
 
 

 

 

ZITTINGSVERSLAG 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. 
 
 

* * * 
 
O.P.2 Secretariaat. Vervanging lid Bijzonder Comité voor de  Sociale Dienst na 
ontslag Marijke Belsack 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Door de verschuivingen in de samenstelling 
van deze raad zijn er ook wijzigingen in het bijzonder comité. We beginnen met de 
vervanging van Marijke Belsack, zij wordt opgevolgd door Lydia Hoskens. Haar 
geloofsbrieven werden onderzocht, wij kunnen haar nu aanstellen als lid van het 
bijzonder comité voor de Sociale Dienst." 
 
 

* * * 
 
O.P.3 Secretariaat. Vervanging lid Bijzonder Comité voor de  Sociale Dienst na 
ontslag Youri Vandervaeren 
 
Steven Coppens licht dit agendapunt toe: "Tweede nieuw lid van het bijzonder comité 
wordt Marie-Paule Bockstal. Zij was reeds opgenomen in de oorspronkelijke akte van 
voordracht. Ook haar geloofsbrieven zijn in orde. We zullen nu stemmen over de 
aanstelling." 
 
 

* * * 
 
O.P.4 Communicatiedienst. Samenwerkingsovereenkomst Agentschap voor 
Integratie en Inburgering. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit punt werd reeds toegelicht tijdens de 
gemeenteraad." 
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* * * 

 
O.P.5 Sociale dienst. Besluit tot samenwerking met Agentschap voor Integratie 
en Inburgering voor sociaal tolken en vertalen. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Dit punt werd reeds toegelicht tijdens de 
gemeenteraad." 
 
 

* * * 
 
O.P.6 Sociale Dienst. Besluit tot partnerschapsovereenkomst Voedselhulp 
Druivenstreek vzw en OCMW Hoeilaart. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Wij werken al enige tijd samen met 
Voedselhulp, de overeenkomst met hen moest vernieuwd worden." 
 
Patrick Demaerschalk deelt mee: "U weet dat onze fractie deze vereniging of voedselhulp 
een warm hart toedraagt. Ik denk dat zij een toonloze inzet betuigen naar de 
minstbedeelden, zeker in deze moeilijke tijden. We zijn dan ook zeer positief dat het 
gemeentebestuur de partnerschapsovereenkomst heeft verder gezet. Ik denk dat dit een 
goede zaak is dus we kunnen dit alleen maar toejuichen en uiteraard ten volle 
ondersteunen." 
 
 

* * * 
 
O.P.7 Welzijn. Welzijnskoepel aanduiding deskundige 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Vorig jaar hebben we beslist om nog geen 
deskundige aan te duiden voor de algemene vergadering en de Raad van Bestuur van de 
Welzijnskoepel, dit in afwachting van de indiensttreding van Chloë Foccaert, als 
afdelingshoofd Mens. Nu is zij, ondertussen als meer dan 4 maand in functie. Zij zal als 
niet stemgerechtigd lid zetelen in de beide bestuursorganen van de Welzijnskoepel." 
 
 
 

* * * 
 
O.P.8 Sociale dienst. Kennisname. Basisregistratie schuldhulp van het jaar 
2019. 
 
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Instellingen voor schuldbemiddeling moeten 
jaarlijks een jaarverslag indienen. In 2019 is een daling van daling van 47 dossiers naar 
33." 
 
Alain Borreman reageert: "Het aantal mensen/gezinnen die geholpen zijn is inderdaad 
een stuk gedaald van 47 naar 33 maar hij weet niet of hij hier zo gelukkig mee is. Als je 
in het werkdocument de reden leest is het vooral omdat men een andere manier van 
werken aangenomen heeft. Het is niet omdat er minder mensen nood hebben aan 
schuldhulp maar omdat men op een andere manier gaan werken is. Als er minder hulp 
nodig is zou men de capaciteit moeten uitgebreiden want het gevolg daarvan is dat 
bijvoorbeeld mensen naar bewindvoering worden doorgestuurd. Ik heb al een aantal 
mensen/gezinnen gevolgd en kan gerust zeggen dat het een echte lijdensweg is als uw 
bewindvoerder ergens een advocaat heeft zitten in Brussel. Als je totaal geen contact 
meer hebt, begin het dan maar allemaal te regelen. Hij vraagt meer uitleg." 
 
Annelies Vanderlinden verduidelijkt: "Het is inderdaad zo dat voor een aantal dossiers 
anders wordt gewerkt. Er zijn ook een aantal  die ons een beetje pakken als boekhouder 
in plaats van, toch een beetje actief mee te werken. Ze vinden het gemakkelijk om hun 
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documenten binnen te brengen en dat wij wel zorgen voor de betalingen enz.,. 
Inderdaad in sommige gevallen kunnen we echt niet anders dan naar een bewindvoering 
overgaan. Ik ben zeker dat de mensen die in het bijzonder comité zitten en al gezeten 
hebben kunnen beamen dat wij elk dossier met veel zorg behandelen en alles drie keer 
omdraaien om te bekijken hoe we kunnen helpen. Dit geeft misschien wel een positief 
beeld en inderdaad dat is ook zo, we kunnen stilaan toch wel wat mensen aan het werk 
krijgen waardoor er minder hulp nodig is en soms zijn het ook kleine dossiers die kunnen 
overgaan naar minder hulp." 
 
Alain Borreman reageert: "Wat ik heb gelezen is vooral dat ze op een andere manier zijn 
gaan werken dan dat het cijfer is gezakt." 
 
Annelies Vanderlinden verduidelijkt: "Het is niet dat wij de mensen niet meer helpen of 
zeggen dat we ze niet meer kunnen helpen. We gaan ze gewoon op een andere manier 
helpen." 
 
Alain Borreman antwoordt: "Ik zou er toch op willen aandringen dat mensen die 
financieel in de problemen zitten zoveel mogelijk opgevangen worden door het OCMW 
zelf en alleen maar als laatste maatregel zou doorsturen naar een bewindvoerder." 
 
 

* * * 
 
Vragen en antwoorden. 
 
 

* * * 
 

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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