
 Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde 
 

 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING VAN 27 APRIL 2020 

 
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, Luc Meganck, Julie Bollue, Jo 
Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy 
Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Youri Vandervaeren, raadsleden 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Notulen openbare zitting 23 maart 2020 . Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 23 maart 2020: 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. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

/ 
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BESLUIT: 19 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc 

Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick 

Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois, 

Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, 

Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Steven Coppens 

1 onthouding: Youri Vandervaeren 

 

Enig artikel 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 23 maart 2020 goed.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement 

 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid Bijzonder Comité voor de  Sociale Dienst na 

ontslag Marijke Belsack 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 13 februari 2020: ontvangst ontslagbrief Marijke Belsack als lid van het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst van de gemeente Hoeilaart en dit met ingang van 17 

februari 2020, aan Steven Coppens, voorzitter van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

 

Feiten en context 

 

Alle leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten tijdens het mandaat 

voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Dit houdt in: 

 

1) Belg zijn; 

2) de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 

3) in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn; 

4) zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing. 

 

Raadslid Marijke Belsack heeft ontslag genomen en de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn hiervan op de hoogte gebracht. Het ontslag is definitief zodra de 

voorzitter de kennisgeving ontvangt. De kennisgeving werd ontvangen op vrijdag 21 

februari 2020, echter ze blijft haar mandaat uitoefenen tot de installatie van haar 

vervanger (artikel 103 DLB). 

 

De fractie Open VLD had geen opvolger(s) aangeduid in de oorspronkelijke akte van 

voordracht. De fractie Open VLD dient een nieuwe akte van voordracht in, met als 

commissielid Mevrouw Lydia Hoskens.(met bijhorende geloofsbrieven). 

 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 95, 96, 103 

en 105. 

 

Advies 

 

/ 
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Argumentatie 

 

De akte van voordracht werd overhandigd aan de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat de akte van voordracht ondertekend is door de 

meerderheid van de raadsleden van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben 

deelgenomen. 

 

Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat de voordracht voldoet aan de voorwaarden. 

De ingediende akte van voordracht is ontvankelijk. 

 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat het te installeren kandidaat-lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en 

zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. 

 

Dit kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst zal de voorgeschreven 

eed afleggen in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, ondertekend door de voorzitter van de raad 

voor maatschappelijk welzijn en door de algemeen directeur. Dit proces-verbaal wordt 

bezorgd aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Voor dit kandidaat-lid werd geen einddatum opgenomen in de akte van voordracht. 

 

Na de installatie van deze kandidaat zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het 

bijzonder comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst 

dus rechtsgeldig samengesteld. 

 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

 

Artikel 1 

De raad keurt de geloofsbrieven van het kandidaat-lid goed. 

 

Artikel 2 

De raad verklaart de kandidaat verkozen als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

betrokkenen 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 12 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 2769-9108-0601-5344.

https://www.verifieer.be/code/2769910806015344


Gemeenteraadszitting van 27 april 2020 

 

 

 

4 

O.P.3 Secretariaat. Vervanging lid Bijzonder Comité voor de  Sociale Dienst na 

ontslag Youri Vandervaeren 

 

DE RAAD, 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 3 maart 2020: ontvangst ontslagmail van Youri Vandervaeren als lid van het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de gemeente Hoeilaart en dit met 

ingang van 14 maart 2020, aan Steven Coppens, voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

Feiten en context 

 

Alle leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten tijdens het mandaat 

voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Dit houdt in: 

 

1) Belg zijn; 

2) de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; 

3) in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn; 

4) zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing. 

 

Raadslid Youri Vandervaeren heeft ontslag genomen en de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn hiervan op de hoogte gebracht. Het ontslag is definitief zodra de 

voorzitter de kennisgeving ontvangt. De kennisgeving werd meegedeeld tijdens de 

vergadering van BCSD op vrijdag 13 maart 2020, echter hij blijft zijn mandaat uitoefenen 

tot de installatie van zijn vervanger of vervangster (artikel 103 DLB). 

 

De fractie CD&V had een opvolger(s) aangeduid in de oorspronkelijke akte van voordracht. 

Mevrouw Marie-Paule Bockstal werd aangeduid als opvolger van Youri Vandervaeren. 

 

Zij werd uitgenodigd voor deze raad van maatschappelijk welzijn om haar eedaflegging te 

doen in aanwezigheid van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de 

algemeen directeur. 

 

 

Juridische gronden 

 

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 87,95, 96, 

103 en 105,106. 

• Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, meer bepaald artikel 58. 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

De akte van voordracht werd tijdens de installatievergadering van 7 januari 2019 ter zitting 

overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Uit nazicht door de voorzitter bleek dat de akte van voordracht ondertekend is door de 

meerderheid van de raadsleden van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben 

deelgenomen. 

 

Uit nazicht door de voorzitter bleek dat de voordracht voldoet aan de voorwaarden. 

De ingediende akte van voordracht is ontvankelijk. 
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Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat het te installeren kandidaat-lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en 

zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. 

 

Dit kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst zal de voorgeschreven 

eed afleggen in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, ondertekend door de voorzitter van de raad 

voor maatschappelijk welzijn en door de algemeen directeur. Dit proces-verbaal wordt 

bezorgd aan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Voor dit kandidaat-lid werd geen einddatum opgenomen in de akte van voordracht. 

 

Na de installatie van deze kandidaat zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het 

bijzonder comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst 

dus rechtsgeldig samengesteld. 

 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad keurt de geloofsbrieven van het kandidaat-lid goed. 

 

Artikel 2 

De raad verklaart de kandidaat Marie-Paule Bockstal als verkozen lid van het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst Annelies Vanderlinden, nieuw lid Marie-Paule 

Bockstal 

 

* * * 

 

O.P.4 Communicatiedienst. Samenwerkingsovereenkomst Agentschap voor 

Integratie en Inburgering. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 4 december 2019: uitnodiging van Simon Ceulemans van het Agentschap voor 

Integratie en Inburgering (AgII) om samen te zitten rond de inhoud van een 

samenwerkingsovereenkomst. 

• 27 januari 2020: bespreking van het voorstel van het AgII met Véronique Collaert 

en Caroline Rosseels. 

 

Feiten en context 

 

Het Agentschap voor Integratie en Inburgering wil een overeenkomst afsluiten om de 

samenwerking de komende bestuursperiode nog meer op maat af te stemmen. Het doet 

dit met alle lokale besturen in Vlaanderen. Deze overeenkomst werd overlopen en waar 

nodig aangepast aan de situatie in Hoeilaart (zie bijlage). 
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Juridische gronden 

 

• Het decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid; 

• Het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering 

van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en 

inburgeringsbeleid 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de samenwerkingsovereenkomst tussen 

het lokaal bestuur Hoeilaart en het Agentschap voor Integratie en Inburgering goed te 

keuren en te laten ondertekenen. 

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Rosseels 

Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker 

 

Uittreksel voor: 

Communicatiedienst 

 

* * * 

 

O.P.5 Sociale dienst. Besluit tot samenwerking met Agentschap voor Integratie 

en Inburgering voor sociaal tolken en vertalen. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 9 maart 2020: besluit CBS over de samenwerkingsovereenkomst met het 

Agentschap Integratie en Inburgering.  

In het verlengde van deze overeenkomst kan een samenwerking worden aangegaan 

voor ondersteuning in de communicatie met anderstalig cliënteel: we kunnen dan 

rekenen op het aanbod sociaal tolken en vertalen van het AgII. We krijgen dan 

toegang tot een webportaal om tolken te reserveren.  

• 9 maart 2020: besluit vast bureau betreffende de kaderovereenkomst voor het 

gebruik van sociaal tolken en vertalen  

 

Feiten en context 

 

De sociale dienst heeft tot op heden nooit enige samenwerkingsovereenkomst met externe 

diensten voor het sociaal tolken gehad. 

Wanneer er in het verleden nood was aan bijstand van een tolk, werd ad hoc beroep gedaan 

op een externe dienst, bvb. Brussel Onthaal. Dit vergde dan elke keer de opmaak van 

documenten tussen OCMW en de dienst, per cliënt.   
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Het OCMW heeft drie LOI-panden en 12 gesubsidieerde opvangplaatsen voor verzoekers 

om internationale bescherming.  

Het gebeurt zelden dat er geen gemeenschappelijke taal is tussen de vluchteling en de 

maatschappelijk werker. Meestal kent de vluchteling immers wat Engels of Frans, of 

wanneer hij uit een opvangcentrum komt, al wat Nederlands.  

 

Wanneer de cliënt een gesprek wenst waarbij nuancering nodig is en zich dus in z'n 

moedertaal wil uitdrukken, komt het voor dat hij vanuit zijn eigen netwerk een 

vertrouweling aanspreekt voor vertaling.  

 

Er wordt dus zelden een beroep gedaan op externe diensten om te tolken.  

Toch is het handig om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met AgII op dit vlak. 

Op die manier gaat er geen kostbare tijd verloren wanneer zou blijken dat er een tolk nodig 

is: we kunnen dan meteen terugvallen op de bestaande overeenkomst en hoeven niet zelf 

nog aan de zoektocht naar een tolk te beginnen.  

 

De gecertifieerde sociaal tolk wordt vergoed volgens een vast uurtarief van 48 EUR. 

 

De sociale dienst doet geregeld beroep op ondersteunende diensten van het AgII, vooral 

de juridische helpdesk, en is zeer tevreden over deze ondersteuning.  

 

Juridische gronden 

 

Voorafgaand aan de kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen 

moet de samenwerkingovereenkomst met AgII goedgekeurd worden. Dit is materie 

waarover college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2020 beslist.  

 

Bij de kaderovereenkomst hoort een addendum (inlog webportaal - samenwerking met 

Brussel Onthaal). 

 

Advies 

 

De kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken biedt de mogelijkheid om snel, 

via een webportaal, een sociaal tolk te reserveren. De samenwerking creëert de 

mogelijkheid om snel te ageren.  

Wegens de beperkte nood aan inzet van tolken is de kostprijs beheersbaar.  

 

Argumentatie 

 

Er zijn geen argumenten om de overeenkomst met AgII niet aan te gaan.  

Enkel bij inzet van een tolk, wordt er gefactureerd.  

 

Het kunnen terugvallen op een tolk is een evidentie: zonder communicatie kunnen we niet 

komen tot een kwalitatieve hulpverlening.  

 

Financieel advies 

 

 

Financiële 

gevolgen voorzien 

Actie A-4.2.0  

AR: 613180 - BI: 0900-21 

vast uurtarief: 48 euro indien nood 

aan sociaal tolk  

Huidig beschikbaar: 3.985,05 euro 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot samenwerking met Agentschap Integratie 

en Inburgering voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen. 

 

 

Artikel 2 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de ondertekening van de kaderovereenkomst 

voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen en bijhorend addendum goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Véronique Collart 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

/ 

 

* * * 

 

O.P.6 Sociale Dienst. Besluit tot partnerschapsovereenkomst Voedselhulp 

Druivenstreek vzw en OCMW Hoeilaart. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 5 maart 2020: overleg tussen vertegenwoordigers van vzw Voedselhulp 

Druivenstreek, Annelies Vanderlinden en Véronique Collart aangaande de 

samenwerking tussen OCMW Hoeilaart en Voedselhulp Druivenstreek. 

De vzw overhandigt een te ondertekenen partnerschapsovereenkomst.  

• 30 maart 2020: besluit van het vast bureau. Advies tot goedkeuring door de raad 

voor maatschappelijk welzijn van de partnerschapsovereenkomst Voedselhulp 

Druivenstreek vzw en het OCMW van Hoeilaart.  

 

Feiten en context 

 

In 2013 werd een afsprakennota gemaakt tussen de vzw Voedselhulp en het OCMW.  

De vzw vraagt om het hernieuwen van de samenwerking. De term 'afsprakennota' wordt 

aangepast naar partnerschapsovereenkomst.  

 

Het gevraagde engagement aan het lokaal bestuur, opgenomen in de 

partnerschapsovereenkomst, wordt vermeld onder punt 7 : afspraken met het OCMW. 

Men verwijst enkel naar de wijze van doorverwijzing (administratieve afhandeling van de 

doorverwijzing).   

 

De vzw Voedselhulp Druivenstreek stelt een partnerschapsovereenkomst type 1 voor. Dit 

betekent dat de eindontvangers (de afnemers van voedsel) beschikken over een 

individueel (gezins)attest afgeleverd door het OCMW.  

 

Juridische gronden 

 

Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees parlement en de Raad betreffende het 

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.  

Op gemeentelijk vlak bepaalt het OCMW welke personen beantwoorden aan de definitie 

'meest behoeftigen'. 
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Advies 

 

De sociale dienst wenst de samenwerking met vzw Voedselhulp-Druivenstreek verder te 

zetten. Het aanbod van vzw Voedselhulp zal evenwel nooit gezien worden als structurele 

hulpmaatregel bij financiële problemen.  

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de partnerschapsovereenkomst tussen 

Voedselhulp Druivenstreek vzw en het OCMW van Hoeilaart goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Véronique Collart 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

sociale dienst 

 

* * * 

 

O.P.7 Welzijn. Welzijnskoepel aanduiding deskundige 

 

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. 

• 25 februari 2019 : beslissing van de Raad Maatschappelijk Welzijn tot aanstelling 

afgevaardigden van de OCMW-raad voor de algemene vergadering van de 

Welzijnskoepel West-Brabant. 

• 11 februari 2020 : vraag van de Welzijnskoepel West-Brabant met het verzoek tot 

het aanduiden van een deskundige voor de algemene vergadering en de Raad van 

Bestuur. 

 

Feiten en context 

 

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

vergadering en de Raad van Bestuur van de Welzijnskoepel.  

 

De deskundigen zijn niet stemgerechtigd, maar kunnen alle vergaderingen bijwonen en 

ontvangen alle agenda’s, notulen, ontwerpbesluiten etc. Zij zijn op die manier in staat om 

de ontwikkelingen bij de Welzijnskoepel op te volgen, of om bepaalde onderwerpen aan te 

kaarten op de vergadering. In Hoeilaart werd deze functie in het verleden opgenomen door 

de OCMW-secretaris.  
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Bij het begin van de huidige beleidsperiode werd er beslist om geen deskundige aan te 

duiden. Dit door de interne personeelsverschuivingen die toen nog niet duidelijk waren. 

Momenteel zijn we het enige lokaal bestuur zonder afgevaardigde. Het is zinvol om een 

nieuwe deskundige aan te duiden, zodat we op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 

en beslissingen.  

 

Juridische gronden 

 

• Statuten van de Welzijnskoepel West-Brabant; 

• Decreet Lokaal Bestuur artikel 484.  

 

Advies 

 

/ 

Argumentatie 

 

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

vergadering en de Raad van Bestuur van de Welzijnskoepel.  

 

De deskundigen zijn niet stemgerechtigd, maar kunnen alle vergaderingen bijwonen en 

ontvangen alle agenda’s, notulen, ontwerpbesluiten etc. Zij zijn op die manier in staat om 

de ontwikkelingen bij de Welzijnskoepel op te volgen, of om bepaalde onderwerpen aan te 

kaarten op de vergadering. In Hoeilaart werd deze functie in het verleden opgenomen door 

de OCMW-secretaris.  

  

Bij het begin van de huidige beleidsperiode werd er beslist om geen deskundige aan te 

duiden. Dit door de interne personeelsverschuivingen die toen nog niet duidelijk waren. 

Momenteel zijn we het enige lokaal bestuur zonder afgevaardigde. Het is zinvol om een 

nieuwe deskundige aan te duiden, zodat we op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 

en beslissingen.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen 

 

BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Enig artikel  

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevrouw Chloë Foccaert, afdelingshoofd Mens, 

aan als deskundige in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de 

Welzijnskoepel West-Brabant. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Welzijnskoepel West-Brabant 

roel.verlinden@welzijnskoepelwb.be 

 

* * * 

 

O.P.8 Sociale dienst. Kennisname. Basisregistratie schuldhulp van het jaar 

2019. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 17 februari 2020: kennisname vast bureau. 
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Feiten en context 

 

Instellingen voor schuldbemiddeling moeten jaarlijks, in het kader van hun erkenning, een 

jaarverslag indienen. Dit jaarverslag bestaat uit: 

1) de cijfers van de basisregistratie, aangevuld met antwoorden op een aantal vragen. 

2) het doorgeven van de personen die effectief aan schuldbemiddeling doen. 

 

Voor het jaarverslag 2019: 

De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang 

de verstrekte hulpverleningsmodules (budgetbegeleiding, budgetbeheer, 

schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling).  

 

De basisregistratie moet voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn.  

In bijlage werden eveneens de cijfers voor het jaar 2018 opgenomen.  

 

De daling van 47 dossiers naar 33 dossiers is voornamelijk een gevolg van het bewust 

stilstaan - als team sociale dienst -  bij elk dossier in begeleiding. De meerwaarde van de 

verderzetting van de begeleiding werd dossier per dossier in vraag gesteld.  

Doel: vermijden dat - door behoud van begeleidingen 'uit gewoonte' - de werklast zou 

maken dat het aanbod van deze hulpverlening zou dichtslibben met als gevolg dat er met 

wachtlijsten zou gewerkt moeten worden.  

Deze denkoefening resulteerde in een aantal stopzettingen; de afbouw van de dossiers 

gebeurde over diverse maanden, nooit abrupt.  

In sommige gevallen namen de cliënten hun budgetbeheer terug in eigen handen, in 

andere gevallen werd de stap gezet naar bewindvoering.  

 

Juridische gronden 

 

/ 

 

Advies 

 

/ 

 

Argumentatie 

 

/ 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2019 over 

basisregistratie schuldhulp. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Véronique Collart 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

sam vzw via e-mail hans.ledegen@samvzw.be 

 

* * * 
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Vragen en antwoorden. 

 

1) Jo Portois stelt volgende vraag: "Is er nog een eerstelijnszorg vergadering geweest? 

Zo ja, is daar iets verteld over het wit gele kruis? Ik heb geruchten gehoord dat ze aan 

het rekruteren zijn, voor terug in onze regio te werken en hulp te bieden aan mensen die 

het nodig hebben. Ben je ervan op de hoogte of is dit een gerucht?". 

 

Annelies Vanderlinden reageert: "Er is een vergadering geweest maar zoals je weet neem 

ik daar niet meer aan deel maar Chloé Foccaert wel. Er waren inderdaad geruchten dat 

ze terug zouden opstarten maar over een effectieve opstart in onze regio heb ik nog niks 

gehoord. Ik zal bijkomend vragen om de verslagen van de eerstelijnszone op het college 

te zetten zodat jullie daar ook inzicht in hebben wat daar gebeurt." 

 

2) Patrick Demaerschalk wou het volgende toevoegen: "Ik wou alleen besluiten met een 

positieve noot dat ik de gemeentediensten wil feliciteren met de zeer goede 

voorbereiding van deze gemeenteraad op digitale manier. Het is niet altijd evident om 

dat allemaal op een goede manier te laten stroomlijnen. Ik moet zeggen dat deze avond 

zeer goed gelukt is en wil hun daarvoor bedanken voor al het werk dat ze erin hebben 

gestoken. Zeer goed gedaan. Nog een andere deelnemer kan het alleen maar beamen. 

Youri Vandervaeren sluit zich aan bij Patrick Demaerschalk." 

 

Er zijn verder geen vragen. De eerste digitale gemeenteraad mag afgesloten worden. We 

zullen zien wat mei ons brengt en houden jullie natuurlijk op de hoogte. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 
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