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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop (voegt zich bij de 
zitting tijdens de behandeling van agendapunt 3), An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:35 uur. 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: OR/2019/034 - IOK. Buitengewone algemene vergadering 27 juni 2019. Goedkeuring 
agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Statutenwijziging - Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
Een uitgebreide toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers. 

2. Aanstelling commissaris-revisor - Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, 
aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als 
voorwerp de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als 
commissaris. 

3. Code van goed bestuur - Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene 
vergadering een code van goed bestuur vaststelt. De raad van bestuur legt de 
bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor. 

4. Varia 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota van 6 mei 
2019 ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van  
27 juni 2019; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van statutenwijziging en de 
toelichtende nota hierover; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, 
aangeduid na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp 
de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel van code van goed bestuur; 
Overwegende dat de raad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen inzake de 
statutenwijziging, inzake de benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van code van 
goed bestuur; 
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Gelet op het OCMW-raadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Lieven Van 
Nyen als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging. 
Art.2.- De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te 
benoemen als commissaris van IOK. 
Art.3.- De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur. 
Art.4.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Wim De Visscher voor de Algemene Vergaderingen van IOK, lopende 
t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform het OCMW-raadsbesluit d.d. 25 februari 2019. 
Art.5.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/048 - CIPAL. Algemene Vergadering d.d. 27/6/2019. Goedkeuring agenda en 

vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat OCMW Rijkevorsel deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald 
wordt dat de deelnemende OCMW's hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van 
een dienstverlenende vereniging bij een raadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
OCMW-raad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
Overwegende dat de algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op 27 juni 2019; 
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen; 
Gelet op het besluit van de OCMW-raad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van dhr. 
Kevin Druyts en dhr. Bert Vangenechten als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van het OCMW Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv tot 
en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene van 
CIPAL dv van 27 juni 2019. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten van het OCMW van Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de OCMW-
raadsbeslissing d.d. 28 januari 2019. 
Art.4.- De afgevaardigde van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van CIPAL wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.5.- Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal kennis 
geven van deze beslissing aan de betrokken vertegenwoordigers en Cipal dv. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2019/047 - Rapport thema-audit budgetbeheer OCMW Rijkevorsel. Kennisname.   
Raadslid Van De Mierop Bart voegt zich bij de zitting tijdens de bespreking van onderhavig 
agendapunt. 
Kennis wordt genomen van het rapport van de thema-audit budgetbeheer d.d. 29 april 2019, 
uitgevoerd door Audit Vlaanderen. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2019/044 - VZW Feestvarken. Aanvraag subsidie per 1/1/2020. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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Gelet op de goedkeuring van het bijzonder comité van de sociale dienst van 09 november 2015 
om samen te werken met de vzw Het Feestvarken; 
Overwegende dat de sociale dienst beroep doet op de diensten van vzw Het Feestvarken, sinds 1 
januari 2016; 
Gelet op het verslag van dhr. Jim Clottens, diensthoofd van de sociale dienst; 
Gelet op de vraag d.d. 17 april 2019 vanwege vzw Het Feestvarken om vanaf 1 januari 2020 een 
financiële bijdrage van € 0,10 per inwoner te vragen van het lokaal bestuur; 
Overwegende dat deze vraag, op basis van het bevolkingscijfer van 2019, een som van € 1204 
zou betekenen; 
Overwegende dat het OCMW in 2018 verjaardagspakketten heeft gekregen voor een waarde van 
ongeveer € 2430; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 29 april 2019; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Het verzoek van VZW het Feestvarken tot het bekomen van een subsidie van € 0,10 per 
inwoner goed te keuren met als startdatum 1 januari 2020. 
Art.2.- De bijhorende overeenkomst tussen Feestvarken VZW en het lokaal bestuur ondertekend 
terug te bezorgen. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2019/049 - Aanduiding plaatsvervanger bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Kennisname.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals 
goedgekeurd in zitting d.d. 28 januari 2019; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 39, §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de 
raad voor maatschappelijk welzijn plaatsvervangers kunnen worden aangeduid die de effectieve 
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn; dat deze 
plaatsvervangers lid moeten zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en moeten worden 
aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte hebben 
ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst; dat de 
aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen 
directeur; dat deze verklaring ter kennis dient te worden gebracht van de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de eerstvolgende zitting; dat de aanduiding geldig is vanaf de 
datum vermeld op het ontvangstbewijs; 
Overwegende dat de plaatsvervanger overeenkomstig artikel 39, §4 van het huishoudelijk 
reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn slechts kan deelnemen aan de vergadering 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst als dat ten minste twee werkdagen 
voorafgaandelijk aan de vergadering werd gemeld aan de voorzitter en de secretaris van de 
vergadering; 
Gelet op voorliggende verklaring waarbij dhr. Diede Van Dun en mevr. Aline Maes als 
plaatsvervangers voor dhr. Rudi Vervoort worden aangeduid; 
Overwegende dat de plaatsvervangers die worden voorgedragen lid zijn van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en werden voorgedragen door een meerderheid van de raadsleden die 
de voordrachtakte hebben ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst; dat de betreffende verklaring tegen ontvangstbewijs werd afgegeven aan de 
algemeen directeur; dat de aanduiding van de plaatsvervangers voor het bijzonder comité voor 
de sociale dienst geldig is vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs, te weten 24 april 
2019; 
Neemt kennis van de aanduiding van dhr. Diede Van Dun en mevr. Aline Maes als 
plaatsvervangers voor dhr. Rudi Vervoort voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
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6. Betreft: OR/2019/036 - Organisatie. Wijziging van de openingsuren van verscheidene diensten 
en van de glijdende uurroosters. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Arbeidstijdwet; 
Gelet op het arbeidsreglement; 
Overwegende dat onder meer een groeiende bevolking en de toestroom van seizoenarbeiders 
leiden tot toenemende drukte bij de dienst burgerzaken, voornamelijk op maandagavond; dat er 
voor verschillende diensten diverse openingsuren zijn, hetgeen onduidelijkheid brengt; 
Overwegende dat voorts de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 januari 2019 
van belang is, aangezien hiermee de integratie van gemeente en OCMW wordt beoogd; dat de 
openingsuren van de diensten van de gemeente en het OCMW thans nog verschillen; dat het 
wenselijk is een en ander gelijk te schakelen; 
Overwegende dat er daarnaast een algemene tendens kan worden vastgesteld, waarbij steeds 
meer wordt ingezet op werkbaar en wendbaar werk; 
Overwegende dat met de wijziging van de openingsuren wordt vooropgesteld om de 
openingsuren van de diensten van het lokaal bestuur zoveel als mogelijk gelijk te schakelen, 
rekening houdend met de specifieke noden van zowel de burger als de medewerker; dat de 
gewijzigde openingsuren de diensten van het lokaal bestuur toegankelijker moeten maken voor 
de burger en tot minder lange wachttijden moeten leiden; dat minder lange wachttijden op hun 
beurt ook de werkdruk voor de medewerker vermindert op bepaalde momenten; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om, gepaard gaand met de wijziging van de openingsuren, 
de glijtijd uit te breiden, zonder daarbij de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang te 
brengen; dat alzo flexibeler werk mogelijk is, ten bate van een gezonde balans tussen het werk 
en het privéleven van de medewerker; 
Overwegende dat voorliggend voorstel van wijziging van openingsuren en glijdende uurroosters 
gebaseerd is op volgende uitgangspunten: 

 zoveel mogelijk gelijke openingsuren voor de diensten van het lokaal bestuur; 

 algemeen principe van behoud van het aantal openingsuren en/of meer doordachte 
spreiding ervan; 

 spreiding van bezoekers; 

 uitbreiding van de glijtijd in functie van werkbaar en wendbaar werk; 
Gelet op voorliggend voorstel; 
Gelet op de bezwaren vanwege raadslid Willemse bij de passus ‘De zitdagen in Sint-Jozef zijn 
overigens bedoeld voor cliënten die moeilijker in Rijkevorsel geraken. Deze cliënten werken 
niet en dus kunnen zij ook tijdens de twee voorziene voormiddagen terecht in het 
gemeenschapscentrum.’ in de toelichtende nota met betrekking tot de wijziging van de 
openingsuren van het gemeenschapscentrum, waarbij zij deze passus als stigmatiserend 
bestempelt; gelet op het antwoord vanwege schepen Stoffelen, die namens het college aangeeft 
dat dit zal worden aangepast; 
Overwegende dat de implementatie voorzien wordt vanaf 1 september 2019, zodat de burger 
hierover voorafgaandelijk afdoende kan worden geïnformeerd; 
Overwegende dat de voorgestelde wijzigingen inzake glijdende uurroosters moeten worden 
opgenomen in het arbeidsreglement, zoals toegelicht in voorliggende nota, en derhalve de 
goedkeuring van de raad vereist is; 
Gelet op het protocol van akkoord van 8 februari 2019 en het aanvullend protocol van akkoord 
van 17 mei 2019, afgesloten met de vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde openingsuren vanaf 1 september 2019, zoals 
weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit, mits 
aanpassing van de passus ‘De zitdagen in Sint-Jozef zijn overigens bedoeld voor cliënten die 
moeilijker in Rijkevorsel geraken. Deze cliënten werken niet en dus kunnen zij ook tijdens de 
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twee voorziene voormiddagen terecht in het gemeenschapscentrum.’ met betrekking tot de 
wijziging van de openingsuren van het gemeenschapscentrum. 
Art. 2.- Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde glijdende uurroosters vanaf 1 september 
2019, zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit, 
en deze wijzigingen op te nemen in het arbeidsreglement. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:43 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


