
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 
 

 

 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING VAN 25 MAART 2019 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies Vanderlinden, schepenen 
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 
 

VERONTSCHULDIGD: Eva De Bleeker en Joris Pijpen, schepenen 
Patrick Demaerschalk, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Notulen openbare zitting 10 december 2018. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 10 december 2018: 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 van de openbare zitting van 10 december 2018 goed.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement 

 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 28 januari 2019. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 28 januari 2019: openbare zitting raad voor maatschappelijk welzijn.  
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Feiten en context 

 

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

over de redactie van de notulen en het zittingsverslag 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 28 januari 

2019 goed.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement 

 

* * * 

 

O.P.3 Secretariaat. Notulen en zittingsverslag openbare zitting 25 februari 2019. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 25 februari 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 en het zittingsverslag 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 25 februari 

2019 goed.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement 

 

* * * 
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O.P.4 Financiën. OCMW. Budget 2019. Budgetwijziging 1. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

 

Het budget 2019 werd door de raad voor maatschappelijk welzijn, in zitting van 19 

november 2018, goedgekeurd. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.  

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 545.486,35 

euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 1.362.946,80 euro en de rubriek 

andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 517.516,79 euro. 

 

Samen met het budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 1.399.843,33 euro 

bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 64.866,09 euro. 

 

BESLUIT: 14 stemmen voor: Tim Vandenput, 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 

4 stemmen tegen: Alain Borreman, Wim Laureys, Julie Bollue en Jo 

Portois 

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2019 van de 

gemeente. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de financieel 

directeur. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, financieel directeur 

 

* * * 
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O.P.5 Secretariaat. Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting. 

Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 14 februari 2019: mail van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting tot 

het aanduiden van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de 

algemene vergadering ingevolge de vernieuwing van de OCMW-raad, legislatuur 

2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

Het OCMW is aandeelhoudster in de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.  

 

Juridische gronden 

 

• Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40; 

• De statuten van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.  

 

 

 

Argumentatie 

 

Als aandeelhoudster wordt het OCMW verzocht om een vertegenwoordiger en een 

plaatsvervanger aan te duiden voor de algemene vergadering voor de Gewestelijke 

Maatschappij voor Volkshuisvesting.  

 

Na geheime stemming  : 

• Dhr. Marc Vanderlinden als vertegenwoordiger: 18 stemmen voor 

• Dhr. Tim Vandenput als plaatsvervanger: 18 stemmen voor 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Marc Vanderlinden aan als vertegenwoordiger van het OCMW om deel 

te nemen aan de algemene vergaderingen van de Gewestelijke Maatschappij voor 

Volkshuisvesting en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 2 

De raad duidt dhr. Tim Vandenput aan als plaatsvervanger van het OCMW om deel te 

nemen aan de algemene vergaderingen van de Gewestelijke Maatschappij voor 

Volkshuisvesting en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gewestelijke Maatschappij voor 

Volkshuisvesting, alsook aan de betrokkenen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 
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Uittreksel voor: 

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.6 Secretariaat. Poolstok cvba. Aanduiding afgevaardigde algemene 

vergadering tot het einde van de legislatuur. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 15 februari 2019: mail van Poolstok cvba met het verzoek tot het aanduiden van 

een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering 

ingevolge de vernieuwing van de OCMW-raad, legislatuur 2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

Het OCMW is vennoot van Poolstok cvba.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Argumentatie 

 

Als vennoot wordt het OCMW verzocht een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor 

de algemene vergadering aan te duiden. 

 

Na geheime stemming  : 

• Dhr. Tim Vandenput als vertegenworodiger: 18 stemmen voor  

• Dhr. Joris Pijpen: 18 stemmen voor 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt dhr. Tim Vandenput aan als afgevaardigde van het OCMW om deel te nemen 

aan de algemene vergaderingen van Poolstok cvba en dit tot het einde van de legislatuur 

2019-2024.  

 

Artikel 2 

De raad duidt dhr. Joris Pijpen aan als plaatsvervanger van het OCMW om deel te nemen 

aan de algemene vergaderingen van Poolstok cvba en dit tot het einde van de legislatuur 

2019-2024.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Poolstok cvba via 

jasmina@poolstok.be, alsook aan de betrokkenen.   

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Poolstok cvba, betrokkenen 

* * * 
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O.P.7 Secretariaat. Haviland. Aanduiding individuele vertegenwoordiger 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 

• 25 februari 2019: beslissing van de gemeenteraad tot aanduiding van dhr. Marc 

Vanderlinden als effectief vertegenwoordiger en dhr. Tim Vandenput als 

plaatsvervanger om de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene 

vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de huidige legislatuur.  

• 5 maart 2019: mail van Haviland met het verzoek om mevr. Eva De Bleeker als 

individuele vertegenwoordiger aan te duiden.  

 

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. 

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 

 

In zitting van 25 februari 2019 heeft de gemeenteraad de vertegenwoordiger en de 

plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale 

aangeduid en de gezamelijke voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders bevestigd.  

Er werd echter geen individuele vertegenwoordiger uit de lijst van 15 kandidaat-

bestuurders aangeduid. Dit is noodzakelijk gezien de toepassing van het in-house principe. 

Haviland Intercommunale vraagt om mevr. Eva De Bleeker af te vaardigen.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad duidt in de lijst van de 15 kandidaat bestuurders mevr. Eva De Bleeker als 

individuele vertegenwoordiger aan.  

 

Artikel 2 

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

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Haviland, betrokkene 

 

* * * 

 

O.P.8 Secretariaat. Haviland. Aanduiding afgevaardigde beheerscomité GIDPBW 

(gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk). 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 22 februari 2019: brief van Haviland Intercommunale met het verzoek tot het 

aanduiden van een vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de GIDPBW 

ingevolge de vernieuwing van de OCMW-raad, legislatuur 2019-2024.  

 

Feiten en context 

 

De gemeente 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 

 

• Koninklijk Besluit van 10 december 2017, artikel 2; 

• Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

 

Argumentatie 

 

In het beheerscomité van de GIDPBW Haviland zetelen de personen belast met het 

dagelijks beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en 

vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg (FOD WASO).  

Gezien het toenemend belang van Welzijn, Arbeidsveiligheid en Gezondheid van het 

personeel en het toenemend toezicht door de FOD WASO in de lokale besturen dringt 

Haviland er op aan om dit mandaat in het beheerscomité toe te kennen aan de 

Burgemeester, de schepen van Arbeidsveiligheid en Welzijn, de schepen van personeel 

met bevoegdheid Welzijn, Arbeidsveiligheid en Gezondheid of een mandataris met ervaring 

in het Beheerscomité van de GIDPBW Haviland.  
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De vergaderingen van het beheerscomité voor het jaar 2019 zijn gepland op: 

- woensdag 3 april 

- woensdag 19 juni  

- woensdag 2 oktober 

 

Na geheime stemming  : 

• Mevr. Eva De Bleeker als vafgevaardigde: 18 stemmen voor  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

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

beheerscomité van de gemeenschappelijke preventiedienst Haviland.  

 

Artikel 2 

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en afschrift wordt bezorgd 

aan Haviland alsook aan de betrokkene.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Haviland, betrokkene 

 

* * * 

 

O.P.9 Secretariaat. Lokale Adviescommissie Gas, Elektriciteit en Water. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 7 januari 2019 : installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad met 

aansluitend de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, waarin 

de samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd vastgesteld. 

 

Feiten en context 

 

In elke gemeente wordt een lokale adviescommissie opgericht omtrent de minimale 

levering van elektriciteit, gas en water. 

Deze bestaat uit : 

1) de hoofd-maatschappelijk assistene van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens 

afgevaardigde, die het voorzitterschap van de commissie waarneemt; 

2) één lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW van de 

gemeente waar de huishoudelijke abonnee zijn woonplaats heeft; 

3) één vertegenwoordiger van de betrokken netbeheerder, aardgasnetbeheerder of 

exploitant, naargelang van het geval; 

4) één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de 

huishoudelijke afnemer, huishoudelijke aardgasafnemer of huishoudelijke abonnee, 

naargelang van het geval voor zijn sociale begeleiding een beroep gedaan heeft op 

een dergelijke instelling. 
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Juridische gronden 

 

• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van 

de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en 

water, van 16 september 1997, meer bepaald artikel 2; 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77. 

 

Argumentatie 

 

De adviesbevoegdheid van de lokale adviescommissie ligt in het verlengde van de 

hoofdopdracht van het OCMW, met name het verzekeren van het recht op 

maatschappelijke dienstverlening en integratie, niet het minst in het kader van individuele 

steunaanvragen. Voor de samenstelling van de lokale adviescommissie wordt daarom ook 

bij voorrang gekozen voor personen die ter zake ervaring hebben.  

 

Na geheime stemming  : 

• Mevr. Annelies Vanderlinden: 18 stemmen voor 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevr. Annelies Vanderlinden aan om te zetelen 

in de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt mevr. Véronique Collart en de betrokkene.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Veronique Collart, de betrokkene 

 

* * * 

 

O.P.10 Secretariaat. Aanstelling van één afgevaardigde en één 

plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de VZW 

Samenwerkingsinitatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) zorgnetwerk 

Zenneland voor de volledige legislatuur 2019-2024. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 7 januari 2019: installatievergadering van de gemeenteraad met aansluitend de 

eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Feiten en context 

 

Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Zorgnetwerk Zenneland wil 

via de structurele organisatie en de inzet van zijn leden een optimaal welzijn van de 

hulpbehoevende patiënt bekomen in de thuis- of thuisvervangende situatie. Dit welzijn 

wordt nagestreefd door een multidisciplinaire aanpak, waarbij alle actoren binnen hun 

mogelijkheden en met behoud van professionele voldoening, samenwerken. 
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Het SEL Zorgnetwerk Zenneland is een koepelorganisatie met als voornaamste taak het 

stimuleren en optimaliseren van de samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. 

 

Het SEL tracht dit te realiseren door: 

 

• het voortdurend inventariseren van een overzicht van zorg- en hulpverleners, 

mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties en het actief bekendmaken van dit 

overzicht. 

• multidisciplinair overleg te organiseren rond patiënten en hun omgeving en de 

betrokken zorg- en hulpverleners. 

• te zorgen voor een vlotte samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en 

de ziekenhuizen. 

• het organiseren van vormingen zowel voor professionelen als voor het brede 

publiek. 

• het helpen uitwerken van nieuwe initiatieven die door de overheid worden 

genomen. 

• samenwerkingsinitiatieven uit te werken volgens bestaande vragen en noden in het 

werkveld. 

• lokale besturen te helpen met de opmaak van hun lokaal sociaal beleidsplan. 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald, artikel 34, 74 en 77. 

 

Argumentatie 

 

Na geheime stemming :  

• Afgevaardigde algemene vergadering 

○  Mevr. Annelies Vanderlinden: 18 stemmen voor 

• Plaatsvervanger 

○  Mevr. Julie Delwick: 18 stemmen voor 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevr. Annelies Vanderlinden  aan om het 

OCMW Hoeilaart te 

vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de VZW Samenwerkingsinitiatief 

Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Zorgnetwerk Zenneland, dit voor de volledige legislatuur 

2019-2024. 

 

Artikel 2 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevr. Julie Delwick aan als plaatsvervanger 

voor de algemene vergaderingen van de VZW Samenwerkingsinitiatief 

Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Zorgnetwerk Zenneland, dit voor de volledige legislatuur 

2019-2024. 

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de vzw Samenwerkingsinitiatief 

Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Zorgnetwerk Zenneland, alsook aan de betrokkenen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 
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Uittreksel voor: 

Afgevaardigde en plaatsvervanger, SEL Zorgnetwerk Zenneland 

 

* * * 

 

O.P.11 Secretariaat. Aanduiding van raadsleden die de taak van voogd en 

van toeziend voogd zullen vervullen. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 februari 2013: besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aanduiding 

van raadslid Joke Muyldermans als voogd en Wilfried Van Raemdonck als toeziend 

voogd.  

• 7 januari 2019: installatievergadering van de gemeenteraad met aansluitend de 

eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Feiten en context 

 

In bepaalde situaties kan het OCMW de voogdij voor een minderjarige opnemen. Deze 

mogelijkheid bestaat wanneer: 

 

• het OCMW  door de vrederechter als voogd wordt aangeduid voor een 

minderjarige waarover niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële 

bewaring heeft; 

• de jeugdrechtbank of het comité voor de jeugdbescherming aan het OCMW de 

kinderen toevertrouwen waarover het OCMW al de materiële bewaring heeft en 

van wie de ouders geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet. 

 

 De voogdij neemt een einde: 

 

• zodra is voorzien in de voogdij met toepassing van de regels van het Burgerlijk 

Wetboek; 

• in geval van adoptie, pleegvoogdij, erkenning of herstel van de ouders die uit het 

ouderlijk gezag waren ontzet, in de rechten die hun waren ontnomen. 

 

Om hieraan tegemoet te komen stelt de raad voor maatschappelijk welzijn onder haar 

leden een voogd en een toeziend voogd aan. 

 

De taken van de aangestelde personen: 

• de voogd heeft als taak zorg te dragen voor de persoon van de minderjarige, die 

hij moet opvoeden volgens de beginselen waarvoor de ouders  hebben gekozen, en 

de minderjarige te vertegenwoordigen in alle burgerlijke handelingen. Voor het 

stellen van bepaalde handelingen (bijvoorbeeld een erfenis aanvaarden of 

verwerpen namens de minderjarige, goederen verkopen,...) moet de voogd eerst 

een machtiging hebben van de vrederechter. 

• de toeziend voogd oefent controle uit op de voogd en vervangt deze indien hij/zij 

niet kan optreden wegens belangenvermenging. De toeziend voogd heeft in principe 

geen bevoegdheid om tussen te komen of om controle uit te oefenen op de 

opvoeding van het kind. 

 

De voogd legt jaarlijks verantwoording af over zijn beheer en over de zorg voor de persoon 

van de minderjarige.  

 

Juridische gronden 

 

• Organieke wet van 8 juli 1976, inzonderheid artikel 63 tot en met 68; 

• Burgerlijk Wetboek artikel 1026 en volgende; 
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• Gerechtelijk Wetboek artikel 1232 en 1233.  

 

Argumentatie 

 

Na geheime stemming :  

Voogd :  

○  Mevr. Annelies Vanderlinden: 18 stemmen voor 

Toeziend voogd : 

○  Mevr. Eva De Bleeker: 18 stemmen voor 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om mevr. Annelies Vanderlinden  aan te 

duiden om de taken van voogd te vervullen. 

 

Artikel 2 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om mevr. Eva De Bleeker aan te duiden om 

de taken van toeziend voogd te vervullen. 

 

Artikel 3 

Deze aanstellingen gelden tot de volgende vernieuwing van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. De aanstelling vervalt wanneer de betrokkene de hoedanigheid van raadslid 

verliest. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

De betrokkenen 

 

* * * 

 

O.P.12 Secretariaat. Welzijnskoepel. Goedkeuring agenda en mandaat voor 

de algemene vergadering van 25 maart 2019. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

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

West-Brabant.  

• 5 november 2012: goedkeuring door de gemeenteraad Hoeilaart tot de toetreding 

van de OCMW-raad Hoeilaart tot  de Welzijnskoepel West-Brabant.  

• 15 februari 2019: brief van de Welzijnskoepel West-Brabant met verzoek om 

goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering 

van 25 maart 2019.  

 

Juridische gronden 

 

• Statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant;  

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  
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Argumentatie 

 

De OCMW-raad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 

vergadering van 25 maart 2019 van de Welzijnskoepel West-Brabant en tevens het 

mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.  

 

De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren: 

1) Notulen algemene vergadering d.d. 13 december 2018 - Goedkeuring.  

2) Installatie van de leden van de algemene vergadering.  

3) Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur.  

4) Verkiezing van de voorzitter van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.  

5) Verkiezing van de ondervoorzitter van de Algemene Vergadering en de Raad van 

Bestuur.  

6) Huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen van de vereniging - 

Goedkeuring.  

7) Benoeming van de deskundigen.  

8) Vertegenwoordiging van de vereniging binnen externe organisaties - Oproep tot 

kandidatuurstelling.  

 

Beslissing van de OCMW-raad van 25 februari 2019 tot aanduiding van mevr. Caroline 

Lagrange als eerste afgevaardigde, mevr. Véronique Desmet als tweede afgevaardigde en 

mevr. Julie Delwick 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.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad beslist om mevr. Caroline Lagrange, mevr. Véronique Desmet, mevr. Julie Delwick 

te mandateren om de agenda van de algemene vergadering van de Welzijnskoepel West-

Brabant van 25 maart 2019 goed te keuren.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Welzijnskoepel West-Brabant, 

alsook aan de betrokkenen.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Welzijnskoepel West-Brabant, betrokkenen 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Wim Laureys vraagt of de raad een zicht kan krijgen op de remediëring na de 

inspectie van het woonzorgcentrum in oktober 2018.  

 

Tim Vandenput laat weten dat de administratie deze werkpunten opvolgt en 

hierover zal terugkoppelen op de volgende zitting. Hij voegt eraan toe dat er onder 

impuls van de voormalig OCMW-secretaris en de voormalig OCMW-voorzitter er 

verschillende acties zijn ondernomen en geïmplementeerd. 
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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 

 


