
OCMW-Raad van donderdag 25 februari 2021
Aanwezig: Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin, 

Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien: Raadsleden
Hilde Broers: Voorzitter
Kimberly Peeters: Algemeen directeur

Verontschuldigd: Guy Ernon: Raadslid verontschuldigd voor punt1, 2, 3
Digitale Openbare zitting

1. Vragen van raadsleden
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op ons besluit van 24 januari 2019 houdende de vaststelling van het huishoudelijk reglement 
van de raad voor maatschappelijk welzijn
B E S L U  I T :
Artikel 1 Er werden geen vragen gesteld.
2. Goedkeuring GSM-policy personeelsleden gemeente en OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Overwegende dat er een GSM-policy werd opgesteld voor de personeelsleden van gemeente en 
OCMW
Overwegende dat deze policy bepaalt welke regels er gelden in het kader van het gebruik van een 
telefoonnummer en desgevallend een GSM-toestel/smartphone die hem in het kader van de 
uitoefening van het werk ter beschikking worden gesteld
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 8 Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin, 

Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De raad neemt kennis van het GSM-policy voor personeelsleden van gemeente en 

OCMW en keurt dit goed
Artikel 2 De personeelsleden worden op de hoogte gebracht van deze policy 
3. Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en meer bepaald artikel 161 waarin 
bepaald wordt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk 
organogram van de diensten van het OCMW en de gemeente vaststellen
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2020 en het besluit van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 25 februari 2020 waarin de laatste versie van het gezamenlijke 
organogram werd goedgekeurd
Overwegende dat zich een aantal aanpassingen opdringen in het personeelskader rekening houdend 
met toekomstige pensioneringen
Overwegende dat er twee personeelsleden op 01/07/2021 op pensioen zullen gaan, die in het huidige 
organogram onder de dienst ‘ruimtelijke ordering’ en onder het afdelingshoofd ‘welzijn’ ingeschreven 
staan als administratief assistent op D1-D3 niveau



Overwegende dat dit concreet betekent dat er voor deze functies geen diploma vereist zou zijn, 
hetgeen niet overeenkomt met de verwachtingen die het bestuur heeft voor deze functies, namelijk 
minstens in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs
Overwegende dat een grondige herziening van het organogram nog zal plaatsvinden, maar dat de 
thans voorgestelde wijzigingen zich nu reeds opdringen in het kader van de nakende pensioneringen
Overwegende het positief advies van het managementteam van 9 februari 2021
Overwegende dat de vakbonden geen opmerkingen formuleerden betreffende deze aanpassing
Overwegende dat de eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden 
worden verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan
besluit
Stemmen voor: 8 Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Rik Tomsin, 

Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De raad neemt kennis van de aanpassing van het organogram en keurt dit goed
Artikel 2 De eventuele financiële gevolgen van de nieuw aan te werven personeelsleden 

worden verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan
4. Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat in september een nieuw dienstverleningsmodel in voege ging waarbij er op 
afspraak gewerkt wordt en waarop de avondopening verplaatst werd van vrijdag naar maandag
Overwegende dat het arbeidsreglement dient te worden aangepast m.b.t. de glij- en stamtijden ten 
gevolge van deze wijziging
Overwegende dat er tevens summiere wijzigingen werden aangebracht m.b.t. de contactpersoon bij 
bepaalde aanvragen e.d.
Overwegende dat deze wijzigingen positief geadviseerd werden door het managementteam op 
09/02/2021 en de vakbonden geen opmerkingen formuleerden  
besluit
Stemmen voor: 5 Guy Ernon, Hilde Broers, Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 4 Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, Marie-Noëlle Kurvers
Onthoudingen: 0 
Artikel 1 De raad keurt de aanpassingen in het arbeidsreglement zoals toegevoegd in bijlage, 
goed.
5. Subsidie seniorenverenigingen werkingsjaar 2020
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het reglement inzake subsidiëring van seniorenverenigingen met sociale activiteiten dat door 
de OCMW-raad in zitting van 28 mei 2020 werd goedgekeurd om voor de periode 2020-2025 te 
verlengen 
Overwegende dat door corona in 2020 veel activiteiten van de seniorenverenigingen niet zijn kunnen 
doorgaan
Overwegende het voorstel om voor werkingsjaar 2020 dezelfde subsidie als voor werkingsjaar 2019 
toe te kennen aan de nog actieve seniorenverenigingen, als teken van een blijvende ondersteuning 
naar deze verenigingen toe 
B E S L U  I T :
Stemmen voor: 9 Guy Ernon, Hilde Broers, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Michaël Henen, 

Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien
Stemmen tegen: 0 
Onthoudingen: 0 



Artikel 1 De OCMW-raad gaat akkoord om voor werkingsjaar 2020 de seniorenverenigingen 
hetzelfde subsidiebedrag als voor werkingsjaar 2019 toe te kennen, op voorwaarde 
van het volledig indienen van de subsidieaanvraag volgens het reglement

Artikel 2 De verdere afhandeling gebeurt zoals voorgaande jaren door het Vast Bureau
Digitale Geheime zitting

6. Kennisgeving Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Gelet op het Vast Bureau van 26 januari 2021 en 9 februari 2021 betreffende:

 het betaalbaar stellen van mandaten 
 het behandelen van een reeks hulpaanvragen;
 het toestaan van een reeks verwarmingstoelagen;

KENNISNEMING:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de beslissingen die genomen werden door 
de Vaste Bureaus van 26 januari 2021 en 9 februari 2021.

Aldus gedaan en staande de digitale zitting goedgekeurd
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Algemeen directeur De leden Voorzitter
Kimberly Peeters Hilde Broers
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