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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Bert 
Vangenechten, Peter Janssens, Leden vast bureau 
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van 
De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Jurgen 
Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen Ooms, Karel Godet, 
Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:15 uur. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
1. Betreft: OR/2022/028 - Installatie van rechtswege dhr. Karel Godet. 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. Stoffelen als raadslid, waarvan de raad in zitting van 20 juni 2022 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden de geloofsbrieven van de eerstvolgende 
opvolger heeft onderzocht en goedgekeurd; dat dhr. Karel Godet 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. Karel Godet 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. Karel Godet als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2022/024 - Huishoudelijk reglement OCMW-raad. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de 
versterking van de lokale democratie; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor 
digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen; 
Overwegende dat fysiek vergaderen het uitgangspunt blijft voor vergaderingen van de OCMW-
raad, maar dat digitaal of hybride vergaderen mogelijk is onder de uitzonderlijke 
omstandigheden vermeld in het huishoudelijk reglement; 
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Overwegende dat het aangewezen is om het huishoudelijk reglement aan te passen, opdat de 
OCMW-raad in uitzonderlijke omstandigheden digitaal kan vergaderen; 
Gelet op voorliggend ontwerp van huishoudelijk reglement van de OCMW-raad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring te verlenen aan het huishoudelijk reglement in aangepaste versie, hetwelk als 
bijlage wordt gevoegd bij onderhavig besluit en er integraal deel van uitmaakt. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2022/029 - Aanpassing leefloonbedragen met ingang van 1 augustus 2022. 

Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat sinds 1 januari 2022 de leeflonen voor een vierde keer verhoogd worden in 2022, 
door een welvaartsaanpassing en/of indexatie; 
Gelet op bijgevoegd overzicht dat de evolutie van het leefloon sinds augustus 2005 schetst; 
Overwegende dat de bedragen van het leefloon omwille van deze indexaanpassing wijzigen per 1 
augustus 2022 en de bedragen met 2% omhoog gaan; 
Overwegende dat volgende leefloonbedragen van toepassing zijn vanaf 1 augustus 2022; 

  
Basisbedrag in 
2002 

Leefloon op 
jaarbasis op 1 mei 
2022 

Leefloon op 
maandbasis op 1 mei 
2022 

Categorie 1 - Samenwonende 
persoon 

€ 5,773,18 € 9,103,73 € 758,64 

Categorie 2 - Alleenstaande persoon € 8.659,78 € 13.655,61 € 1.137,97 

Categorie 3 - Persoon die 
samenwoont met een gezin te zijnen 
laste 

€ 11,703,23 € 18.454,82 € 1.537,90 

Overwegende dat ook de inkomensgrenzen en terugvordering schaal bij de onderhoudsplichtigen 
wijzigen met ingang van 1 augustus 2022; 
Overwegende dat het bedrag van het zakgeld, dat bepaald is in toepassing van artikel 98, § 1, 
derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976, uitbetaald in maandelijkse schijven, met ingang 
van 1 augustus 2022 wijzigt naar € 109,26 per maand ( € 1,311,12 op jaarbasis); 
Overwegende dat ook de bedragen financiële steun (equivalent leefloon) in het kader van de wet 
van 2 april 1965 voor asielzoekers en vreemdelingen, die in het vreemdelingenregister zijn 
ingeschreven, verhoogd worden tot hetzelfde bedrag met ingang van 1 augustus 2022; 
Gelet op de vigerende wetgeving; 
Gelet op de verdere bespreking; 
Neemt akte van de verhoging van de basisbedragen van het Recht op Maatschappelijke Integratie 
(RMI)  categorie 1 (samenwonenden), categorie 2 (alleenstaanden) en categorie 3 (personen met 
gezinslast) met 2%, omwille van een overschrijding van de spilindex, vanaf 1 augustus 2022 als 
volgt: 

• Cat. 1 samenwonenden : 9,103,73 € op jaarbasis = 758,64 € op maandbasis; 

• Cat. 2 alleenstaanden : 13.655,61 € op jaarbasis = 1137,97 € op maandbasis; 

• Cat. 3 met een gezin ten laste : 18.454,82 € op jaarbasis = 1537,90 € op maandbasis. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2022/022 - Minder Mobielen Centrale. Verhoging kilometervergoeding vanaf 01 

augustus 2022. Aktename.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de bijgevoegde mail van MPact (het vroegere Taxistop) waarin wordt voorgesteld om de 
kilometervergoeding op te trekken vanaf 01 juli 2022, naar € 0.41 per kilometer; 
Gelet dat een afronding naar € 0.42 per kilometer voor de chauffeurs zou betekenen dat ze 
belastingplichtig worden, op deze onkostenvergoeding; 
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Gelet op de stijgende brandstofprijzen; 
Overwegende dat onze MMC-chauffeurs door de beslissing van het vast bureau d.d. 28 maart 
2022 een verhoging van de kilometervergoeding kregen van € 0.35  naar € 0.37 per kilometer, 
vanaf 01 mei 2022; 
Overwegende dat in vorige correspondentie van MPact gesteld werd dat een verhoging van de 
kilometervergoeding op de planning stond voor juli 2022; 
Overwegende dat de omliggende MMC-werkingen en de CM-mobiel deze nieuwe verhoging 
waarschijnlijk ook zullen hanteren; 
Overwegende dat een verhoging van de kilometervergoeding geen impact heeft op de financiën 
van het lokaal bestuur, aangezien deze kost wordt doorgerekend aan de gebruiker; 
Overwegende dat de sociale dienst de tijd nodig had om zowel de gebruikers en chauffeurs van 
de MMC alsook Mpact op de hoogte te brengen van een verhoging van de kilometervergoeding; 
Gelet op de vigerende wetgeving; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Akte te nemen van de mails van MPact, die een verhoging van de kilometervergoeding 
adviseert naar € 0.41 per kilometer. 
Art.2.- Akte name van de beslissing van het vast bureau van 04/07/2022 om de 
kilometervergoeding te verhogen naar € 0.41 per kilometer, vanaf 01 augustus 2022. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2022/023 - Bestek samenaankoop medicatie en samenwerkingsovereenkomst 

medicatie. Samenwerkingsovereenkomst met OCMW Geel als pilootbestuur. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat tijdens het vast bureau van 29/11/2021 werd beslist om deel te nemen een de 
groepsaankoop voor het leveren van medicatie; 
Overwegende dat het OCMW van Geel als pilootbestuur een bestek voorziet voor de aankoop van 
medicatie; 
Overwegende dat de deelnemende besturen goedkeuring moeten verlenen voor dit bestek; 
Overwegende dat het OCMW van Rijkevorsel de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van 
Geel dient goed te keuren voor het leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten met 
ingang van 01/01/2023; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De OCMW raad keurt het bestek voor de samenaankoop van geneesmiddelen en 
vezorgingsproducten goed. 
Art.2.- De OCMW raad keurt de samenwerkingsovereenkomst 'leveren van geneesmiddelen en 
verzorgingsproducten met ingang vanaf 01 januari 2023' goed. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


