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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2019 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

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

VERONTSCHULDIGD: Eva De Bleeker, schepen 
Luc Meganck, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Notulen openbare zitting 28 januari 2019. Goedkeuring. 

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting. 

Reden: door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur worden de opmerkingen, 

gegeven door de raadsleden tijdens de zitting, niet meer opgenomen in de notulen, wel in 

het zittingsverslag. Dit zittingsverslag was echter niet geagendeerd. Zowel de notulen als 

het zittingsverslag worden ter goedkeuring opnieuw geagendeerd in de zitting van 25 

maart 2019. 

 

* * * 

 

O.P.2 Personeelsdienst. Wijziging personeelsformatie. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

OCMW & Gemeentebestuur Hoeilaart hadden elk hun eigen organisatiestructuur.  

Naar aanleiding van de integratie OCMW & Gemeentebestuur Hoeilaart ontwierp het 

managementteam een nieuw voorstel tot organisatiestructuur.  

 

In het nieuwe organogram worden alle diensten gegroepeerd in afdelingen. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Advies 

 

Voorgelegd voor advies op het vakbondsoverleg van 21 januari 2019. 

 

Argumentatie 

 

Met de opmaak van een eengemaakt organogram willen we in eerste instantie duidelijkheid 

creëren, duidelijkheid over wie zich waar bevindt in de organisatie en duidelijkheid over 

waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden gepositioneerd worden.  
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Tweede doelstelling is een herziening van het managementteam. Door de samenvoeging 

van beide entiteiten stellen we vast dat het managementteam te groot en onevenwichtig 

is. De nood aan leidersfiguren die een (grote) groep medewerkers uit de organisatie 

richting kunnen geven, is groot. Vandaag zijn er nog te veel medewerkers die te weinig 

(bege-)leiding krijgen. Dit leidt tot onvrede bij de medewerkers en verlies aan effectiviteit 

voor de organisatie.  

Tevens moeten organisatiebrede thema’s opgenomen worden, er zijn mensen nodig die 

dat eigenaarschap oppakken en daar ook de nodige ruimte voor krijgen. 

 

Derde doelstelling is het aanpassen van de organisatie om aan onze verplichtingen te 

voldoen. We moeten evolueren en blijven veranderen. De voorbije jaren zijn verschillende 

werkpunten naar boven gekomen die we niet langer het hoofd kunnen bieden met de 

organisatiestructuur die we vandaag hebben. Een grondige vernieuwing is aan de orde. 

 

Een goedkeuring van het nieuwe organogram en wijzigende personeelsformatie is nodig 

ter versterking en verduidelijking van de dienstverlening. 

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorziet het organogram. De 

personeelsformatie is een facultatief document. 

 

Zie organogram en nota bij de personeelsformatie in bijlage. 

 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen niet 

voorzien 

Budgetwijziging met impact op autofinancieringsmarge 

en/of resultaat op kasbasis 

 

BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, 

Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens 

5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, 

Julie Bollue en Jo Portois 

 

Artikel 1 

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan het nieuwe organogram. 

 

Artikel 2 

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de personeelsformatie. 

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Personeelsdienst 

 

* * * 

 

O.P.3 Personeelsdienst. RPR OCMW. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 15 oktober 2018: goedkeuring van de rechtspositieregeling op de OCMW-raad.  
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Feiten en context 

 

Omwille van de integratie OCMW en Gemeentebestuur Hoeilaart bieden we aan de 

personeelsleden van beide werkgevers de mogelijkheid om deel te nemen aan de 

procedures van interne vacantverklaring en vacantverklaring via bevordering. 

 

Juridische gronden 

 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 

betreffende de rechtspositie van de secretaris en de financieel beheerder van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de wijzigingen tot op heden aan 

dit besluit. 

 

Advies 

 

Zie bijlage (advies vakbonden). 

 

Argumentatie 

 

Huidige medewerkers kansen aanbieden op een nieuwe jobopportuniteit binnen het lokaal 

bestuur. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, 

Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Sylvie Gahy, Roby Guns, 

Julie Vanstallen, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, 

Véronique Desmet, Timothy Rowies en Steven Coppens 

5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, 

Julie Bollue en Jo Portois 

 

Enig artikel 

De OCMW-raad hecht goedkeuring aan de wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor 

het personeel van OCMW Hoeilaart.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Steven Craps 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Personeelsdienst. 

 

* * * 

 

O.P.4 Secretariaat. Aanvaarding gift. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

Anonieme schenking van 50 euro voor het OCMW.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  
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Argumentatie 

 

De gift wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget 2019.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen voorzien.  

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad aanvaardt de anonieme schenking ten bijdrage van 50 euro.  

 

Artikel 2 

De raad is akkoord dat dit bedrag wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget 2019.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Katrien Vanderlinden 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 

 

Uittreksel voor: 

Financieel directeur 

 

* * * 

 

O.P.5 Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering 

tot het einde van de legislatuur, voordracht lid Raad van Bestuur tot het einde 

van de legislatuur en goedkeuring agenda. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 6 februari 2019: brief van Haviland met, ingevolge de vernieuwing van de 

gemeenteraad, legislatuur 2019-2024, verzoek tot:  

- de gezamelijke voordracht van de raad van bestuur te bevestigen 

- de individuele vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden  

- een effectief vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden  voor de AV 

- vaststelling van het mandaat te bepalen voor de AV van 28 maart 2019 

 

Feiten en context 

 

Het OCMW is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 

1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 

1965 onder het nummer 8226. 

 

Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de 

ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-

Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst het Decreet Lokaal Bestuur.  

 

De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene 

vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van 

inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 432 en 445; 

• De statuten van Haviland; 
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Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

De OCMW-raad wordt verzocht om een afgevaardigde en plaatsvervanger voor de 

algemene vergaderingen aan te duiden, alsook de gezamelijke voordracht van de raad van 

bestuur te bevestigen en een individuele vertegenwoordiger van de gemeente aan te 

duiden.  

 

De agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 28 maart 2019 

omvat volgende punten: 

1) Samenstelling van de raad van bestuur 

a. Benoeming van de raad van bestuur 

b. Akteneming van de voordracht van de bestuurders met raadgevende stem 

c. Benoeming deskundigen 

2) Varia.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De OCMW-raad duidt dhr. Marc Vanderlinden, Jan Lindtsstraat 30, 1560 Hoeilaart, 0499 

51 41 09, marc.vanderlinden@hoeilaart.be, aan als effectief vertegenwoordiger om de 

gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland 

Intercommunale gedurende de huidige legislatuur.  

 

Artikel 2 

De OCMW-raad duidt dhr. Tim Vandenput, Veldstraat 5, 1560 Hoeilaart, 0499 52 96 89, 

tim.vandenput@hoeilaart.be, aan als plaatsvervanger om de gemeente te 

vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale 

gedurende de huidige legislatuur.  

 

Artikel 3 

De OCMW-raad bevestigt de gezamenlijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 

zodat de algemene vergadering kan overgaan tot de benoeming van de raad van bestuur; 

• Cochez Greta (Pepingen) 

• De Bleeker Eva (Hoeilaart) 

• De Broyer Jan (Overijse) 

• De Donder Walter (Affligem) 

• De Smedt Patrick (Opwijk) 

• Degroote Kris (Herne) 

• Destoop Leen (Halle) 

• Erckelbout Jan (Dilbeek) 

• Holemans Ingrid (Zaventem) 

• Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw) 

• Steven Elpers (Merchtem) 

• Serkeyn Johan (Vilvoorde) 

• Vandaele Hugo (Beersel) 

• Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1ste 3j en Matthys Dominique   

   (Wezembeek-Oppem - laatste 3j 

• Willems Greet (Kampenhout) 
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Artikel 4 

De OCMW-raad duidt in de lijst van de 15 kandidaat bestuurders geen individuele 

vertegenwoordiger aan.  

 

Artikel 5 

De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de samenstelling van de raad 

van bestuur op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 28 maart 2019 

goed te keuren. 

 

Artikel 6 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Haviland, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.6 Secretariaat. Welzijnskoepel. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 september 2012: beslissing van de OCMW-raad Hoeilaart tot toetreding 

Welzijnskoepel West-Brabant.  

• 5 november 2012: goedkeuring tot de toetreding van de OCMW-raad Hoeilaart tot 

de Welzijnskoepel West-Brabant,  door de gemeenteraad Hoeilaart.  

• 28 december 2018: brief van de Welzijnskoepel West-Brabant met het verzoek tot 

het aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering ingevolge 

de vernieuwing van de gemeenteraad, legislatuur 2019-2024.  

 

Juridische gronden 

 

• Statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant; 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 484.  

 

Argumentatie 

 

In toepassing van de bepalingen van de statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant heeft 

onze OCMW-raad recht op 3 afgevaardigden.  

 

De OCMW-raad wordt aldus verzocht om 3 vertegenwoordigers in de algemene vergadering 

van de Welzijnskoepel West-Brabant aan te stellen.  

 

Elk bestuur kan tevens één (niet stemgerechtigde) deskundige afvaardigen naar de 

algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de Welzijnskoepel.  

 

De datum voor de eerste algemene vergadering van de Welzijnskoepel dient nog bevestigd 

en meegedeeld te worden.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt mevr. Caroline Lagrange aan als eerste afgevaardigde van de OCMW-raad 

voor de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant, en dit tot het einde 

van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 2 

De raad duidt mevr. Véronique Desmet aan als tweede afgevaardigde van de OCMW-raad 

voor de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant, en dit tot het einde 

van de legislatuur 2019-2024.   

 

Artikel 3 

De raad duidt mevr. Julie Delwick aan als derde afgevaardigde van de OCMW-raad voor de 

algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-Brabant, en dit tot het einde van de 

legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 4 (optioneel) 

De raadt duidt geen niet-stemgerechtigde deskundige in de Algemene Vergadering en de 

Raad van Bestuur van de Welzijnskoepel West-Brabant aan.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Katrien Vanderlinden 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 

 

Uittreksel voor: 

Welzijnskoepel West-Brabant, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.7 Secretariaat. Logo Zenneland. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 14 december 2018: mail van Logo Zenneland met het verzoek tot het aanduiden 

van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering ingevolge de 

vernieuwing van de gemeenteraad/OCMW-raad, legislatuur 2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

Logo Zenneland moedigt de gemeenten aan om hun rechten en controlefunctie uit te 

oefenen en deel te nemen aan de algemene vergaderingen.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Argumentatie 

 

Het OCMW wordt verzocht om, een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de 

algemene vergadering van Logo Zenneland aan te stellen.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De OCMW-raad duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan als afgevaardigde van het OCMW 

voor de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw, en dit tot het einde van de 

legislatuur.  

 

Artikel 2 

De OCMW-raad duidt mevr. Eva De Bleeker aan als plaatsvervanger van het OCMW voor 

de algemene vergadering van Logo Zenneland vzw, en dit tot het einde van de legislatuur.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Logo Zenneland, alsook aan de 

betrokkenen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Logo Zenneland en betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.8 Sociale dienst. Jaarverslag schuldbemiddeling 2018. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• RMW van 19 maart 2018: goedkeuring jaarverslag dienst schuldbemiddeling 

van 2017. Dit is toegevoegd in bijlage als vergelijkingsbasis. 

 

Feiten en context 

 

Het OCMW van Hoeilaart werd erkend als instelling voor schuldbemiddeling door besluit 

van de Vlaamse overheid van 12 juni 2001 en dit voor een periode van 3 jaar. 

 

Deze erkenning werd verlengd door het besluit van de Vlaamse overheid van 

26 januari 2004 voor een nieuwe periode van 6 jaar met ingang van 12 juni 2004. 

 

Deze erkenning werd door het besluit van de Vlaamse overheid van 5 mei 2010 opnieuw 

verlengd voor een nieuwe periode van 6 jaar met ingang van 12 juni 2010. 

 

Deze erkenning is van onbepaalde duur sinds het schrijven van de Vlaamse overheid van 

27 september 2013. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet van 24 juli 1996 tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor 

schuldbemiddeling; 

 

Argumentatie 

 

Het jaarverslag dient te worden goedgekeurd door de RMW. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan het jaarverslag schuldbemiddeling 2018. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Ine Leemans 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Ine Leemans 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Alain Borreman is verbaasd dat er tijdens de renovatie van de afdeling de Serre een 

opnamestop wordt ingevoerd. Hij stelt dat dit vermeden kan worden, zeker omdat 

er voldoende wachtenden zijn op de wachtlijst. 

 

Tim Vandenput ontkent de introductie van een opnamestop. Het Agentschap Zorg 

en Gezondheid heeft geëist dat er bij het vrijkomen van een kamer in de afdeling 

er eerst een bewoner uit de tijdelijk ingerichte kamers moet verhuisd worden. Het 

is immers zo dat naast de woonunits, verschillende lokalen binnen de gebouwen 

van het woonzorgcentrum werden omgevormd tot tijdelijke kamers. 

Daarnaast werd een aangepaste procedure uitgewerkt om de wachtlijst te hanteren 

tijdens de renovatie. Hierbij staat het zorgprofiel centraal. Niet elke tijdelijke kamer 

is geschikt voor alle zorgprofielen. 

 

2) Alain Borreman vraagt om de opvolging van het remediëringsplan na de doorlichting 

door Armonea opnieuw regelmatig op de agenda van de raad voor maatschappelijk 

welzijn te zetten. 

 

3) Alain Borreman vraagt naar de mogelijkheden om plaatsvervangers voor de leden 

van het bijzonder comité voor de sociale dienst te voorzien. 

 

Bram Wouters bevestigt dat vervanging mogelijk is, maar enkel door leden van de 

raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

 

 

 

* * * 

 

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 

 


