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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING VAN 28 JANUARI 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, 
Julie Vanstallen, Julie Bollue, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 
Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Luc Meganck, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Notulen openbare zitting 7 januari 2019. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 7 januari 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 van de openbare zitting van 7 januari 2019 goed.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement 

 

* * * 

 

O.P.2 Gemeentefonds. Aandeel van het OCMW. Aanpassing. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Beslissing van de Vlaamse Regering van 5 juli 2002 houdende goedkeuring van het decreet 

inzake het Vlaams Gemeentefonds. 
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Feiten en context 

 

De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het 

Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Een wijziging van de 

verdeelsleutel voor het aandeel uit het Gemeentefonds voor jaar X moet aan ABB worden 

meegedeeld vóór 30 juni van jaar X-1. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 12. Gemeentefondsdecreet van 5 juli 2002: 

§ 1. Elke gemeente kan vragen een deel van het aandeel rechtstreeks te storten 

op de rekening van het OCMW. De beslissing moet uitgaan van de OCMW-raad 

en de gemeenteraad en moet uiterlijk op 30 juni van het jaar dat de verdeling 

voorafgaat, toekomen op de administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Het 

OCMW-aandeel wordt uitgedrukt in hele procenten van het totale aandeel of in 

een bedrag, afgerond op duizend euro. 

§ 2. Een meegedeeld percentage of bedrag wordt het daaropvolgende jaar 

behouden, tenzij de beslissing vóór de in § 1 bedoelde datum door de 

gemeenteraad en de OCMW-raad wordt gewijzigd. 

§ 3. Bij ontstentenis van een dergelijke beslissing of als die beslissing te laat 

aankomt, wordt 8 % van het gemeentelijk aandeel binnen het Vlaams 

Gemeentefonds rechtstreeks op de rekening van het OCMW gestort. 

• Artikel 274. Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: De gemeente zorgt er 

voor dat het openbare centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 

bedient steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. 

 

Advies 

 

Geen advies. 

 

Argumentatie 

 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij de 

verdere integratie van het OCMW in de gemeente wordt nagestreefd, is het opportuun het 

financieel management, en het thesaurie beheer in het bijzonder, te centraliseren.  

 

Gezien de verplichting van de gemeente om er voor te zorgen dat het OCMW steeds zijn 

financiële verplichtingen kan nakomen, heeft deze beslissing verder geen financiële 

gevolgen voor het OCMW. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, 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 

Tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur wordt overeengekomen om vanaf 

2020 het aandeel van de gemeente Hoeilaart in het Vlaams Gemeentefonds volledig 

(100%) over te maken aan de gemeente. Er wordt geen deel rechtstreeks aan het OCMW 

gestort. 
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Artikel 2 

Huidig besluit zal voor 30 juni 2019 worden overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands 

Bestuur, t.a.v. Ann De Saedeleer, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. 

Het besluit wordt ook elektronisch verstuurd naar fondsen@vlaanderen.be.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

ABB, fondsen@vlaanderen.be 

 

* * * 

 

O.P.3 Financiën. Budget 2019. Errata. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

19 november 2018: goedkeuring budget 2019 door de OCMW-raad.  

 

Feiten en context 

 

Bij controle van de beleidsdocumenten door de toezichthoudende overheid werd 

vastgesteld dat 2 documenten ontbraken: 

 

1) IE2019/01 investeringssubsidie gemeente 

2) Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en 

investeringssubsidies 

  

Deze 2 documenten dienen op vraag van de toezichthoudende overheid alsnog ter 

goedkeuring aan de OCMW-raad worden voorgelegd.  

 

Juridische gronden 

 

• Besluit Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende BBC gemeenten, provincies 

en OCMW’s. 

 

Argumentatie 

 

Volgende 2 documenten dienen goedgekeurd te worden door de OCMW-raad: 

 

1) IE2019/01 investeringssubsidie gemeente 

2) het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en 

investeringssubsidies 

 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, 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 
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Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan het document IE2019/01 investeringssubsidie gemeente 

alsook aan het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en 

investeringssubsidies.  

 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financieel directeur 

 

* * * 

 

O.P.4 Personeelsdienst. Delegatie personeelszaken. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

De inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur op 1 januari 2019 biedt ruime 

mogelijkheden met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden in verband met 

personeelszaken. De raad voor maatschappelijk welzijn kan bevoegdheden delegeren naar 

het vast bureau. Het vast bureau kan haar bevoegdheden delegeren naar de algemeen 

directeur. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn is decretaal bevoegd voor : 

• het vaststellen van de rechtpositieregeling 

• terbeschikkingstelling van personeel 

• dadingen met personeel 

• de omschrijving van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' 

• vaststellen van het organogram 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan elke bevoegdheid delegeren naar het vast 

bureau. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald : 

○  artikel 78, 1° lid betreffende de bevoegdheden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn en de delegatiemogelijkheden naar het vast bureau;  

○  artikel 84, §2 en §3, 2° betreffende de bevoegdheden van het college van 

burgemeester en schepenen; 

○  artikel 85 betreffende de delegatiemogelijkheden van het college van 

burgemeester en schepenen naar de algemeen directeur; 

○  artikel 161 betreffende het organogram;  

○  artikel 170 betreffende de bevoegdheden van de algemeen directeur. 

 

Argumentatie 

 

Voor de goede werking van het bestuur is een goede verdeling van bevoegdheden 

betreffende personeelszaken onder de verschillende organen nodig. Deze verdeling moet 

enerzijds de verantwoordelijkheden op het juiste niveau plaatsen en anderzijds de vlotte 

werking van de administratie verzekeren. 

 

Met het vastleggen van de verdeling van bevoegdheden betreffende personeelszaken werd 

er gestreefd naar éénvormigheid tussen de rechtspersoon gemeentebestuur en de 

rechtspersoon OCMW.  
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Door het delegeren van de omschrijving van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' naar 

het vast bureau, creëren we een korte verbinding tussen het vast bureau en de algemeen 

directeur, die bevoegd is voor de uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer. Het 

correct afstellen en bijstellen van deze definitie kan dan plaatsvinden tussen algemeen 

directeur en vast bureau, dat dan met volheid van bevoegdheid kan beslissen. 

 

De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement, het organogram en ook de niet-verplichte 

personeelsformatie blijven bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: 15 stemmen voor: Tim Vandenput, Eva De Bleeker, 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 stemmen tegen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim 

Laureys, Julie Bollue en Jo Portois 

 

Enig artikel  

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de bevoegdheid betreffende de 

omschrijving van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' toe te vertrouwen aan het vast 

bureau. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Personeelsdienst 

 

* * * 

 

O.P.5 Aanvaarding gift. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

Schenking van 1500 euro door de Wielerclub WTC Hoeilaart t.v.v. de woonzorgsite, meer 

bepaald voor de aankoop van een rolstoelfiets.  

 

Juridische gronden 

 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Argumentatie 

 

Het geldt wordt best toegevoegd aan het exploitatiebudget 2019.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien Actie : OCMW-VB 

AR 703900 BV 0953  

Huidig saldo : 300 euro 

Saldo na ontvangst gift: 

1800 euro 

 

Ontvangstkredieten zijn niet gelimiteerd, dus een budgetwijziging is niet nodig. 
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BESLUIT: eenparig aangenomen 

 

Artikel 1 

De raad aanvaardt de schenking van WTC Hoeilaart ten bijdrage van 1500 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 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Alain Borreman wil weten waarom de notulen van de zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van december 2018 ontbreken.  

Steven Coppens zal dit navragen bij de administratie. 

 

2) Wim Laureys vraagt of ook de notulen van alle voorgaande vergaderingen 

gepubliceerd worden.  

Bram Wouters beaamt dat de migratie van de notulen naar het platform 

meeting.net gepland is. 

 

3) Alain Borreman verklaart dat er nogal wat bezorgdheden zijn betreffende de verhuis 

van enkele bewoners van de afdeling De Serre naar de wooncontainers. Hij vraagt 

een laatste stand van zaken. 

 

Eva Debleeker verklaart dat de directie van het woonzorgcentrum dit dossier verder 

behandelt en in contact is met diverse instanties. Er volgt nog een inspectie door 

de brandweer en de definitieve goedkeuring door de bevoegde Vlaamse dienst. Er 

werd reeds een voorlopige vergunning gekregen, maar nu moet nog de erkenning 

verkregen worden, alvorens we met de verhuis en de verbouwingswerken kunnen 

beginnen. Ze voegt eraan toe dat, na afloop, de bewoners terug kunnen keren naar 

een vernieuwde, moderne en volledig aangepaste accommodatie. 

 

Alain Borreman wil weten waarom al deze normen niet op voorhand werden 

gecheckt, hij wijst op de grootte van de kamers, op het gebrek aan comfort en op 

het ontbreken van bijkomend toezicht in de oorspronkelijk plannen. Hij stelt dat de 

CD&V fractie dit reeds in september heeft aangekaart op de raad voor 

maatschappelijk welzijn, maar dat dit niet werd opgepikt door de meerderheid. Pas 

nu de families protesteren wordt er gereageerd. 

 

Eva De Bleeker stelt dat dit dossier reeds lang in voorbereiding is en dat er contact 

is geweest met de bevoegde instanties op Vlaams niveau, waar goedkeuring werd 

gegeven aan de voorgelegde plannen. Echter blijkt deze dossierbeheerder nu 

afwezig en zijn collega’s vragen diverse aanpassingen. De communicatie met de 

familieleden verloopt transparant, zo is er verleden week nog een brief vertrokken 

om te wijzen op de vertraging en de voorwaarden die moeten vervuld zijn voor we 

de verhuis kunnen opstarten.   

 

Alain Borreman vindt dat het in dit dossier niet mag gaan over de toelating die door 

de ene of andere persoon gegeven wordt, maar over gezond verstand en respect 

voor de bewoners.  
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Eva De Bleeker verzekert de raad dat de bevoegde medewerkers het beste voor 

hebben met de bewoners en steeds streven om conform de regels te werken. 

Momenteel zijn ze bezig om ervoor te zorgen dat de bewoners in goede 

omstandigheden gebruik zullen kunnen maken van de wooncontainers. 

 

Tim Vandenput voegt eraan toe dat er verleden week overleg is geweest tussen de 

directeur van het woonzorgcentrum, de voormalig secretaris van het OCMW, de 

algemeen directeur, schepen De Bleeker en hijzelf, met als doel een vergadering 

voor te bereiden met het agentschap zorg en gezondheid. Op donderdag heeft de 

vergadering met het agentschap plaatsgevonden waar de wijzigingen aan de 

plannen werden afgetoetst. Er zullen 8 kamers ingericht worden in de containers, 

de overige 6 bewoners zullen binnen de huidige gebouwen ondergebracht worden. 

Het agentschap heeft deze wijzigingen aangemoedigd en volgt het dossier mee op. 

Het agentschap heeft tevens toegegeven dat er te laat werd gecommuniceerd over 

de noodzaak om een bijkomende erkenning aan te vragen. Hij bevestigt dat we nu 

op het juiste pad zitten om de verhuis correct uit te voeren en garandeert dat er 

pas verhuisd wordt na het verkrijgen van de erkenning, na een positief 

brandweerverslag en een veiligheidsverslag door Haviland. De renovatiewerken zijn 

uitgesteld tot deze voorwaarden vervuld zijn. 

 

4) Alain Borreman heeft vastgesteld dat het dorpsrestaurant slechts om de zes weken 

zal doorgaan. Hij vraagt naar de beweegredenen. 

Annelies Vanderlinden bevestigt dat dit op vraag van de administratie werd 

teruggeschroefd. Tijdens het jaar zal dit  geëvalueerd worden en de aanpak voor 

volgend jaar vastgelegd worden. 

 

 

 

 

* * * 

 

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 

 


