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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING VAN 24 JUNI 2019 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en 
Annelies Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, 
Luc Meganck, Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, 
Caroline Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 27 mei 2019. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 27 mei 2019: openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn.  

 

Feiten en context 

 

Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk raadslid het recht om opmerkingen te maken 

over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder de artikelen 32, 

277 en 278. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 

27 mei 2019 goed.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement RMW. 

 

* * * 
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O.P.2 Financiën. OCMW Jaarrekening 2018. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

/ 

 

Feiten en context 

 

In toepassing van artikel 41, §2, 3° en artikel 260 van het Decreet Lokaal Bestuur worden 

de gemeenterekeningen jaarlijks ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk welzijn 

voorgelegd.  

 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, §2, 3° en artikel 260.  

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

De jaarrekening 2018 van het OCMW eindigt met een positief resultaat, ten bedrage 

van 314.523,85 euro. 

 

Zodoende wordt het resultaat op kasbasis 1.690.089,77 euro en 

de autofinancieringsmarge 479.478,17 euro.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 16 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, 

Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, 

Sylvie Gahy, Roby Guns, Luc Meganck, Julie Vanstallen, Joy Sergeys, 

Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies 

en Steven Coppens 

 5 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, 

Wim Laureys, Julie Bollue en Jo Portois 

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de jaarrekening 2018 van het OCMW. 

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht de gemeenterekening over te maken aan de toezichthoudende 

overheid.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Cindy Denies 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, Digitaal Loket. 

 

* * * 
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Vragen en antwoorden. 

 

1) Wim Laureys kaart de situatie van de hitte aan: "Vandaag is het warm weer, mijn 

aandacht gaat naar de mensen die vandaag tijdelijk in de containers van 

het rusthuis zitten. Zitten er vandaag nog mensen in die containers? Zijn deze 

aangepast aan de warmte of is het daar snikheet in? Hoe zit het met 

het renovatieproject? Ik hoor van alles maar weet niet of dat juist is. Bijvoorbeeld, 

de vloerbekleding zou losgekomen zijn, probleem met de gordijnen 

- kleur verschillend of verkeerd omhoog gehangen? Is dit waar? Wordt dit 

opgevolgd? Mogen we meerkosten verwachten? Ik zou graag een duidelijk 

antwoord hierop krijgen." 

 

Tim Vandenput reageert: "Wat de werken betreft, die opmerkingen zijn nog niet tot 

bij ons gekomen, dus ik weet niet waar u die informatie haalt. Wij hebben wel aan 

de patrimoniumverantwoordelijke van het GC Felix Sohie gevraagd om in de kamers 

de technische opvolging te doen van de werken. Ik hoor alleen positieve signalen 

dat die persoon dat heel goed doet. De geruchten, dat er iets loskomt, dat er 

een verkeerde kleur gordijnen is geleverd … ik reken erop dat hij dit opvolgt en dat 

dit opgelost geraakt. Naar vertraging toe; er is een beetje vertraging omdat er 

een firma van technieken niet is komen opdagen. Wij hadden deze firma aangesteld 

maar zij zijn niet willen afkomen. Wij hebben hen in gebreke gesteld en een andere 

firma kunnen vinden om deze werken uit te voeren. Wij zijn bezig met 

een procedure tegen de aannemer die niet is komen opdagen om een aantal zaken 

te recuperen o.a. de meerkost van de paar weken vertraging. Wat betreft 

de werken, ik denk dat die in een eindfase zitten en dat die binnen een week of 2 

afgelopen zijn zodat de mensen terug kunnen naar hun kamer. Wat betreft 

de situatie in de containers zelf, ik ben er zelf nog niet geweest, maar wij hebben 

een organisatie met verzorgenden, verplegend personeel ... Er is ook een directrice 

die daar de zaken waarneemt. Zij moeten het in orde brengen dat dat gebeurt. 

Ik heb hier nog niets over gehoord, maar ben er zeker van dat, wanneer er 

een probleem is, we dat vandaag al zeker op het college hadden gehoord." 

 

Wim Laureys vraagt naar een schriftelijke bevestiging dat er controle werd 

uitgevoerd dat de containers bestand zijn tegen de hitte, dat het voor de mensen 

een aangename omgeving is bij het warme weer, dat er geen enkel probleem is 

met de vloerbekleding en dat er niets verkeerd is gelopen met de gordijnen. 

 

Tim Vandenput vraagt naar een toelichting over de informatiebron wat betreft 

de gordijnen en de vloerbekleding: "Ik weet daar niets van. Als u wil dat wij 

degelijke informatie geven, zou ik graag ook de bron weten. U hoeft dat vandaag 

niet in de openbare zitting te zeggen maar als u dat zegt tegen 

de algemeen directeur dan kunnen wij gevat antwoorden. Want antwoorden op 

geruchten, daar doen wij niet aan mee." 

 

Wim Laureys antwoordt: "Het is geen gerucht aangezien ik de vraag stel met 

aanwezigheid van publiek, dat is de plaats waar ik ze toch moet stellen? Ik moet ze 

toch niet gaan stellen op een ander. Als er niets aan de hand is, geen enkel 

probleem. Ik vraag gewoon bevestiging en dan zal de algemeen directeur het wel 

nakijken." 

 

Steven Coppens antwoordt dat de situatie zal worden bekeken. 
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* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 

Algemeen directeur 

Steven Coppens 

Voorzitter gemeenteraad 

 


