
OCMW-Raad van donderdag 19 december 2019 om 19u30

De Voorzitter van de OCMW-Raad nodigt u uit op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op 
donderdag 19 december 2019 om 19u30 in de raadszaal van het AC De Voor.

Agenda
Openbare zitting

Algemene/administratieve aangelegenheden

1. Onderwerp Kennisneming ontslag OCMW-voorzitter Joris Gaens per 
01.01.2020

Omschrijving Kennisneming ontslag OCMW-voorzitter Joris Gaens per 
01.01.2020

Motivatie De raad wordt gevraagd kennis te nemen van ontslag van de 
OCMW-voorzitter Joris Gaens per 1 januari 2020.

Voorstel beslissing Kennisneming ontslag OCMW-voorzitter Joris Gaens per 
01.01.2020 

2. Onderwerp Bevestiging voordrachtsakte voorzitter OCMW-raad

Omschrijving Bevestiging voordrachtsakte voorzitter OCMW-raad

Motivatie Dhr. burgemeester Huub Broers heeft zijn ontslag ingediend met 
ingang van 1 januari 2020. Dhr. Joris Gaens zal de 
burgemeester opvolgen en heeft daarom zijn ontslag ingediend 
als voorzitter van het OCMW. Mevrouw Hilde Broers wordt 
voorgedragen als nieuwe voorzitter van het OCMW.  De raad 
dient deze voordracht te bevestigen.

Voorstel beslissing Bevestiging voordrachtsakte voorzitter OCMW-raad

3. Onderwerp Addendum overeenkomst project 'Wijk-werken'

Omschrijving Addendum overeenkomst project 'Wijk-werken'

Motivatie Het Vast bureau keurde op 12.12.2017 de oprichting van een 
interlokale vereniging voor de regierol wijkwerken goed. In het 
beheerscomité worden een aantal wijzigingen aan de 
oorspronkelijke overeenkomst voorgesteld inzake de aanwerving 
van een wijk-werkbemiddelaar, de besteding van eventuele 
financiële overschotten en het opmaken van een jaarverslag. De 
raad wordt gevraagd het addendum goed te keuren.

Voorstel beslissing Addendum overeenkomst project 'Wijk-werken' goed te keuren

4. Onderwerp Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement

Omschrijving Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement

Motivatie Het arbeidsreglement dient op een aantal vlakken aangepast te 
worden, o.a. toevoeging gegevens interne preventieadviseur en 



wijziging bijlage 5 (huishoudelijk reglement gebruik ICT).

Voorstel beslissing Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement 

5. Onderwerp Tussenkomst Minder Mobiele Centrale - afschaffing

Omschrijving Tussenkomst Minder Mobiele Centrale - afschaffing

Motivatie Aangezien er heel weinig gebruik werd gemaakt van de 
mogelijkheid tot tussenkomst in de kosten van een Minder 
Mobiele Centrale, wordt voorgesteld om dit reglement af te 
schaffen.

Voorstel beslissing Tussenkomst Minder Mobiele Centrale - afschaffing goed te 
keuren

Sociale dienst

6. Onderwerp Tussenkomst personenalarm - afschaffing

Omschrijving Tussenkomst personenalarm - afschaffing

Motivatie Aangezien er heel weinig gebruik werd gemaakt van de 
mogelijkheid tot tussenkomst in de kosten van een 
personenalarm, wordt voorgesteld om dit reglement af te 
schaffen.

Voorstel beslissing Tussenkomst personenalarm - afschaffing goed te keuren

7. Onderwerp Tussenkomst kabeltelevisie - afschaffing

Omschrijving Tussenkomst kabeltelevisie - afschaffing

Motivatie Gezien de digitale ontwikkelingen wenst men de mogelijkheid tot 
tussenkomst te verruimen en bijvoorbeeld ook tussen te komen 
in de kosten voor een internetabonnement etc. Hiervoor kan er 
beroep worden gedaan op het reglement socio-culturele 
participatie waarvoor de budgetten voor de komende jaren reeds 
werden verhoogd. Er wordt voorgesteld op het reglement inzake 
tussenkomst kabeltelevisie af te schaffen.

Voorstel beslissing Tussenkomst kabeltelevisie - afschaffing goed te keuren

8. Onderwerp Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 2020

Omschrijving Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 2020

Motivatie De raad wordt gevraagd om het huidige reglement voor één jaar 
te verlengen. In tussentijd zou er meer duidelijkheid moeten 
komen in de plannen van de Vlaamse regering wat betreft haar 
tussenkomst bij opname in een woonzorgcentrum.

Voorstel beslissing Tussenkomst verblijfskosten woonzorgcentrum - 2020 goed te 
keuren



9. Onderwerp Reglement voedselpakket

Omschrijving Reglement voedselpakket

Motivatie Het huidige reglement dateert van 2009 en is dus toe aan 
vernieuwing. De raad wordt gevraagd het reglement goed te 
keuren.

Voorstel beslissing Reglement voedselpakket goed te keuren

Mededelingen

10. Onderwerp Mededelingen

Omschrijving Mededelingen

Motivatie Kennisneming van de inkomende post gericht aan de Voorzitter 
en aan de leden de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Voorstel beslissing Kennisneming mededelingen 

Geheime zitting

Financiële zaken

11. Onderwerp Oninvorderbaar verklaring openstaande vorderingen:

Omschrijving Oninvorderbaar verklaring openstaande vorderingen 

Motivatie Er worden twee saldi van vorderingen voorgelegd voor 
oninvorderbaar verklaring gezien de beëindiging van de 
collectieve schuldenregeling waarin beide schulden waren 
opgenomen.

Voorstel beslissing Oninvorderbaar verklaring openstaande vorderingen  goed te 
keuren

Sociale dienst

12. Onderwerp Kennisgeving Vast Bureau 

Omschrijving Kennisgeving Vast Bureau 

Motivatie De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 10 december 
2019.

Voorstel beslissing Kennisgeving Vast Bureau  

Gelieve in bijlage, de notulen van de laatste raadsvergadering te vinden. 

Met collegiale groeten,

Joris Gaens

Voorzitter
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