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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, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, An Wouters, Zoë Wouters, Lut 
Backx, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, 
Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:38 uur. 
 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
1. Betreft: OR/2020/005 - Ontslag OCMW-raadslid mevr. Willemse Renilde. Aktename.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op de installatie van rechtswege van de raad voor maatschappelijk welzijn op 2 januari 
2019; 
Overwegende dat het raadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn; dat het ontslag definitief is zodra de voorzitter van 
de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 29 en artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur de 
briefwisseling gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en die 
bestemd is voor de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt meegedeeld aan de raadsleden; 
Overwegende dat mevr. Renilde Willemse schriftelijk haar ontslag heeft ingediend als lid van de 
raad voor maatschappelijk welzijn op 16 december 2019; 
Overwegende dat de mandaten van gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn ondeelbaar zijn, wat inhoudt dat de gevolgen die verbonden zijn aan het mandaat, zoals 
ontslag, hun uitwerking hebben in de beide rechtspersonen; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van het schriftelijk ontslag d.d. 16 december 2019 van mevr. Renilde Willemse als 
lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2020/006 - Installatie van rechtswege dhr. Danny Eelen als OCMW-raadslid. 

Aktename.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. Renilde Willemse als raadslid, waarvan de raad in zitting van 
heden akte heeft genomen; 
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Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden de geloofsbrieven van de eerste 
opvolger heeft onderzocht en goedgekeurd; dat dhr. Danny Eelen in navolging daarvan de eed 
heeft afgelegd als gemeenteraadslid, overeenkomstig artikel 6, §3 van het Decreet Lokaal 
Bestuur; 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig artikel 68, §1 van het 
Decreet Lokaal Bestuur in principe uit dezelfde leden bestaat als de gemeenteraad; dat door het 
onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden 
de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd worden 
beschouwd; 
Overwegende dat dhr. Danny Eelen bijgevolg als geïnstalleerd lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn kan worden beschouwd; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van de installatie van rechtswege van dhr. Danny Eelen als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2020/007 - Rangorde OCMW-raadsleden. Vaststelling.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. Renilde Willemse als raadslid, waarvan de raad in zitting van 
heden akte heeft genomen; 
Overwegende dat in zitting van heden de geloofsbrieven van dhr. Danny Eelen werden 
goedgekeurd; dat betrokkene de eed heeft afgelegd, overeenkomstig artikel 6, §3 van het 
Decreet Lokaal Bestuur, zodat hij geïnstalleerd is als gemeenteraadslid; dat betrokkene van 
rechtswege geïnstalleerd is als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn; dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn hiervan akte heeft genomen in zitting van heden; 
Overwegende dat de gemeenteraad de rangorde van de gemeenteraadsleden in zitting van 
heden heeft vastgesteld; 
Overwegende dat de rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen 
overeenkomstig artikel 68, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur dezelfde is als de rang die ze als 
gemeenteraadslid innemen overeenkomstig artikel 6, §7 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn als volgt vast te stellen: 

Volgnummer Voornaam en naam 

1 Dorien Cuylaerts 

2 Robert Van den Eijnden 

3 Eric Vermeiren 

4 Karl Geens 

5 Lieven Van Nyen 

6 Nathalie Cuylaerts 

7 Jaak Jacobs 

8 Stefan Maes 

9 Diede Van Dun 

10 Nathalie Stoffelen 

11 Wim De Visscher 

12 Bart Van De Mierop 

13 An Wouters 

14 Albert Vangenechten 

15 Zoë Wouters 
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16 Lutgarda Backx 

17 Kevin Druyts 

18 Peter Janssens 

19 Aline Maes 

20 Jürgen Van Leuven 

21 Danny Eelen 

   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2020/002 - Rechtspositieregeling (RPR). Wijziging. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de geldende rechtspositieregelingen 1, 2 en 3; 
Gelet op de vergadering van het onderhandelingscomité d.d. 8 januari 2020 waarin een protocol 
van akkoord werd afgesloten betreffende de verhoging van de fietsvergoeding voor woon-
werkverkeer van € 0,20 naar € 0,23 met ingang van 1 januari 2020;  
Overwegende dat artikel 248 van de rechtspositieregelingen 1, 2 en 3 aangepast dient te worden 
om het bedrag van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer te wijzigen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Artikel 248 betreffende het bedrag van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer aan te passen 
van € 0,20 naar € 0,23 per kilometer zoals weergegeven in bijlage.  
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2020/003 - Personeelsformatie. Wijziging. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 december 2007 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; 
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 het raadsbesluit d.d. 29 april 2019 houdende de vaststelling van de gezamenlijk 
personeelsformatie voor de gemeente en OCMW; 
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 25 november 2019 door raadslid Backx een 
extra punt werd toegevoegd aan de agenda; dat er toen geen besluit werd genomen; 
Overwegende dat de meeste medewerkers van de BKO steeds tewerkgesteld worden in de graad 
E1-E3; dat een en ander historisch zo gegroeid is; dat dit evenwel geen marktconforme verloning 
blijkt te zijn; dat dit overigens de werving van personeelsleden in de BKO bemoeilijkt; 
Overwegende dat wordt voorgesteld de personeelsformatie zodanig aan te passen dat bijkomend 
8,5 equivalenten begeleid(st)er BKO in de graad D1-D3 in contractueel dienstverband wordt 
voorzien; dat de nodige selectieprocedures zullen worden georganiseerd om deze in te vullen; 
dat het echter niet de bedoeling is om het saldo van het aantal equivalenten te verhogen maar 
in het kader van een degelijk hrm-beleid wel te voorzien in een terugvalmogelijkheid voor het 
actuele personeelsbestand dat niet wenst deel te nemen aan een selectieprocedure of niet zou 
slagen in de te voorziene selectieprocedure; dat het bijkomend aantal ingevulde equivalenten in 
de graad D1-D3 automatisch in mindering wordt gebracht van het aantal equivalenten in de 
graad E1-E3; 
Gelet op het protocol van akkoord dat werd afgesloten met de vakorganisaties in zitting van het 
onderhandelingscomité d.d. 8 januari 2020;  
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Gelet op de bespreking; 
Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De personeelsformatie aan te passen zoals weergegeven in de bijlage, dewelke integraal deel 
uitmaakt van onderhavig besluit. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
6. Betreft: OR/2020/004 - Reglement 2e pensioenpijler. Wijziging. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Wet d.d. 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 
zekerheid; 
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd opgesteld in 
uitvoering van het Vlaams Sectoraal Akkoord 2008- 2013, afgesloten in het Vlaamse 
Onderhandelingscomité C1 op 19 november 2008 tot invoering van een aanvullend 
pensioenstelsel voor de contractanten van de lokale besturen; 
Gelet op de geldende rechtspositieregelingen 1 en 2; 
Gelet op de vergadering van het onderhandelingscomité d.d. 8 januari 2020 waarin een protocol 
van akkoord werd afgesloten betreffende de verhoging van de patronale bijdrage in de 2e 
pensioenpijler van het contractuele personeel van 2% naar 3%; 
Overwegende dat artikel 2 van het reglement 2e pensioenpijler dient aangepast te worden om 
het percentage van de patronale bijdrage te wijzigen; 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Artikel 2 van het reglement 2e pensioenpijler (groepsverzekeringsreglement) betreffende het 
percentage van de patronale bijdrage aan te passen van 2 naar 3%. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
7. Betreft: OR/2020/000 - Cipal DV (C-Smart). Opdrachtencentrale voor afname van de 

raamovereenkomst 'Aankoop van ICT Infrastructuur' – Bestek nr. CSMRTINFRA19. Goedkeuring 
toetreding.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet op de overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25 juli 2019 tot gunning via een 
openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van 
ICT Infrastructuur"; 
Gelet op de uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv via de 
goedgekeurde opdrachtdocumenten; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 16 december 2019 betreffende het voorstel tot 
toetreding tot de raamovereenkomst; 
Overwegende dat voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek 
nr. CSMRTINFRA19) een raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv hierbij optreedt 
als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 
Overwegende dat het OCMW via de opdrachtencentrale gebruik kan maken van afname van de 
raamovereenkomst waardoor het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 
Overwegende dat volgende voordelen verbonden zijn aan de afname: 

 de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-infrastructuur voldoen aan de behoefte van 
het bestuur; 

 het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 
betekent; 

 Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van ICT-
infrastructuur door aanbestedende overheden; 
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 door schaalvergroting worden aankoopprijzen goedkoper; 
Overwegende dat het OCMW niet verplicht is tot enige afname van de raamovereenkomst; 
Overwegende dat de opdracht gegund werd aan Centralpoint België nv; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De raad gaat akkoord met de toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop 
van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” 
(Bestek nr. CSMRTINFRA19). 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
8. Betreft: OR/2020/001 - Cipal DV (C-Smart). opdrachtencentrale voor afname van de 

raamovereenkomst 'Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware' – Bestek nr. CSMNRTSOFT19. 
Goedkeuring toetreding.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de wet op de overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016; 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25 juli 2019 tot gunning via een 
openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop van 
licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware”; 
Gelet op de uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv via de 
goedgekeurde opdrachtdocumenten; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 16 december 2019 betreffende het voorstel tot 
toetreding tot de raamovereenkomst; 
Overwegende dat voornoemde opdracht van Cipal dv “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, 
onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek CSMRTSOFT19) 
een raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv hierbij optreedt als 
opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 
Overwegende dat het OCMW via de opdrachtencentrale gebruik kan maken van afname van de 
raamovereenkomst waardoor het krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is 
vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 
Overwegende dat volgende voordelen verbonden zijn aan de afname: 

 de in de opdrachtencentrale voorziene licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 
ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware voldoen aan de behoefte van het 
bestuur; 

 het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 
betekent; 

 Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van ICT-
infrastructuur door aanbestedende overheden; 

 door schaalvergroting worden aankoopprijzen goedkoper; 
Overwegende dat het OCMW niet verplicht is tot enige afname van de raamovereenkomst; 
Overwegende dat de opdracht gegund werd aan COMPAREX Belgium bvba; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De raad gaat akkoord met de toetreding tot de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop 
van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 
standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, 
gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek 
CSMRTSOFT19). 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
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De voorzitter sluit de vergadering om 20:40 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


