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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
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, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:12 uur. 
 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
1. Betreft: OR/2019/076 - OCMW. Budgetwijziging 3 - 2019. Vaststelling.   
(De financieel beheerder, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt) 
Gelet op de artikelen 596 en 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op 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 en de 
volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De derde budgetwijziging van 2019 zoals deze blijkt uit de voorgelegde documenten 
wordt vastgesteld. 
Art.2.- Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/077 - OCMW. Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.   
(De financieel beheerder, de heer Emmanuel Janssens, is aanwezig tijdens de bespreking van dit 
agendapunt) 
Gelet op de artikelen 41, 171 §4 en 176, 249 tot en met 256 van het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 
2018; 
Gelet op het ministrieel besluit over de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018; 
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Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 inzake strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale 
en provinciale besturen van 3 mei 2019; 
Gelet op de besprekingen van het managementteam van 8 november 2019 inzake het 
voorontwerp van meerjarenplan 2020-2025; 
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, dat heden aan de OCMW-raad 
wordt voorgelegd; 
Gelet op de besprekingen; 
Gelet op het amendement, ingediend door de heer Karl Geens, dat ertoe strekt om het wettelijk 
schema T4 met als titel “Evolutie van de financiële schulden” en het wettelijk schema M2 met 
als titel “Staat van het financieel evenwicht” in het bezorgde exemplaar van het meerjarenplan 
te vervangen door gecorrigeerde versies; 
Gelet op de overhandiging ter zitting van de gecorrigeerde schema’s M2 en T4 aan de 
raadsleden; 
Overwegende dat in deze gecorrigeerde versies het schema T4 voorziet in bijkomende 
informatie inzake aflossingen en overboekingen waardoor de voorstelling van de schuld wijzigt, 
en hierdoor de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in het schema M2 - dat gelinkt is aan het 
nieuwe schema T4 - ook wijzigt; 
Gelet op de stemming over dit amendement, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
goedgekeurd; 
Overwegende dat raadslid Willemse aangeeft dat de Gemeentebelangen-fractie tegen het 
meerjarenplan zal stemmen, omwille van de vaagheid en het late tijdstip van de toelichting 
erover; 
Gelet op de stemming over het eigenlijke agendapunt (met inbegrip van de heden gecorrigeerde 
schema’s M2 en T4), hetwelk wordt goedgekeurd met 13 ja-stemmen bij 5 neen-stemmen en 2 
onthoudingen: (ja-stemmen: Wim De Visscher, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie 
Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, An Wouters, 
Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven; neen-stemmen: Eric Vermeiren, 
Renilde Willemse, Jack Jacobs, Bart Van De Mierop, Lut Backx; onthoudingen: Aline Maes, Diede 
van Dun); 
                      Besluit met 13 ja-stemmen bij 5 neen-stemmen en 2 onthoudingen: 

Art. 1.- Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, in de versie zoals heden voorgelegd aan de 
OCMW-raad, wordt vastgesteld. 
Art. 2.- Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 250 over het lokaal bestuur overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2019/075 - ILV Noorderkempen Werkt. Verlenging samenwerkingsovereenkomst 

met VDAB. Goedkeuring.   
Gelet op artikelen 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de oprichting van de ILV Noorderkempen Werkt op 23 juni 2014 om initiatieven op vlak 
van tewerkstelling te stimuleren; 
Overwegende dat de huidige samenwerkingsovereenkomst met de VDAB, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 25 april 2016; dat overeenkomst loopt tot en met december 2019; 
Gelet op het voorliggende ontwerp van nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen ILV 
Noorderkempen Werkt en de VDAB voor de jaren 2020-2025; 
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst een belangrijk instrument is om een 
werkzaamheidsgraad van meer dan 80% te bereiken; 
Overwegende dat acties voor een optimalisatie van de werkzaamheidsgraad boven-lokaal dienen 
te gebeuren; 
Overwegende dat de VDAB consulenten een lokaal ter beschikking moeten hebben, waar ze hun 
afspraken lokaal kunnen afwerken; 
Overwegende dat er geen kosten verbonden zijn aan deze samenwerkingsovereenkomst en dit 
dus geen impact heeft op het meerjarenplan; 
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Overwegende dat het ILV Noorderkempen Werkt streeft naar een verlenging van de voorgelegde 
overeenkomst rond 20 december 2019; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1 - Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst voor de jaren 2020-2025 tussen ILV 
Noorderkempen Werkt en de VDAB ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
Art.2 - Goedkeuring te verlenen aan de verschillende praktische punten van het voorgelegde 
addendum en dan met name het ter beschikking stellen van het nodige lokaal, waar de VDAB 
consulenten hun afspraken lokaal kunnen afwerken. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2019/078 - Verhoging waarde maaltijdcheques. Goedkeuring.   
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 de geldende rechtspositieregelingen, met bijlagen, voor het personeel van OCMW 
Rijkevorsel, zoals gewijzigd; 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de waarde van de maaltijdcheque te verhogen met 0,5 
euro via de werkgeversbijdragen vanaf 1 januari 2020; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 6 november 2019, afgesloten met de vertegenwoordigers 
van de representatieve vakorganisaties; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het voorstel om de waarde van de maaltijdcheque te verhogen met 0,5 euro via de 
werkgeversbijdragen vanaf 1 januari 2020, wordt goedgekeurd. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:17 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
  De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
  Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

 Wim De Visscher 
 


