaamd,
Naam / voornaam
Tel.

E-mail :

Woonbegeleider
IGS, Woonwinkel A. Demaeghtlaan 30, 1500 Halle Tel. 02/359.26.33
Tussen de woonbegeleider en de maatschappelijk assistent kan er noodzakelijke informatie worden
uitgewisseld in het kader van uw dossier. Door de ondertekening van dit document verklaart u
hiervan kennis genomen te hebben en zich hier niet tegen te verzetten.
Plaatsbeschrijving en inventaris
Een plaatsbeschrijving van de toegewezen doorgangswoning zal worden opgesteld op
……………..(datum) om ……..u. U dient hierbij verplicht aanwezig te zijn.
De inventaris en plaatsbeschrijving worden door U en de woonbegeleider ondertekend. Elke partij
ontvangt er een exemplaar van.
Bij het einde van het verblijf, dient u alvorens te vertrekken een afspraak te maken met de
woonbegeleider om een nieuwe plaatsbeschrijving op te stellen en de inventaris te controleren.
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Bewoners
Volgende personen zijn gemachtigd de doorgangswoning te bewonen gedurende de
overeengekomen periode :
Naam / voornaam van de persoon aan wie de woning werd toegewezen
Andere bewoners naam/voornaam

Verwantschap

Er mag in geen geval aan andere personen dan deze hier vermeld onderdak worden verleend.
Sleutels
Volgende sleutels worden u overhandigd : ……..ex. sleutel voordeur,
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Betalen van de woonstvergoeding – provisie energie en kost TV/internet
De woonstvergoeding wordt vastgesteld op ……………………………..euro per maand.
Bovenop de woonstvergoeding dient u maandelijks een vast bedrag te betalen voor energie
(elektriciteit, gas, water) t.b.v. 120 euro en een vast bedrag voor Tv-en internet.
Elke maand ontvangt u een factuur. Hierop staat de uiterste datum van betaling vermeld. U dient
deze factuur tijdig via overschrijving aan het OCMW Sint-Pieters-Leeuw te betalen op het
rekeningnummer: BE92 0910 0090 1523.
Bij problemen met de betaling dient u onmiddellijk de woonbegeleider te contacteren. In een
gesprek kan uw financiële situatie bekeken worden en de mogelijkheid van een afbetalingsplan
onderzocht worden.
Inschrijving sociale woning en SVK
De terbeschikkingstelling van de doorgangswoning is van tijdelijke aard. U dient onmiddellijk op zoek
te gaan naar een definitieve oplossing voor uw huisvestingsprobleem.
U dient zich verplicht in te schrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei,
de Gewestelijke maatschappij voor de Volkshuisvesting, het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuidkant
en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Webra.
U maakt een afspraak met de woonbegeleider die u kan helpen uw inschrijvingen in orde te brengen.
Een lijst van noodzakelijke documenten wordt u meegegeven.
Elk aanbod van een sociale woning en SVK dient aanvaard te worden. Een weigering zorgt voor een
onmiddellijke stopzetting van de ter beschikking stelling van de doorgangswoning.
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Begeleidingsvoorwaarden
Gelet op het zeer tijdelijk karakter van uw verblijf in de doorgangswoning worden aan dit verblijf een
aantal voorwaarden gekoppeld om u te verplichten onmiddellijk van start te gaan met uw zoektocht
naar een meer definitieve woonplaats.
U dient onderstaande begeleidingsvoorwaarden na te leven:
-

U komt elke derde maandag van de maand van 14u tot 16u naar de Woonclub te SintPieters-Leeuw. De woonclub gaat door in het Sociaal Huis gelegen Fabriekstraat 1B, 1601
Ruisbroek. Het bezoek aan de Woonclub kan worden uitgebreid naar drie keer per maand
met een deelname aan de Woonclub te Halle of Beersel.
- U meldt u maandelijks aan bij het woonloket, gelegen……………..Tijdens dit overleg bewijst u
dat u de nodige inspanningen hebt geleverd om een definitieve woongelegenheid te vinden.
U geeft aan via welke kanalen u naar een woning hebt gezocht, voor welke woningen u
contact opnam met de verhuurder en welke woningen u heeft bezocht. In het gesprek wordt
besproken wat vlot liep en wordt vooral gekeken naar waar het moeilijk liep en wat hieraan
kan worden verholpen.
- De woonbegeleider komt eenmaal per maand op huisbezoek. U dient aanwezig te zijn
tijdens het maandelijks huisbezoek. Indien u omwille van een aantoonbare reden (vb werk,
ziekenhuisbezoek…) niet aanwezig kan zijn, neemt u minimaal twee dagen vooraf contact op
met de woonbegeleider. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland.
- U dient maandelijks op afspraak te gaan bij de maatschappelijk assistent van het OCMW.
Indien u de begeleidingsvoorwaarden niet naleeft kan de verblijfsovereenkomst vroegtijdig
beëindigd worden.
Voorwaarden verbonden aan het verblijf in de doorgangswoning
-

-

-

U dient de woning die u ter beschikking wordt gesteld goed te onderhouden en regelmatig te
poetsen.
Eigen meubels zijn niet toegelaten in de doorgangswoning.
Er wordt geen lawaai gemaakt tussen 22 uur en 7 uur.
Het huisvuil dient wekelijks aan de rand van het voetpad buiten gezet te worden volgens de
gemeentelijke richtlijnen bepaald in de huisvuilkalender. Het is verboden vuilnis of afval te
werpen in de WC, het huisriool of de wateraflopen.
Het is verboden uithangborden, reclame, plakkaten en affiches uit te hangen; krammen en
nagels te slaan in de muren, de deuren en het houtwerk; om het even welke bekleding weg
te nemen. De kosten die zouden voortspruiten uit de noodzakelijke herstellingen zullen door
u verhaald worden.
Het is verboden linnen aan de vensters te hangen of langs de gevel te drogen te hangen;
vloermatten, tapijten enz. door de vensters uit te schudden.
Het is de gebruiker verboden TV-schotelantennes of andere antennes op de buitengevel of
op het dak te plaatsen.
Het is niet toegelaten andere verwarmingsbronnen te plaatsen of te gebruiken dan de
voorziene centrale verwarmingsinstallatie.
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Bij schade of defecten (centrale verwarming, koelkast, …) aan de woning dient u de woonbegeleider
onmiddellijk te contacteren op het telefoonnummer: 02/359.26.33
Huisdieren zijn niet toegelaten
Indien u huisdieren wil bijhouden, dient u dit schriftelijk aan te vragen aan de woonbegeleider.
Brandverzekering
De doorgangswoningen zijn verzekerd voor het gebouw en afstand van verhaal. Uw eigen bezittingen
zijn niet verzekerd. Indien u dit wenst kan u hiervoor zelf een verzekering afsluiten.
Het is verboden om vloeibare, gasachtige of andere vluchtige brandstoffen in het gebouw te brengen
ongeacht hoeveelheden en aard van de verpakking. Het is eveneens verboden te roken in de woning.
In geval van brand dient u onmiddellijk het noodnummer “112” van de brandweer te bellen.µ
Andere afspraken of begeleidingsvoorwaarden (o.a. volgen van Nederlandse lessen)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Met de ondertekening van dit document erken ik de bepalingen van dit document te kennen en
engageer ik mij om deze na te leven. Een exemplaar wordt mij overhandigd.
Het reglement werd mij toegelicht en een exemplaar van het reglement werd mij overhandigd en
voor kennisname door mij ondertekend.
Naam voornaam

Bewoner van de toegewezen doorgangswoning.

Bijlage : het reglement
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Addenda bij het reglement ten dienste van het bestuur
Bijlage 2 : Toewijzing van een doorgangswoning : puntensysteem
Volgend aspecten worden gequoteerd om prioriteit te bepalen
Huidige situatie/urgentie:
Gevaar fysieke integriteit (partnergeweld,…)
Verblijf op straat
Wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen/Haven 21
Langdurig verblijf in een opvangcentrum
Verblijf bij vrienden/familie
Gezondheids- en veiligheidsrisico in de huidige woonsituatie
➢ Acuut
➢ Niet acuut
Gerechtelijke verplichting om de woning te
Verlaten omwille van
➢ Echtscheiding
➢ Huurachterstal
Andere bepalende factoren:
Indien er kinderen betrokken zijn
Gebrek aan opvangnetwerk
Rationele bezetting
Lokale binding

Financiële situatie: leefloon of gelijkgesteld
Huisvestingsverleden: eerdere kansen
verkregen bij SVK, SHM of DGW
Hulpverleningsverleden: betrokkene werkt niet
mee in de huidige hulpverlening

+1
+2
+1
Geboorte : +8
10j voor leeftijd van 18: +6
10 jaar +4
>= 3 jaar +2
+1
-3
Uitsluitingsfactor
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10
9
8
7
7
10
4

6
3

REGLEMENT VOOR HET TIJDELIJK TERBESCHIKKING STELLEN VAN EEN
DOORGANGSWONING
Artikel 1 – Definitie
Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode ter beschikking stelt aan
mensen die omwille van ernstige redenen zonder onderdak zijn.
Het verblijf in een doorgangswoning biedt een tijdelijke periode van woonzekerheid om een
duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden.
Artikel 2 - Doelgroep
§ 1 Met ingang van 01.07.2021 kan het OCMW, onder de voorwaarden, vermeld in dit reglement,
een woning als doorgangswoning ter beschikking stellen aan personen, die omwille van
ernstige redenen tijdelijk zonder onderdak zijn.
§ 2 Ernstige redenen kunnen zijn:
-

§3

§4

Personen die ambtshalve geschrapt zijn, dakloos zijn of thuisloos en hun laatste adres op het
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw hadden en er momenteel ook verblijven.
Ernstige relationele problemen (vb. partnergeweld) met gevaar voor fysisch of psychosociaal
welzijn, een doorverwijzing door een officiële instantie (politie, CAW, OCMW, ...) is
noodzakelijk.
Personen verwikkeld in een echtscheidingsprocedure waarbij het noodzakelijk is dat
betrokkene andere huisvesting zoekt (gerechtelijk bepaald).
Overige huisvestingsproblemen met een uiterste datum dat woning verlaten moet worden
bv gerechtelijke uitdrijving.
Hun domicilie werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, ernstige problemen in de woning
die een voorrang geven tot een sociale woning.
De eigen woning of domicilie is ongeschikt of onbewoonbaar door bv. brand, storm- of
waterschade.
Andere problematische woonsituaties.
Enkel personen die hun hoofdverblijfplaats in Sint-Pieters-Leeuw hebben, komen in
aanmerking voor een doorgangswoning. Een uitzondering kan voorzien worden in het kader
van de Intergemeentelijke Samenwerking met de gemeenten Halle en Beersel.
De gemeenten die deel uitmaken van de Intergemeentelijke Samenwerking trachten samen
steeds één woning vrij te houden voor het opvangen van gezinnen in acute noodsituaties zoals
brand, … Indien zich een acute woonnood voordoet, stellen de gemeenten door een beslissing
van het Bijzonder Comité voor de sociale dienst (BCSD) hun woning ter beschikking van de
andere gemeente.

Artikel 3 - Aanvraag
§ 1 Elke aanvraag voor een doorgangswoning wordt, op basis van een sociaal onderzoek,
individueel behandeld door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).
§ 2 Het BCSD kan, op basis van de individuele situatie van de aanvrager, modaliteiten voor het
gebruik van de doorgangswoning en voor de betaling van de gebruiksvergoeding vastleggen.
§ 3 In dringende gevallen kan de voorzitter van het BCSD beslissen om een doorgangswoning toe
te wijzen. Deze beslissing moet bekrachtigd worden door het BCSD tijdens de eerstvolgende
vergadering.
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§4
§5
§6

§7

Op basis van de beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) wordt een
individueel toewijzingsbesluit opgesteld.
De aanvrager ondertekent het individuele toewijzingsbesluit. Hierdoor engageert hij zich de
bepalingen er van na te leven. (model individueel toewijzingsbesluit zie bijlage 1)
De aanvrager wordt in kennis gesteld van de bepalingen van dit reglement. De aanvrager
ondertekent dit reglement voor kennisname. Hierdoor engageert hij zich de bepalingen er van
na te leven. Hij onTVangt een exemplaar van dit reglement.
De aanvrager betrekt de doorgangswoning binnen de 7 dagen na de ondertekening van het
reglement en het individuele toewijzingsbesluit. Is dit niet het geval, vervalt de toewijzing.

Artikel 4 : Toewijzing van een doorgangswoning: puntensysteem
§ 1 Bij meerdere gelijktijdige aanmeldingen of bij consultatie van de wachtlijst bij het vrijkomen
van een woning zal de toewijzing gebeuren volgens een puntensysteem.
Het puntensysteem wordt opgenomen in bijlage 2 van dit reglement.
Artikel 5 – Duur van de toewijzing
§ 1 Het initiële individuele toewijzingsbesluit wordt opgemaakt voor een duur van maximaal 4
maanden.
§ 2 De toewijzing is, indien er wordt voldaan aan de verblijfsvoorwaarden, maximaal 2 keer
verlengbaar voor een nieuwe periode met 1 maand. De totale maximale verblijfsduur is
beperkt tot zes maanden.
§ 3 Bij een verlenging zal er een stand van zaken gegeven worden en een goedkeuring aan het
BCSD gevraagd worden.
§ 4 Indien de bewoner niet vrijwillig vertrekt na de vastgelegde periode zal er een gerechtelijke
procedure uithuiszetting worden opgestart na goedkeuring door het vast bureau.
Artikel 6 – WoonsTVergoeding - provisie energie en vaste kosten TV/Internet
§1
Voor het tijdelijk verblijf in een doorgangswoning wordt een vergoeding gevraagd. Deze
vergoeding omvat het verblijf en het gebruik van de inboedel. De energiekosten (gas,
elektriciteit en water) en de kosten voor TV- en internet worden maandelijks bovenop deze
vergoeding aangerekend.
§2
De vergoeding om het goed tijdelijk te bewonen exclusief lasten en TV- en internet wordt
vastgesteld op 1/3e van het gezinsinkomsten met een maximum van 600 euro per maand.
Het gezinsinkomen wordt bepaald rekening houdend met de maandelijkse netto inkomsten
van de maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag. Indien tijdens het verblijf het
gezinsinkomen met meer dan 20 % daalt of stijgt, zal de gebruiksvergoeding herrekend
worden.
§3
Bovenop de gebruiksvergoeding dient de bewoner maandelijks een vast bedrag te betalen
voor energie (elektriciteit, gas, water) t.b.v. 120 euro en een vast bedrag voor TV-en internet.
§4
Indien een verzekeraar optreedt in het kader van de woonstschade deelt de bewoner de
gegevens van de verzekeraar mee aan het OCMW. Wanneer de bewoner van zijn verzekeraar
een woondervingsvergoeding onTVangt, dient hij het OCMW hiervan op de hoogte te
brengen. Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst (BCSD) kan beslissen om de
gebruiksvergoeding te verhogen tot het bedrag van de woondervingsvergoeding.
Artikel 7 – Bewoners
§ 1 De doorgangswoning wordt uitsluitend bewoond door de personen die hiervoor toelating
kregen van het BCSD .
§ 2 Er mag in geen geval aan andere personen dan deze die vermeld staan in het
toewijzingsbesluit onderdak worden verleend.
§ 3 Het adres van de doorgangswoning kan door de bewoner(s) gebruikt worden als
domicilieadres in het kader van de uitputting van hun sociale rechten.
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Artikel 8 – Plaatsbeschrijving en inventaris
§ 1 Bij de ingebruikname en bij het verlaten van de doorgangswoning wordt een inventaris en
plaatsbeschrijving opgesteld. De inventaris geeft een opsomming van alle huisraad, het ter
beschikking gestelde meubilair. De plaatsbeschrijving omvat een beschrijving van de staat
waarin de woning zich bevindt met vermelding van eventuele gebreken.
§ 2 Wanneer bij het verlaten van de doorgangswoning schade of een verschil op de inventaris en
plaatsbeschrijving wordt vastgesteld, is artikel 11 van toepassing.
Artikel 9 –Verplichte begeleidingsvoorwaarden
§ 1 Aan het verblijf in een doorgangswoning worden voorwaarden gekoppeld die moeten worden
voldaan om in de woning te kunnen verblijven. Deze voorwaarden worden opgenomen in het
individuele toewijzingsbesluit dat de bewoner bij de start van zijn verblijf dient te
ondertekenen.
§ 2 De maatschappelijk werker van het OCMW en/ of de woonbegeleider van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Zennevallei zal regelmatig overleg hebben met de
bewoner en opvolgen of de bewoner voldoet aan de voorwaarden van het reglement en de
begeleidingsvoorwaarden opgenomen in het toewijzingsbesluit.
Artikel 10 – Gebruik van de doorgangswoning
§ 1 De bewoner gebruikt en onderhoudt de doorgangswoning als een voorzichtig en redelijk
persoon. Hij verbindt er zich toe de voorwaarden van dit reglement en de voorwaarden van
het toewijzingsbesluit na te leven.
§ 2 De bewoner brengt geen structurele wijzigingen aan in de doorgangswoning, aan de
technische installaties of desgevallend aan de tuin. Hij plaatst geen bijkomend meubilair.
Artikel 11 – Schade
§ 1 De bewoner verwittigt bij eventuele schade aan de woning of aan de inboedel onmiddellijk de
woonbegeleider van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband. Kan hij de woonbegeleider
niet bereiken, dan verwittigt de bewoner onmiddellijk de maatschappelijk werker van het
OCMW.
§ 2 Herstellingen worden uitsluitend uitgevoerd met goedkeuring van het OCMW.
§ 3 De herstellingskosten die te wijten zijn aan normale slijtage, ouderdom, gebreken aan de
doorgangswoning of overmacht, zijn ten laste van het OCMW.
§ 4 Herstellings- of vervangingskosten voor schade, veroorzaakt door de bewoner, worden
aangerekend aan de bewoner.
§ 5 Kosten die te wijten zijn aan een gebrekkig onderhoud van de woning of een tekort aan
hygiëne, kunnen ten laste gelegd worden van de bewoner.
Artikel 12 – Controle
§ 1 De woonbegeleider van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband en/ of een
afgevaardigde van het OCMW heeft het recht de doorgangswoning te betreden:
•
wanneer het vermoeden bestaat dat de bewoner zonder verwittiging de
doorgangswoning heeft verlaten,
•
wanneer het vermoeden bestaat van door de bewoner aangebrachte ernstige schade of
hygiëneproblemen,
•
voor het opnemen van de tellers.
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Artikel 13 – Einde van de bewoning
§ 1 Bij het verlaten van de woning neemt de bewoner al zijn persoonlijke bezittingen mee.
Achtergelaten bezittingen na beëindiging van de bewoning door een handeling van de
bewoner zoals het overhandigen van de sleutels worden nog 7 dagen door het OCMW ter
beschikking gehouden van de bewoner. Na die periode worden ze eigendom van het OCMW.
Eventuele kosten voor het verwijderen van achtergelaten bezittingen kunnen op de bewoner
worden verhaald. De inboedel vermeld in de inventaris mag niet worden meegenomen.
§ 2 Wanneer de bewoner de doorgangswoning voortijdig wil verlaten, verwittigt hij minimaal 5
werkdagen vooraf het OCMW.
§ 3 De terbeschikkingstelling van een doorgangswoning kan door het BCSD voortijdig beëindigd
worden:
•
bij niet of onregelmatige betaling van de woonsTVergoeding,
•
bij inbreuken op de bepalingen van dit reglement of op het individueel
toewijzingsbesluit.
§ 4 Wanneer wordt vastgesteld dat de bewoner, zonder verwittiging van het OCMW, de
doorgangswoning niet meer bewoont gedurende 7 opeenvolgende dagen, wordt de bewoning
als beëindigd beschouwd. De woonstvergoeding is verschuldigd tot deze 7e dag.
§ 5 Bij wangedrag, vechtpartijen, nachtlawaai, herhaalde dronkenschap, druggebruik, wapenbezit
wordt beroep gedaan op de plaatselijke politiediensten. Dit geeft aanleiding tot een
onmiddellijke dagvaarding voor het vredegerecht met uithuiszetting tot gevolg.

Sint Pieters Leeuw, datum
Tekent voor kennisname,
Naam, voornaam,

Handtekening
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Subsidieovereenkomst tussen het Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus - en de
sociale dienst van het OCMW naar aanleiding van
het KB ter bevordering van psychisch welzijn Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
De goedkeuring voor de samenwerking met CCG Ahasverus werd reeds besproken in het
vast bureau van 19 juli 2021.
Om de toegekende middelen van de subsidie ten volle te kunnen benutten werd de
samenwerkingsovereenkomst gewijzigd in een subsidieovereenkomst.
De subsidieperiode van het KB loopt van 1 december 2020 tot en met 31 december
2021. Daarom werd nagevraagd hoe deze subsidie nog gelinkt kan worden aan prestaties
in 2022. Er werd ons medegedeeld dat indien er een voorafbetaling gebeurt binnen de
toelageperiode, dus uiterlijk op 31 december 2021, deze betaling kan aangerekend
worden op de toelage voor psychologische ondersteuning, ook al zullen de prestaties in
2022 geleverd worden. Vandaar dient de kostprijs van het project vooraf te worden
bepaald en zal de volledige kostprijs aan de uitvoerder worden overgemaakt voor 31
december 2021.
Juridische gronden
Artikel 57 van de organieke wet.
Het koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch
welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve
gezondheidsmaatregelen van 24 december 2020.
Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie
Financiële informatie
Het OCMW ontving in het kader van het KB van 24 december 2020 een subsidiebedrag
ten belope van € 11.628,00.
De kostprijs van het project bedraagt € 8.320,00.

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

Besluit
Artikel 1
De subsidieovereenkomst ten bedrage van € 8.320,00 met het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg Ahasverus vzw in het kader van het Koninklijk Besluit van 24
december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn
van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, als bijlage bij de beslissing gevoegd en er integraal deel van uitmaakt, wordt
goedgekeurd.
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Artikel 2
Het centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg stelt van 4 oktober 2021 tot en met 31
december 2022 een psycholoog ter beschikking ter bevordering van het psychologisch
welzijn voor de gebruikers van het OCMW en ter bestrijding van het psychologisch lijden
als gevolg van sociaal isolement.

Bijlagen


Overeenkomst CGG-OCMW.pdf
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Overeenkomst inzake psychologische zorgverstrekking tussen het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus vzw
en OCMW Sint-Pieters-Leeuw
De ondertekenende partijen:
OCMW Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, vertegenwoordigd door
Siebe Ruykens (voorzitter) en Walter Vastiau (algemeen directeur)
En
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus vzw, Muurveld 38 te 1730 Asse,
vertegenwoordigd door Jan De Clercq (algemeen directeur)
Hierna de uitvoerder genoemd,

Komen overeen wat volgt:
Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst
Wettelijke basis: Het Koninklijk Besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering
van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en ter bevordering van de toepassing van de preventieve
gezondheidsmaatregelen. De samenwerking inzake psychologische zorgverstrekking loopt van 1
december 2020 tot en met 31 december 2021.
Omschrijving: Het psychologisch welzijn voor de gebruikers van het OCMW bevorderen en het
psychologisch lijden als gevolg van sociaal isolement bestrijden. Met de gebruikers wordt de persoon
beoogd die gebruik maakt van de openbare dienstverlening die tot de opdracht van het OCMW
behoort, in welke vorm dan ook.
Looptijd: van 4.10.2021 tot en met 31.12.2022.
Subsidiebedrag: De kostprijs van het project bedraagt 8.320 euro. Deze kosten worden gedragen door
de vermelde toelage en zullen aan de uitvoerder worden overgemaakt voor 31 december 2021.
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Artikel 2 Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg verbindt er zich toe volgende
prestaties te leveren :
Voor het realiseren van de in artikel 1 vermelde psychologische dienstverlening stelt de uitvoerder een
psycholoog ter beschikking gedurende een halve dag (4u) om de veertien dagen.
De psycholoog is belast met kortdurende trajecten met de gebruikers. Er kunnen maximaal zes
gesprekken voor één cliënt voorzien worden die vergoed worden door deze overeenkomst.
Complexere begeleidingen die een langere opvolging vereisen, kunnen onder meer worden
doorverwezen naar de reguliere werking van het CGG Ahasverus.
De psycholoog heeft een vaste permanentie op het bestuur. Deze (halve) zitdag wordt in onderling
overleg bepaald. Met dien verstande dat een halve dat steeds als volgt wordt ingedeeld:
- Of de halve dag vangt aan tussen 8u en 9u om te eindigen tussen 12u en 13u
- Of de halve dag vangt aan tussen 12u en 13u om te eindigen tussen 16u en 17u
Behoudens wijziging tussen de partijen gaat het permanentiemoment door op dinsdagvoormiddag om
de veertien dagen. De gespreksmomenten gaan door in een gesprekslokaal binnen het OCMW,
Fabriekstraat 1A te 1601 Sint Pieters Leeuw. Een bureau met telefoon en internetverbinding wordt
voorzien.
Artikel 3 Verantwoording van de toelage
De kostprijs van het project bedraagt 8.320 euro.
De kostprijs wordt berekend aan een vergoeding van 80 euro per effectief gepresteerd uur van het
personeelslid van CGG Ahasverus op locatie van OCMW Sint-Pieters-Leeuw. Alle andere kosten voor
verplaatsing, opleiding en dergelijke zijn ten laste van CGG Ahasverus.
Volgende te presteren uren worden voorzien:
Voor 2021 nog 6 weken prestaties aan 4u per week. Aan een vergoeding van 80 euro per uur, betreft
het een toelage ten bedrage van 1.920 euro.
Voor 2022 worden 20 weken prestaties voorzien. Voor deze prestaties a rato van 4 uur per week en
aan 80 euro per uur, wordt een toelage voorzien ten bedrage van 6.400 euro voor 2022.
Artikel 4 Agendabeheer
Toeleiding naar dit aanbod gebeurt vanuit de sociale dienst van het OCMW.
De sociale dienst en de betrokken medewerker delen een agenda. Maandelijks zijn er 6 consulten
beschikbaar.
In de agenda wordt minimaal 1,5 intake of plaats voor een nieuw aanmelding per maand voorzien. Per
werkjaar wordt er in de agenda plaats gemaakt voor 18 nieuwe aanmeldingen of intakes. De intake
plaatsen worden ingevuld door de maatschappelijk werkers van het OCMW in de gedeelde agenda.
De CGG medewerker vult de andere begeleidingen (maximaal 6 per cliënt ) in de gedeelde agenda
aan.
Artikel 5 Statuut van de psycholoog
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus blijft ten allen tijde de feitelijke werkgever
van de psycholoog op wie het personeelsstatuut van CGG Ahasverus van toepassing is. In de
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dienstverlening naar OCMW Sint-Pieters-Leeuw wordt rekening gehouden met vakantie, feestdagen
en opleidingsdagen volgens de bepalingen binnen CGG Ahasverus. CGG Ahasverus staat in voor de
arbeidsongevallenverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van het betrokken
personeelslid.
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus verklaart dat de psycholoog beschikt over
de vereiste opleiding, kennis en ervaring voor het vervullen van diens opdracht alsook afdoende is
ingelicht over het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Artikel 6 Beroepsgeheim en deontologische afspraken
De samenwerking respecteert alle deontologische en juridische regels van beroepsgeheim van beide
organisaties.
Er wordt gewerkt met een gestandaardiseerd intakeformulier voor doorverwijzingen naar de CGG
medewerker.
Informatie delen tussen het CGG en het OCMW kan enkel gebeuren in functie van het cliëntdossier en
met toestemming van de cliënt.
Elk cliëntdossier kan worden besproken binnen het team van CGG Ahasverus, waarbij het
beroepsgeheim steeds gerespecteerd wordt.
Artikel 7 Uitbetaling
De toegekende vergoeding voor psychologische zorgverstrekking, wordt volledig aan de uitvoerder
gestort op rekeningnummer BE95 7775 9111 6258 van de uitvoerder voor 31/12/2021.
Artikel 8 Contactpersonen
Om de uitvoering van de gemaakte afspraken tussen beide partijen vlot te laten verlopen duiden zij
één of meerdere contactpersonen aan :
Voor het OCMW : Vera Vandroogenbroeck, diensthoofd sociale zaken,
Voor het CGG Ahasverus: Geertrui Vernieuwe, adjunct-directeur zorg volwassenen en
ouderen.
Artikel 9 Evaluatie
CGG Ahasverus en OCMW Sint-Pieters-Leeuw verbinden zich ertoe minstens één keer per jaar
gezamenlijk een formele evaluatie te houden van de samenwerking. Voor 2021 wordt een
evaluatiemoment ingepland in de maand december 2021. Voor 2022 wordt in onderling overleg een
evaluatiemoment ingepland in juni 2022.
Artikel 10 Inhoudelijke en financiële controle
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen, rapporteert de uitvoerder :
Op inhoudelijk vlak :
De psycholoog houdt een registratie bij van het aantal nieuwe dossiers en het aantal
vervolggesprekken. Hij vermeldt in het jaarverslag het aantal nieuwe aanmeldingen, alsook
het aantal (vervolg)gesprekken per cliënt.
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Omtrent de financiën :
De effectief gepresteerde gespreksuren van de medewerker worden per maand en per jaar
geregistreerd en vermeld in het jaarverslag.
De definitieve inhoudelijke en financiële verantwoording van 2021 wordt voorzien einde januari 2022.
Indien uit de definitieve verantwoording blijkt dat er onvoldoende gepresteerde uren zijn, dan zal er
een terugvordering van de ten onrechte uitgekeerde vergoeding(en) gebeuren.
De definitieve inhoudelijke en financiële verantwoording van 2022 wordt voorzien einde januari 2023.
Indien uit de definitieve verantwoording blijkt dat er onvoldoende gepresteerde uren zijn, dan zal er
een terugvordering van de ten onrechte uitgekeerde vergoeding(en) gebeuren.
De jaarlijkse inhoudelijke en financiële controle van de ingestuurde verslagen gebeurt door het
OCMW. Het OCMW kan overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van uitgekeerde
vergoeding(en) voor psychologische zorgverstrekking indien deze niet werden aangewend voor het
doel waarvoor ze was toegekend.
Artikel 11 Wijziging overeenkomst
Onderhavige overeenkomst kan aangepast worden op voorstel van het OCMW of de uitvoerder mits
schriftelijk akkoord van het OCMW en de uitvoerder.
Slotbepalingen
Opgedane kennis en knowhow mag gebruikt worden in andere/nieuwe samenwerkingsverbanden,
voor zover ze de andere partij niet schaden.
De nietigheid van één van de bepalingen in onderhavige overeenkomst brengt de geldigheid van de
rest van de overeenkomst niet in het gedrang.
Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.
In geval van betwisting in het kader van onderhavige overeenkomst, zijn uitsluitend de rechtbanken
van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.
Opgemaakt te Sint-Pieters-Leeuw op 30 september 2021 in 2 exemplaren waarvan elke partij
verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor OCMW Sint-Pieters-Leeuw

Voor CGG Ahasverus

Siebe Ruykens, Voorzitter

Walter Vastiau, Algemeen directeur

Jan De Clercq, Algemeen directeur
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Lokale dienstencentra - delegatie van de
bevoegdheid van vaststelling tarieven aan het
vast bureau - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
De dienstencentra organiseren regelmatig diensten en activiteiten waarvoor een
toegangs- of deelnameprijs wordt gevraagd en/of waarbij consumpties en producten ter
beschikking worden gesteld. Het tarief is afhankelijk van de soort en inhoud van het
initiatief, de duur van de activiteit, eventueel vervoer, de partners in de organisatie, het
gebruikte materiaal en andere factoren. Door het diverse en dynamische aanbod van de
verschillende diensten, is het niet werkbaar om via een retributiereglement een vast
tarief voor elk evenement, consumptie of activiteit vast te leggen. Bovendien dienen
sommige retributies meerdere malen aangepast te worden omwille van gewijzigde
omstandigheden (kostprijs partnerorganisatie, levensduurte, …). Voor de goede werking
is het aangewezen dat de raad voor Maatschappelijk Welzijn het vast bureau machtigt de
tarieven van retributies en de wijze van innen vast te stellen. Door deze delegatie kan
vlugger ingespeeld worden op noodzakelijke aanpassingen van de retributies of het
vaststellen van retributies voor bepaalde activiteiten of producten.
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 77 en 78.
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.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 21 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel;
Ann De Ridder; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Bart Keymolen; Eddy
Longeval; Natacha Martel; Kim Paesmans; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré;
Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Lucien Wauters; Betty
Willems
- 6 stem(men) tegen: Jean Cornand; Georgios Karamanis; Annie Mathieu; Michel
Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul

Besluit
Artikel 1
Delegatie wordt verleend aan het vast bureau voor het vastleggen van de tarieven en de
wijze van inning van de retributies in de lokale dienstencentra:
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- bijwonen van opvoeringen; deelname aan activiteiten; consumpties; droog- en
wasautomaten.
De retributie is verschuldigd door diegene die een voorstelling bijwoont, aan een activiteit
deelneemt of een consumptie of een product ter beschikking krijgt.
De retributies moeten redelijk en in verhouding tot de dienstverlening en kostprijs zijn.
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Woonzorgcentrum - delegatie van de bevoegdheid
van vaststelling tarieven aan het vast bureau Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
Het woonzorgcentrum kan activiteiten organiseren voor de bewoners en/of hun
bezoekers. In een aantal gevallen kan hiervoor een toegangs- of deelnameprijs worden
gevraagd en/of worden consumpties en producten ter beschikking gesteld. Het tarief is
afhankelijk van de soort en inhoud van het initiatief, de duur van de activiteit, eventueel
vervoer, de partners in de organisatie, het gebruikte materiaal en andere factoren. Door
het diverse en dynamische aanbod van de verschillende diensten, is het niet werkbaar
om via een retributiereglement een vast tarief voor elk evenement, consumptie of
activiteit vast te leggen. Bovendien dienen sommige retributies meerdere malen
aangepast te worden omwille van gewijzigde omstandigheden (kostprijs
partnerorganisatie, levensduurte, …). Voor de goede werking is het aangewezen dat de
raad voor Maatschappelijk Welzijn het vast bureau machtigt de tarieven van retributies
en de wijze van innen vast te stellen. Door deze delegatie kan vlugger ingespeeld worden
op noodzakelijke aanpassingen van de retributies of het vaststellen van retributies voor
bepaalde activiteiten of producten.
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 77 en 78.
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.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 21 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel;
Ann De Ridder; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Bart Keymolen; Eddy
Longeval; Natacha Martel; Kim Paesmans; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré;
Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Lucien Wauters; Betty
Willems
- 6 stem(men) tegen: Jean Cornand; Georgios Karamanis; Annie Mathieu; Michel
Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul

Besluit
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Artikel 1
Delegatie wordt verleend aan het vast bureau voor het vastleggen van de tarieven en de
wijze van inning van de retributies in het woonzorgcentrum:
- bijwonen van opvoeringen; deelname aan activiteiten; consumpties tijdens feesten.
De retributie is verschuldigd door diegene die een voorstelling bijwoont, aan een activiteit
deelneemt of een consumptie of een product ter beschikking krijgt.
De retributies moeten redelijk en in verhouding tot de dienstverlening en kostprijs zijn.
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Reglement kasbeheer - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en motivering
In de dagelijkse werking van de diensten komt het voor dat sommige ontvangsten direct
worden geïnd nadat de vordering ontstaat. In het algemeen zijn dit vorderingen waarvan
vooraf de schuldenaar niet gekend is, en hierdoor niet met factuur gewerkt wordt.
Hiertoe is het wenselijk dat sommige personeelsleden belast worden met de inning van
deze dagontvangsten.
Het komt voor dat sommige uitgaven onmiddellijk moeten betaald worden voor de goede
werking van de dienst en voor het verlenen van goede dienstverlening. Deze uitgaven
kunnen niet de gewone betalingsprocedure volgen. Hiertoe is het wenselijk dat sommige
personeelsleden een provisie krijgen om deze uitgaven te kunnen doen.
Hiertoe dient een reglement te worden voorzien met de voorwaarden en regelingen rond
aanduiden personeelsleden, beheer, verantwoording,…
Ingevolge het samengaan van gemeente en het OCMW is het aangewezen om voor beide
besturen dezelfde regels te hanteren, zodat een goede en efficiënte werking mogelijk is
binnen het bestuur.
Dit reglement werd opgemaakt ter vervanging van de vroegere regeling en om de regels
in beide entiteiten gelijk te stellen.
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten

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
Het reglement betreffende het kasbeheer wordt goedgekeurd.

Bijlagen
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reglement betreffende het kasbeheer
Artikel 1 – Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op
- alle diensten van het lokaal bestuur;
- het cultuurcentrum coloma vzw
- het AGB Sint-Pieters-Leeuw
Artikel 2 – Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Geringe exploitatie-uitgaven:
Kleine (binnen de toegestane provisie) uitgaven van dagelijks bestuur die zonder uitstel
moeten gebeuren, en waarbij de onmiddellijke vereffening van de uitgaven vrijwel
tegelijkertijd plaatsheeft met het werk, de levering of de dienst. Het zijn kleine uitgaven
van dagelijks beheer die chartaal zullen betaald worden, of met een debetkaart, of een
kredietkaart.
De provisie voor dringende steunverlening valt niet onder de toepassing van dit
reglement, maar wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst.
Provisie:
Chartaal (bv. cash) of giraal geld, een krediet- of debetkaart ter beschikking gesteld voor
de betaling van geringe exploitatie-uitgaven.
Provisiehouder:
Het personeelslid nominatief aangeduid door de algemeen directeur , waaraan een
provisie wordt ter beschikking gesteld.
Geringe dagontvangsten:
De geringe afzonderlijke ontvangsten in chartaal of giraal geld waarbij de inning
samenvalt met het invorderingsrecht.
Rekenplichtige:
Het personeelslid belast met de inning van geringe dagontvangsten en hiertoe nominatief
aangeduid door de algemeen directeur.
Centraal kasbeheer
Het betreft het ontvangen van contante gelden en het doen van contante uitgaven in het
kader van de normale innings- en uitgavenprocedures. Met de centrale kas worden ook
de geringe dagontvangsten afgerekend.
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 3 – Aanduiding provisiehouders en rekenplichtigen
Overeenkomstig artikel 272 §1 van het decreet lokaal bestuur kan de algemeen directeur
een provisie ter beschikking stellen aan bepaalde personeelsleden. Deze personeelsleden
worden hierna genoemd ‘provisiehouder(s)’.
Daarnaast kan de algemeen directeur bepaalde personeelsleden belasten met de inning
van geringe dagontvangsten. Deze personeelsleden worden hierna genoemd
‘rekenplichtige(n)’.
De algemeen directeur duidt de provisiehouders en rekenplichtigen nominatief aan, na
advies van de financieel directeur.
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De aanstelling kan op elk moment worden beëindigd door een nominatieve beslissing van
de algemeen directeur en neemt alleszins een einde bij de uitdiensttreding van het
betrokken personeelslid.
Een personeelslid kan gelijktijdig provisiehouder en rekenplichtige zijn. Per dienst kunnen
meerdere rekenplichtigen/provisiebeheerders worden aangeduid.
Artikel 4 – Omvang van de provisie of van het beginkapitaal
Het bedrag van de provisie of van het beginkapitaal in het geval van een rekenplichtige,
wordt bepaald door de algemeen directeur, na advies van de financieel directeur.
Artikel 5 – Bewaring
§1. Buiten en tijdens de diensturen wanneer er geen personeel aanwezig is, moet het
beschikbare geld worden bewaard in een gesloten geldkoffer en/of een kluis. De sleutels
van de geldkoffer worden bewaard op een andere plaats.
§2. Eventueel kunnen reservesleutels (gelabeld) in bewaring worden gegeven aan de
beheerder van de centrale kas.
Artikel 6 - Verbodsbepalingen
Het is ten strengste verboden:
 Deze gelden aan te wenden op een persoonlijke rekening of een rekening die niet op
naam van het bestuur staat;
 Met deze gelden leningen toe te staan aan zichzelf, andere personeelsleden of derden;
 Aankopen voor zichzelf te préfinancieren;
 Deze gelden te bewaren op een andere plek dan de eigen dienst of de financiële
dienst, ook niet voor een in tijd beperkte termijn;
Artikel 7– Procedure bij vaststelling van kasverschil
§1. Elk vaststelling van een kasverschil wordt door de rekenplichtige / provisiebeheerder
onmiddellijk gemeld aan de algemeen directeur en de financieel directeur. De betrokkene
maakt hiertoe een verslag op ter duiding en motivering van het kasverschil en bezorgt dit
verslag aan de algemeen directer en financieel directeur.
§2. In geval het verschil duiding geeft van een tekort kleiner of gelijk aan 100,00 euro
wordt het verslag, vermeld onder §1, samen met de bevindingen van de algemeen
directeur en de financieel directeur en alle stukken die van belang kunnen zijn,
overgemaakt aan het Vast bureau die een beslissing neemt betreffende de
aansprakelijkheid en de hoogte van het tekort.
§3. In geval het verschil duiding geeft van een tekort groter dan 100,00 euro wordt het
verslag, vermeld onder §1, samen met de bevindingen van de algemeen directeur en de
financieel directeur en alle stukken die van belang kunnen zijn, overgemaakt aan de raad
voor maatschappelijk welzijn die een beslissing neemt betreffende de aansprakelijkheid
en de hoogte van het tekort.
§4. Volgend op de beslissing betreffende de aansprakelijkheid en het te vereffenen tekort
zoals vermeld in §2 en § 3 van dit artikel, schrijft de financieel directeur het te
vereffenen tekort in de boekhouding in als een vordering op het personeelslid dat
aansprakelijk wordt gesteld en het niet te vereffenen tekort als een uitgave.
§5. In geval het verschil duiding geeft van een overschot, wordt dit overschot door de
financieel directeur in de boekhouding ingeschreven als een ontvangst.
Artikel 8 – Procedure bij vaststelling van een tekort ingevolge verlies of diefstal
§1. In geval van vermoeden van diefstal en/of fraude zal de algemeen directeur aangifte
doen bij de politie.
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§2. De algemeen directeur neemt de nodige bewarende maatregelen.
§3. De financieel directeur gaat onmiddellijk over tot verificatie van de kas en het
vaststellen van het bedrag van verlies of diefstal en maakt hiervan een proces-verbaal
op.
§4. De beheerder van de centrale kas/ rekenplichtig van dagontvangsten/
provisiebeheerder van de kas waarin het verlies of de diefstal werd vastgesteld, maakt
een verslag op met duiding van de hem gekende feiten en waarin de omstandigheden
van het verlies of de diefstal worden toegelicht.
§5. Het verslag, vermeld in §4 van dit artikel, en het proces-verbaal van de financieel
directeur, vermeld in §3 van dit artikel, worden overgemaakt aan het vast bureau voor
tekorten kleiner of gelijk aan 100,00 euro, die een beslissing neemt betreffende de
aansprakelijkheid en in voorkomend geval van de hoogte van het tekort dat moet worden
vereffend. Bij niet aanvaarding van het verlies door het vast bureau ingevolge
aansprakelijkheid van het betrokken personeelslid moet het verlies door het personeelslid
worden vereffend. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de algemeen
directeur, de financiële directeur en het betrokken personeelslid.
§6. Het verslag, vermeld in §4 van dit artikel, en het proces-verbaal van de financieel
directeur, vermeld in §3 van dit artikel, worden overgemaakt aan de raad voor
maatschappelijk welzijn voor tekorten groter dan 100,00 euro, die een beslissing neemt
betreffende de aansprakelijkheid en in voorkomend geval van de hoogte van het tekort
dat moet worden vereffend. Bij niet aanvaarding van het verlies door de raad voor
maatschappelijk welzijn ingevolge aansprakelijkheid van het betrokken personeelslid
moet het verlies door het personeelslid worden vereffend. Een afschrift van dit besluit
wordt overgemaakt aan de algemeen directeur, de financiële directeur en het betrokken
personeelslid.
§7. Volgend op de beslissing betreffende de aansprakelijkheid zoals vermeld in §5 en § 6
van dit artikel, schrijft de financieel directeur de diefstal of het verlies in de boekhouding
in als een vordering op het personeelslid dat aansprakelijk wordt bevonden en het niet te
vereffenen tekort als een uitgave.
Voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen worden belast met de inning
van geringe dagontvangsten
Artikel 9 –Geringe dagontvangsten
§1. Het betreft individuele verrichtingen waarvan de individuele ontvangsten gering van
aard zijn. Het zijn ontvangsten die niet de normale inningsprocedure volgen, die
onmiddellijk in chartaal geld worden geïnd en waarvan de inning aldus samenvalt met de
vaststelling van het invorderingsrecht. Het innen van deze kleine geldsommen is
noodzakelijk voor het normale functioneren van de dienst. Het zijn ontvangsten die
moeilijk van de dienstverlening kunnen worden afgescheiden zonder dat de
dienstverlening wordt gehypothekeerd en waarvan de schuldenaar niet op voorhand kan
worden aangeduid.
§2. De opdracht tot inning van geringe dagontvangsten maakt deel uit van de taak van
de betrokken ambtenaar en geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.
Artikel 10 – Bevoegdheid rekenplichtige voor inning dagontvangsten
De rekenplichtige mag de ontvangen bedragen onder geen enkel beding aanwenden voor
het doen van uitgaven.
Artikel 11 – Procedure en modaliteiten beheer geringe dagontvangsten
§1. De inning van de geringe dagontvangsten gebeurt via het kasbeheersysteem. Zo de
rekenplichtige hierover niet beschikt, is inschrijving verplicht in een genummerd kasboek.

29/35

Op ieder moment moet de stand van de kasvoorraad kunnen geraadpleegd worden en
moet een gedetailleerde opgave van het soort ontvangsten beschikbaar zijn.
§2. De ingave van producten en hun eenheidstarief in het kasbeheersysteem gebeurt
uitsluitend door een beheerder van de centrale kas.
§3. Correcties van verrichtingen in het kasbeheersysteem kunnen niet door de
rekenplichtige zelf worden gedaan. Een correctie dient aangevraagd te worden bij de
financieel directeur. Indien ingevolge de correctie een bedrag cash zou terugbetaald zijn
geweest aan een burger, moet bij de aanvraag een door de burger ondertekend
ontvangstbewijs van de terugbetaling zitten.
Op basis van de schriftelijke toestemming van de direct leidinggevende van de
rekenplichtige voert de beheerder van de centrale kas, of zijn vervanger, de correctie
door.
§4. De rekenplichtige is verplicht om minimaal één keer per week de kas te maken
(natellen en controle). Als bewijs van natelling wordt een controlepunt ingevoerd in het
kasbeheersysteem. Het verdient aanbeveling dagelijks de kas te maken.
§5. De ontvangsten worden periodiek afgerekend aan beheerder van de centrale kas. In
elk geval wordt een afrekening gemaakt als de liquide middelen ( ontvangsten +
beginprovisie) meer dan 1.500 EURO bedragen. De afrekening wordt rechtstreeks met de
beheerder van de centrale kas of zijn vervanger gemaakt, in aanwezigheid van de
rekenplichtige. Van deze afrekening wordt een document opgemaakt dat wordt
ondertekend door beide partijen.
Er gebeuren geen tussenafrekeningen met het diensthoofd.
Het bedrag van de inningen wordt verantwoord door een nauwkeurige afrekeningsstaat
die een duidelijk overzicht geeft van de gedane ontvangsten. Alle nodige bewijsstukken
die controle mogelijk maken moeten worden bewaard en aan de beheerder van de
centrale kas worden overgemaakt bij de afrekening.
§6. De laatste storting van het jaar gebeurt ten laatste op de laatste werkdag van de
maand december.
§7. Waar mogelijk controleert het diensthoofd maandelijks de ontvangen geringe
dagontvangsten met een objectieve bron. Het diensthoofd rapporteert hierover aan de
financieel directeur.
§8. Bij overdracht van verantwoordelijkheid binnen een dienst, wordt er tussen de
betrokken personeelsleden/rekenplichtigen een afrekening gemaakt. Een dubbel hiervan
wordt overhandigd aan de financieel directeur en algemeen directeur.
§9. De algemeen directeur kan een beginkapitaal ter beschikking stellen van maximaal
500 EURO. Dit beginkapitaal wordt ter beschikking gesteld tegen ontvangstbewijs.
Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van een provisie voor het doen
van geringe exploitatie-uitgaven, andere dan dringende steunverlening
Artikel 12 – Omvang en terbeschikkingstelling van de provisie
§1. De provisie bedraagt maximum 250 EURO per toegekende schijf.
§2. De totaal toegekende provisie per jaar kan maximaal 1.000 EURO bedragen.
§3. Het maximale bedrag van elke afzonderlijke uitgave bedraagt 250,EURO.
§4. De provisies worden tegen ontvangstbewijs ter beschikking gesteld
§5. De provisiebeheerder is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer ervan: dit
impliceert dat de provisiebeheerder in eerste instantie kan worden aangesproken voor
kastekorten of uitgaven die zouden worden betwist.
§6. Een verantwoording gebeurt steeds bij de vraag tot het aanvullen van de provisie.
Vooraleer een volgende schijf van provisie wordt toegekend, moet de provisiebeheerder
een gedetailleerde opgave van de gedane uitgaven ten laste van de vorige provisie aan
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de financieel directeur voorleggen, samen met de nodige bewijsstukken van deze
uitgaven.
Artikel 13 – Aanwending en modaliteiten provisie
§1. De provisie mag door de provisiebeheerder enkel worden aangewend voor de
betaling van geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur die zonder uitstel moeten
gebeuren of die onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de
dienst. Er mogen uitsluitend uitgaven via de provisie gebeuren die niet de normale
uitgavenprocedure kunnen volgen.
§2. De provisiebeheerder bewaart alle bewijsstukken en alle uitgaven worden
geregistreerd in een met de financieel directeur afgesproken kasboekhouding.
§3. De op de kasprovisie gedane uitgaven van de provisiebeheerders worden minimaal
op het einde van elk kwartaal, op voorlegging van de staat van uitgaven
(kasboekhouding) en de bijhorende bewijsstukken opgenomen in de boekhouding van de
gemeente. Indien de titularis-provisiebeheerder door de financieel directeur of zijn
afgevaardigde wordt ontlast, stort hij het bedrag van de provisie terug, in voorkomend
geval verminderd met het bedrag van de uitgaven die hij reeds regelmatig heeft verricht
met de provisie, mits voorlegging van de bewijsstukken van de gedane uitgaven.
§4. Indien de financieel directeur of zijn afgevaardigde van oordeel is dat de uitgaven
niet overeenstemmen met de aanwending zoals bepaald in paragraaf 1 en 2 van dit
artikel, maakt hij een verslag op dat wordt bezorgd aan de provisiebeheerder. Samen
met de opmerkingen van de betrokken provisiebeheerder wordt dit verslag aan de
algemeen directeur bezorgd. De algemeen directeur neemt een beslissing over de al dan
niet aanvaarding van de gedane uitgave(n) via provisie.
Voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen worden belast met het
centraal kasbeheer
Artikel 14 – Beheerder van de centrale kas
§1. Het personeelslid/vervangend personeelslid dat door de algemeen directeur wordt
belast met het centraal kasbeheer, wordt beheerder van de centrale kas genoemd.
§2. De opdracht tot beheer van de centrale kas maakt deel uit van de taak van de
betrokken ambtenaar en geeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.
Artikel 15 – Procedure en modaliteiten beheer centrale kas
§1. De verrichtingen worden volgens datum ingeschreven in een kasbeheersysteem. Op
ieder moment moet de stand van de kasvoorraad kunnen geraadpleegd worden.
§2. De rekenplichtige is verplicht om minimaal één keer per week de kas te maken
(natellen en controle).
§3. Alle nodige bewijsstukken die controle mogelijk maken moeten worden bewaard en
op verzoek van de financiële directeur aan hem worden overgemaakt.
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Rapportering door de financieel directeur aan vast
bureau en raad voor maatschappelijk welzijnartikel 177 DLB - Kennisgeving
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en motivering
Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 legt een
aantal rapporteringsverplichtingen op. Hieronder kan u kennis nemen van de
rapportering.
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 177.
Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de bijgevoegde rapportering.

Bijlagen


rapportering177-ocmw.pdf
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Rapportering door de financieel directeur aan gemeenteraad, raad voor maatschappelijk
welzijn, college van burgemeester en schepenen en vast bureau – kennisgeving

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 legt een aantal
rapporteringsverplichtingen op. Hieronder kan u kennis nemen van de rapportering. Deze
rapportering is een proces dat nog moet verder ontwikkelen en dat op termijn mogelijk meer cijfers
en vergelijkingen kan bevatten.
1) Rapportering over de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole
De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en
wetmatigheidscontrole van de beslissingen met budgettaire en financiële impact van de gemeente
en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Hierover dient de financieel directeur in
volle onafhankelijkheid te rapporteren aan gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college
van burgemeester en schepenen en aan vast bureau.
Op 31 januari 2019 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dat
verbintenissen van minder dan 10.000,00 euro excl. btw van de visumplicht vrijgesteld zijn.
Onder verantwoordelijkheid van de financieel directeur werden voor 2020 8 visums voor
overheidsopdrachten afgeleverd.
In de eerste 6 maanden van 2021 werden 10 visums voor overheidsopdrachten afgeleverd. Er werd
geen enkel negatief visum verleend omdat dossiers die niet in orde zijn besproken en herwerkt
worden alvorens het college overgaat tot gunning van de opdracht.
2) Rapportering over de thesaurietoestand – de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de
evolutie van de budgetten.
De financieel directeur moet rapporteren over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose en de
evolutie van de budgetten. Het is noodzakelijk om heel duidelijk de timing/periode van rapportering
mee te geven omdat het zeer veranderlijke gegevens betreft. Op het moment dat men kennis neemt
van deze gegevens zijn ze per definitie al verouderd.
Deze rapportering behelst de periode 01/01/2021 – 30/06/2021 met datum gegevens op
08/07/2021. De gegevens worden per 08/07/2021 genomen omdat de aflossingen van de leningen
per 30/06 pas op 07/07 van de rekening gaan en we anders een volledig verkeerde momentopname
van het eerste semester 2021 zouden krijgen.
De liquiditeiten per 08/07/2021 bedroegen in totaal afgerond een 13.200.000,00 euro. Als we dit
vergelijken met de thesaurie per eind 2020 – 17.400.000,00 euro dan zien we dat de beschikbare
liquide middelen gedaald zijn. En hoewel dit slechts een momentopname is, is mijn prognose dat we
nog dit jaar – uiterlijk begin 2022 nieuwe leningen zullen moeten opnemen.
Er werd hiervoor een raming gemaakt van de grootste recurrente ontvangstenposten (
personenbelasting, onroerende voorheffing, gemeentefonds, eigen ontvangen) en de grootste
recurrente uitgavenposten ( lonen – toelagen politie en HVZ – leningslasten – leeflonen – wekelijkse
betaalloten op basis van gemiddelde). De raming is dan ook dat enkel uit deze bewegingen de
thesaurie nog verder zal dalen met een 3.900.000,00 euro. Daarnaast is er de voorziene voorlopige
oplevering van landhuis Deviron waarbij na oplevering de totale som van het project moet betaald
worden zijnde een 4.100.000,00 euro.
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Als we daarbij in rekening brengen dat er altijd een minimale thesaurie moet zijn om de lopende
verplichtingen te kunnen voldoen, dan is het duidelijk dat het aangaan van nieuwe leningen niet
meer lang kan uitgesteld worden. Er zal in principe een bestek met de voorwaarden voor het
aangaan van leningen voorgelegd worden aan de gemeenteraad van september 2021.
Voor de evolutie van de budgetten maak ik gebruik van de officiële digitale kwartaalrapportering
Q2/2021.
Per 30/06/2021 werd 61% van de exploitatie-uitgaven in kost geboekt en 42% van de exploitatieontvangsten werden in opbrengst geboekt.
Dit verschil in realisatiepercentage tussen de ontvangsten en uitgaven op dit moment is normaal.
Voor de ontvangsten uit één van de belangrijkste belastingen, de onroerende voorheffing, worden
pas vanaf de 2de jaarhelft voorschotten betaald waardoor er voor de eerste jaarhelft hier enkel de
achterstallen en afrekening van het voorgaande jaar geboekt werd.
Over de evolutie van het financieringssaldo kan enkel bevestigd worden dat de aflossingen en
intresten betaald worden cfr. de aflossingstabellen. Er werden tot op vandaag geen nieuwe leningen
aangegaan.
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30 september 2021 21:11 - De voorzitter sluit de zitting
algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens
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