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ZITTINGSVERSLAG 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. 

 

 

* * * 

 

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

 

Steven Coppens licht het punt toe: “De gemeente en het OCMW kunnen in onderling 

overleg bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt 

gestort. We hebben de intentie om vanaf het dienstjaar 2020 het volledige aandeel over 

te maken aan de gemeente. Aangezien de gemeente de verplichting heeft om ervoor te 

zorgen dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen, heeft deze beslissing 

geen financiële gevolgen voor het OCMW.” 

 

* * * 

 

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

 

Steven Coppens legt uit dat de toezichthoudende overheid ons heeft gewezen op 2 

ontbrekende documenten bij het budget 2019. Deze documenten moeten door de raad 

worden goedgekeurd voor worden verzonden. 

 

* * * 

 

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

 

Steven Coppens licht het punt toe: “De raad voor maatschappelijk welzijn en het vast 

bureau kunnen hun bevoegdheden betreffend personeelszaken delegeren, 

respectievelijk naar vast bureau en algemeen directeur. We stellen voor om de raad 

voor maatschappelijk welzijn bevoegd te houden voor de rechtpositieregeling, het 

arbeidsreglement, het organogram, alsook de niet-verplichte personeelsformatie. De 

omschrijving van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ wordt met dit besluit 

overgedragen aan het vast bureau.” 

 

Tim Vandenput verklaart dat deze delegatie vooral van belang is voor de werking van 

het OCMW, meer bepaald voor het beheer van de tijdelijke arbeidscontracten. De 

aanwerving voor onbepaalde duur blijft een verantwoordelijkheid van het vast bureau. 

 



Gemeenteraadszitting van 28 januari 2019 

 

 

 

2 

Alain Borreman wijst erop dat deze bevoegdheid tot heden tot de raad voor 

maatschappelijk welzijn behoorde. Maar als de oppositie haar rol goed wil invullen 

moeten ze al deze informatie controleren, dat geeft heel wat meer werk dan als deze 

dossiers ook op de raad worden besproken. 

 

Julie Vanstallen vraagt of de raad, gezien de vele nieuwe leden, een organogram kan 

krijgen van het OCMW. 

Tim Vandenput kondigt 2 initiatieven aan. Enerzijds zal het organogram van het 

geïntegreerd bestuur geagendeerd worden op de raadszitting van februari. Anderzijds 

organiseert de administratie infosessies.  

 

Timothy Rowies wijst erop dat de administratie de data ruim op voorhand moet bekend 

maken zodat een tolk kan voorzien worden. Hij stelt dat we daar een gedeelde 

verantwoordelijkheid in dragen. 

 

Jo Portois betreurt dat de infosessies overdag georganiseerd worden, dit valt moeilijk 

voor werkende raadsleden. 

 

Annelies Vanderlinden verduidelijkt dat een bezoek aan het woonzorgcentrum niet 

mogelijk is ’s avonds. Ze voegt eraan toe dat de administratie ervoor gekozen heeft om 

de infosessie over twee dagen te spreiden om ervoor te zorgen dat de infosessie niet té 

zwaar wordt.   

 

 

* * * 

 

O.P.5 Aanvaarding gift. 

 

De raad moet alle giften aan het OCMW aanvaarden. In dit geval betreft het een gift van 

de Wielerclub WTC Hoeilaart, van € 1500, bedoeld om een rolstoelfiets aan te kopen. 

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

 

* * * 

 

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 

 


