
 
 

Notulen -  raad voor maatschappelijk welzijn – Lokaal bestuur Rijkevorsel       1 

 
 

 
                          
 
 

 
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, An Wouters, Zoë Wouters, Lut Backx, 
Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens, Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Van De Mierop, Raadslid 

Afwezig:  

 
 
De voorzitter opent de vergadering om 21:10 uur. 
 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
penbaar 

1. Betreft: OR/2019/054 - OCMW. Vaststelling jaarrekening 2018.   
De financieel directeur, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig bij de behandeling van dit 
agendapunt, om desgevallend verduidelijking te verschaffen bij de voorliggende documenten 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;  
Gelet op de artikelen 51, 52, 173, 174, 175, 179/1 §1, 255 en 263 van het OCMW-decreet; 
Gelet op de artikelen 10 en 30 tot 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 
betreffende beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de artikelen 5 tot 8 en 11 tot 13 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen de latere wijzigingen ervan; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening 2018 de beleidsnota, de financiële nota en 
de samenvatting van de algemene rekeningen (de balans en de staat van opbrengsten en kosten) 
met de verplichte toelichting bij de financiële nota en de samenvatting van de rekeningen (zie 
het bijhorende document) omvat; 
Overwegende dat het beschikkende gedeelte van deze beslissing een synthese is van het 
bijhorende document; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.-  De waarderingsregels zoals gebruikt bij de jaarrekening worden goedgekeurd. 
Art. 2.- De beleidsnota en de financiële nota 2018 worden vastgesteld met de volgende 
financiële toestand: 
exploitatiebudget : € -6.221  
investeringsbudget : € -348.189  
andere : € -89.206  
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budgettair resultaat boekjaar : € -443.616  
gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar : € 2.273.207  
gecumuleerd budgettaire resultaat : € 1.829.592  
bestemde gelden : € 474.083  
resultaat op kasbasis : € 1.355.509  
autofinancieringsmarge : € -95.427  
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/051 - Vaststelling begrip 'dagelijks personeelsbeheer'.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 december 2009 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
Overwegende dat de algemeen directeur overeenkomstig artikel 170 van het Decreet Lokaal 
Bestuur aan het hoofd staat van het personeel van de gemeente en het OCMW en bevoegd is 
voor het dagelijkse personeelsbeheer; dat hij de uitoefening van het dagelijkse 
personeelsbeheer kan toevertrouwen aan andere personeelsleden; dat hij rapporteert aan de 
beleidsorganen; 
Overwegende dat de raad dient te bepalen wat er wordt verstaan onder 'dagelijks 
personeelsbeheer'; 
Overwegende dat het in het kader van de integratie van gemeente en OCMW tot lokaal bestuur 
wenselijk is dat voor beide rechtspersonen hetzelfde wordt verstaan onder 'dagelijks 
personeelsbeheer';  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Onder dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan: 

 regelingen bepaald en toegewezen in de rechtspositieregeling; 

 opmaak en aanpassing van functiebeschrijvingen; 

 opdrachten tot permanentieplicht; 

 verlofaanvragen; 

 individuele weddevaststellingen en bepaling van anciënniteiten; 

 werkorganisatie en regeling van diensturen en -prestaties; 

 vorming; 

 jaarlijkse vakantie; 

 dienstvrijstelling in andere dan in de rechtspositieregeling concreet opgesomde situaties. 
Art. 2.- De algemeen directeur rapporteert aan het vast bureau inzake de uitoefening van het 
dagelijkse personeelsbeheer. 
Art. 3.- Dit besluit geldt onder voorbehoud van nadere of andersluidende bepalingen in andere 
regelgeving of in de rechtspositieregeling. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2019/052 - Integratie gemeente en OCMW. Beheersovereenkomst inzake 

kruiselingse delegatie van bevoegdheden. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 196 van het Decreet Lokaal Bestuur tussen de 
gemeente en het OCMW beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten over het 
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten; dat in de beheersovereenkomst kan worden 
opgenomen dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen 
toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen van het Decreet 
Lokaal Bestuur; 
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Overwegende dat eerder reeds beheersovereenkomsten werden afgesloten tussen de gemeente 
en het OCMW over het gebruik van elkaars diensten; 
Gelet op de feitelijke integratie van de gemeente en het OCMW, ten gevolge waarvan de 
schaalgrootte beduidend is gewijzigd; 
Overwegende dat deze gewijzigde schaalgrootte van het geïntegreerde lokaal bestuur vereist 
dat in functie van een goede en efficiënte werking en volgens de principes van 
organisatiebeheersing bepaalde bevoegdheden worden gedelegeerd; dat het wenselijk is dat 
hierbij abstractie kan worden gemaakt van de juridische werkgever van de betrokken 
personeelsleden; dat derhalve wordt voorgesteld in voorliggende beheersovereenkomst dat 
bevoegdheden van het ene bestuur kunnen worden gedelegeerd aan personeelsleden van het 
andere bestuur; 
Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten met de vertegenwoordigers van de 
representatieve vakorganisaties; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De beheersovereenkomst tussen OCMW Rijkevorsel en gemeente Rijkevorsel inzake kruiselingse 
delegatie van bevoegdheden goed te keuren, zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal 
deel uitmaakt van onderhavig besluit. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2019/046 - Samenwerkingsovereenkomst WZC Prinsenhof - AZ Sint Jozef Malle. 

Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, 
Overwegende dat het woonzorgcentrum Prinsenhof sedert vele jaren een 
samenwerkingsovereenkomst heeft met het AZ St. Jozef te Malle; dat op vraag van het AZ St. 
Jozef te Malle deze samenwerkingsovereenkomst hernieuwd dient te worden; dat gevraagd 
wordt om deze samenwerkingsovereenkomst te laten ondertekenen door de voorzitter van de 
OCMW-raad en door de algemeen directeur; 
Overwegende dat de voorliggende samenwerkingsovereenkomst een standaardovereenkomst dat 
dient hernieuwd te worden, dat de AZ's uiteraard al dan niet zonder contract verplicht zijn om 
alle informatiestromen te verschaffen aan de wzc's; dat het WZC Prinsenhof eveneens een 
vergelijkbaar samenwerkingscontract heeft met het AZ St. Jozef te Turnhout evenals met de 
Palliatieve Eenheid St. Elisabeth te Turnhout 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring te verlenen aan de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen het 
woonzorgcentrum Prinsenhof en het AZ St. Jozef te Malle met ingang van 30 april 2019. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2019/053 - Stopzetting Lokaal Opvanginitiatief (LOI). Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, zoals gewijzigd; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 23 augustus 2018 om de beschikbare plaatsen in het LOI te 
verminderen van 27 naar 10 naar aanleiding van een schrijven van Fedasil d.d. 28 juni 2018; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 december 2018 om de 10 plaatsen te behouden, gespreid over 
3 woningen in de Helhoekweg en de Meir;  
Gelet op de woning Meir, die te koop werd gesteld en waarbij de betrokken bewoners verspreid 
werden over de twee resterende woningen Helhoekweg 24 en Helhoekweg 26; 
Overwegende dat er een globale evolutie is naar een opvang van asielzoekers in bestaande, 
collectieve opvangcentra, die beter uitgerust zijn om een kwaliteitsvolle begeleiding en 
onderkomen te garanderen; 
Overwegende dat vele vluchtelingen, na hun erkenning, verkiezen om in de grootsteden te gaan 
wonen, waardoor de opgestarte begeleiding niet verder gezet kan worden; 
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Overwegende dat er momenteel 12 vluchtelingen worden opgevangen in de LOI-structuur, 
aangezien er recent twee baby's geboren werden; 
Gelet op het telefonisch onderhoud en het schrijven van de regiocoördinator van Fedasil d.d. 21 
mei 2019, waarbij werd bevestigd dat het OCMW op elk moment de bestaande 
geconventioneerde plaatsen kan opzeggen door middel van een per post verstuurd aangetekend 
schrijven waarbij er een reden, een begin en einddatum van de opzegging dient vermeld te 
worden; dat er geopteerd wordt om voor de opzegprocedure van 3 maanden te kiezen en de 
werking niet te laten uitdoven; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 3 juni 2019 ter zake; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de vragen vanwege raadsleden Van Dun en Willemse om een schorsing van de zitting 
tijdens de bespreking; 
Gelet op de schorsing van de zitting door de voorzitter; 
Gelet op de opheffing van de schorsing van de zitting na een vijftal minuten, in aanwezigheid 
van 19 raadsleden; 
Gelet op de hervatting van de bespreking over onderhavig agendapunt, tijdens dewelke raadslid 
Janssens zich opnieuw bij de zitting voegt; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 6 
neen-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: 
Renilde Willemse, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lut Backx, Diede Van Dun, Aline Maes); 

Besluit met 14 ja-stemmen bij 6 neen-stemmen: 

De OCMW-raad gaat akkoord met de stopzetting van de bestaande geconventioneerde LOI 
plaatsen vanaf 01 oktober 2019. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
6. Betreft: OR/2019/055 - Stopzetting overeenkomst voor reorganisatie en uitbreiding OCMW-

campus. Factuur van Rooilijn en vrijgeven waarborg. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking in het vast bureau van 3 juni 2019; 
Gelet op de overeenkomst met architectenbureau Rooilijn (voormalig architectenbureau Poot-
Roegiers), Haantjeslei 115/1 te 2018 Antwerpen, d.d. 7 december 2011 inzake de reorganisatie 
en uitbreiding van de OCMW-campus; 
Gelet op het addendum bij architectenovereenkomst van 12 november 2014; 
Gelet op het schrijven van architectenbureau Rooilijn d.d. 22 augustus 2018, waarin het bestuur 
wordt verzocht om de borg vrij te geven, en te bevestigen dat het project stopgezet wordt 
conform de contractuele voorwaarden ofwel formeel opdracht te geven de omgevingsvergunning 
aan te vragen vóór het einde van 2018; 
Gelet op de bespreking op de OCMW-raad van 20 september 2018; 
Gelet op het juridisch advies van IOK van 28 september 2017 en 3 oktober 2018; 
Overwegende dat er op 30 april 2019 een vergadering volgde met Rooilijn aangaande het 
stopzetten van de overeenkomst; 
Gelet op het schrijven van 14 mei 2019 van Rooilijn, houdende het verzoek tot betaling van een 
vergoeding wegens vroegtijdige stopzetting volgens artikel 7.2 van de overeenkomst voor een 
bedrag van € 38 116,79 en het vrijgeven van de bankwaarborg; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, dat wordt aangenomen met 14 ja-stemmen bij 6 
neen-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, An Wouters, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens; ja-stemmen: 
Renilde Willemse, Jack Jacobs, Eric Vermeiren, Lut Backx, Diede Van Dun, Aline Maes); 

Besluit met 14 ja-stemmen bij 6 neen-stemmen: 
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Art.1.- De architectenovereenkomst met Rooilijn, Haantjeslei 115/1 te 2018 Antwerpen, inzake 
de reorganisatie en uitbreiding van de OCMW-campus definitief stop te zetten. 
Art.2.- De vergoeding van € 38 116,79 te betalen aan Rooilijn conform artikel 7.2 van de 
overeenkomst. 
Art.3.- De bankwaarborg vrij te geven. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
7. Betreft: OR/2019/056 - Rechtspositieregeling ouderenzorg. Bijzondere 

aanwervingsvoorwaarden. Vaststelling.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 november 2010 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor 
sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op rechtspositieregeling 3, met bijhorende bijlagen; 
Overwegende dat het wenselijk is de continuïteit van de dienstverlening van het 
woonzorgcentrum te garanderen; dat hiertoe een aanwervingsprocedure georganiseerd dienen te 
worden voor twee leidinggevende functies, te weten de functie van ‘directeur woonzorgcentrum 
en assistentiewoningen’ alsook de functie van ‘hoofdverpleegkundige’; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om voor de functie van ‘directeur woonzorgcentrum en 
assistentiewoningen’ in de graad A1a-A3a, alsook voor de functie van ‘hoofdverpleegkundige’ in 
de graad BV5, de bijzondere aanwervingsvoorwaarden aan te passen; 
Gelet op het protocol van akkoord van 4 juni 2019, afgesloten met de vertegenwoordigers van de 
representatieve vakorganisaties; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Voor de functie van ‘directeur woonzorgcentrum en assistentiewoningen’ in de graad 
A1a-A3a de bijzondere aanwervingsvoorwaarden vast te stellen als volgt: 

 over minstens vier jaar relevante leidinggevende ervaring beschikken in een gelijkaardige 
functie, bij voorkeur in de zorgsector; 

 met gunstig gevolg een opleiding in het management, waarvan de opleidingsduur 
minstens 20 studiepunten omvat, gevolgd hebben of dergelijke opleiding volgen binnen 
een termijn van drie jaar na indiensttreding. 

Art. 2.- Voor de functie van ‘hoofdverpleegkundige’ in de graad BV5 de bijzondere 
aanwervingsvoorwaarden vast te stellen als volgt: 

 in het bezit zijn van een diploma bachelor in de verpleegkunde (A1), ongeacht de 
afstudeerrichting; 

 met gunstig gevolg een kaderopleiding voor hoofdverpleegkundige of gelijkwaardige 
opleiding gevolgd hebben, of deze volgen binnen drie jaar na indiensttreding. 

Art. 3.- De bijzondere aanwervingsvoorwaarden voor de functies vermeld in artikel 1 en artikel 2 
van onderhavig besluit worden te gepasten tijde opgenomen in een bijlage bij 
rechtspositieregeling 3. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 

 De Voorzitter, 
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Bart Adams    

 
Wim De Visscher 

 


