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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, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 21:10 uur. 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

1. Betreft: OR/2020/033 - Organisatiebeheersing. Rapportering 2019.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat in artikel 217 van het Decreet Lokaal Bestuur organisatiebeheersing wordt 
gedefinieerd als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke 
zekerheid te verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 218 bepaalt op 
welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen 
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die 
ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij 
het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn; dat het organisatiebeheersingssysteem 
minstens aan het principe van functiescheiding beantwoordt waar mogelijk en verenigbaar is 
met de continuïteit van de werking van de diensten; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 219 wordt 
vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam; dat het 
algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de 
rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
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organisatiebeheersing; dat die rapportering jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar gebeurt; 
Gelet op voorliggend rapport van de algemeen directeur over organisatiebeheersing in 2019 met 
bijhorende bijlagen; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van het rapport van de algemeen directeur over organisatiebeheersing in 2019 met 
bijhorende bijlagen, hetwelk integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 

 De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

2. Betreft: OR/2020/037 - Organisatiebeheersing. Rapportering organisatiebeheersingsplan. 
Aktename.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat in artikel 217 van het Decreet Lokaal Bestuur organisatiebeheersing wordt 
gedefinieerd als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke 
zekerheid te verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 218 bepaalt op 
welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen 
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die 
ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij 
het organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn; dat het organisatiebeheersingssysteem 
minstens aan het principe van functiescheiding beantwoordt waar mogelijk en verenigbaar is 
met de continuïteit van de werking van de diensten; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 219 wordt 
vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam; dat het 
algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de 
rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing; dat die rapportering jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar gebeurt; 
Gelet op het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem; 
Overwegende dat daarin wordt bepaald dat de evaluatie en verbetering van de beheersing van 
de managementprocessen en ondersteunende processen geschiedt door het doorlopen van een 
vierjaarlijkse cyclus (volgens de PDCA-principes), als volgt: 

 In het eerste jaar wordt een zelfevaluatie uitgevoerd op basis van voormelde leidraad. De 
medewerkers die hierbij betrokken worden, zijn representatief voor de gehele 
organisatie. Deze zelfevaluatie gebeurt op de wijze, bepaald door de algemeen directeur 
in het organisatiebeheersingssysteem. De synthesenota van deze zelfevaluatie wordt ter 
kennisgeving gebracht aan de uitvoerende organen. (C-A) 

 Op basis van voormelde zelfevaluatie maakt de algemeen directeur in samenspraak met 
het managementteam een zgn. gezamenlijk organisatiebeheersingsplan op voor een 
periode van drie jaar, hetwelk wordt goedgekeurd door de uitvoerende organen. Daarbij 
worden voor ieder thema van de leidraad acties en subacties bepaald om nieuwe 
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beheersmaatregelen te implementeren of de bestaande beheersmaatregelen te 
verbeteren. Voor de realisatie van de subacties worden streefdata bepaald en 
aanspreekpunten aangeduid. (P-D) 

 Het organisatiebeheersingsplan wordt opgevolgd op de wijze, bepaald door de algemeen 
directeur in het organisatiebeheersingssysteem. (C) 

Overwegende dat jaarlijks wordt gerapporteerd over de stand van zaken van het 
organisatiebeheersingsplan aan de raden, zoals weergegeven in de bijlage; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van de stand van zaken van het organisatiebeheersingsplan, zoals weergegeven in de 
bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

3. Betreft: OR/2020/030 - Reglement verkoop tweedehands fietsen aan kansengroepen. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat het lokaal bestuur ernaar streeft om inwoners uit kansengroepen (opnieuw) te 
integreren in de maatschappij; dat één van de mogelijkheden integratie door middel van een 
opleiding of een tewerkstelling is; dat mensen in armoede hierbij vaak op praktische 
hindernissen botsen, zoals bijvoorbeeld de verplaatsing van hun woning naar het werk, waardoor 
ze soms afhaken; dat de sociale dienst constateert dat het voor de betrokkenen vaak onmogelijk 
is om een nieuwe fiets aan te kopen; 
Overwegende dat het aangewezen lijkt om zoveel mogelijk obstakels weg te nemen om cliënten 
alle kansen te geven en kort op de bal te kunnen spelen bij een mogelijke tewerkstelling of 
opleiding; dat wordt voorgesteld om cliënten de mogelijkheid te bieden om, indien nodig, een 
degelijke fiets aan te kopen via de verloren voorwerpen die door de technische dienst in 
bewaring zijn genomen; dat werd overwogen om fietsen in bruikleen te geven, maar dat dit niet 
wenselijk is omwille van de opvolging die dit vergt; 
Overwegende dat een fiets in zeer goede staat bij een openbare verkoop gemiddeld voor € 75 
wordt verkocht; dat dan ook wordt voorgesteld om een vaste prijs van € 75 per fiets te voorzien; 
dat de cliënt ervoor kan kiezen om dit bedrag te betalen via een afbetalingsplan, waarbij op vijf 
verschillende tijdstippen € 15 wordt betaald; 
Overwegende dat de sociale dienst voorafgaandelijk aan de toewijzing nagaat of de aanvrager in 
aanmerking komt voor het aankopen van een fiets uit de verloren voorwerpen; dat de sociale 
dienst een attest aflevert aan de technische dienst met vermelding of al dan niet gebruik wordt 
gemaakt van het afbetalingsplan; dat de technische dienst vervolgens een fiets ter beschikking 
stelt van de cliënt; dat de technische dienst de nodige gegevens doorgeeft aan de financiële 
dienst voor facturatie; 
Overwegende dat de technische dienst een degelijke en volledig uitgeruste fiets ter beschikking 
stelt van de cliënt; dat indien er geen fietsen voorradig zijn die voldoen aan de 
kwaliteitsvereisten een fiets ter beschikking kan worden gesteld via De Sprong fietsenatelier 
voor een prijs van € 120; dat het verschil van € 45 in voorkomend geval ten laste is van het 
OCMW; 
Overwegende dat volgende cliënten in aanmerking komen, op voorwaarde dat de noodzaak voor 
een fiets wordt aangetoond voor de verplaatsing van en naar het werk of de opleiding bij een 
erkende opleidingsinstelling: 

 personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling; 

 personen die een leefloon ontvangen; 

 personen met verhoogde tegemoetkoming (beperkte inkomsten); 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen.: 
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Art.1.- Volgende cliënten kunnen een degelijke en volledig uitgeruste fiets aankopen bij het 
OCMW, op voorwaarde dat de noodzaak voor een fiets wordt aangetoond voor de verplaatsing 
van en naar het werk of de opleiding bij een erkende opleidingsinstelling: 

 personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling; 

 personen die een leefloon ontvangen; 

 personen met verhoogde tegemoetkoming (beperkte inkomsten); 
Art. 2.- Een degelijke en volledig uitgeruste fiets wordt aangeboden voor een vaste prijs van € 
75. 
De cliënt kan ervoor kiezen om gebruik te maken van een afbetalingsplan, waarbij op vijf 
verschillende tijdstippen € 15 wordt betaald. 
Art. 3.- De technische dienst levert de fiets af na ontvangst van een attest van de sociale dienst, 
waaruit blijkt dat de cliënt voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 1, en waarop 
vermeld is of de cliënt al dan niet gebruik wenst te maken van het afbetalingsplan. 
De technische dienst stelt de financiële dienst in kennis in functie van de facturatie. 
Art. 4.- Onderhavig reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 
§2 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Art. 5.- Onderhavig reglement geldt tot en met 31 december 2025. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

4. Betreft: OR/2020/034 - Reglement inzake extra steun alleenstaande met gezinslast en 
toelage kinderen, zonder alimentatiegeld. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het bestaande reglement voor extra steun waarbij er 10 % op het leefloon wordt 
toegekend aan een alleenstaande met gezinslast en waarbij een extra toelage voor kinderen is 
voorzien van € 12,5 per kind jonger dan 12 jaar ten laste en van € 25 per kind van 12 tot en met 
18 jaar te laste, waarvoor geen alimentatiegeld wordt betaald, zoals goedgekeurd door de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 16 februari 1995; 
Overwegende dat deze steun in het leven werd geroepen, omdat alleenstaanden met kinderen 
meer opvang moeten zoeken; 
Overwegende dat de bedragen voor de extra toelage voor kinderen, waarvoor geen 
alimentatiegeld wordt betaald, de voorbije 25 jaar ongewijzigd bleven en bijgevolg niet meer 
aangepast zijn aan de huidige normen; dat bijgevolg wordt voorgesteld om deze bedragen te 
verdubbelen; 
Gelet op de uitgaven in 2019, als volgt: 

 10 % extra steun op het leefloon: € 3 108,55; 

 extra toelagen voor kinderen, waarvoor geen alimentatiegeld wordt betaald: € 362,50; 
Overwegende dat de budgettaire impact op jaarbasis beperkt zal zijn; dat namelijk wordt 
verwacht dat de totale uitgave van € 3 471,05 wordt vermeerderd met € 362,50 wegens de 
verdubbeling van de bedragen van de extra toelagen voor kinderen, waarvoor geen 
alimentatiegeld wordt betaald; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Aan alleenstaande leefloongerechtigden met minstens één kind ten laste wordt extra 
steun toegekend ten bedrage van 10 % van het werkelijk uitgekeerde leefloon van de betrokken 
maand. 
Art. 2.- De extra steun, vermeld in artikel 1, wordt aangevuld met een toelage voor een kind 
waarvoor geen alimentatiegeld wordt betaald, als volgt: 
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 voor een kind jonger dan 12 jaar: € 25 per maand; 

 voor een kind vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar: € 50 per maand. 
Bij de berekening van de toelage, vermeld in dit artikel, wordt de lopende maand als een 
volledige maand beschouwd. 
Art. 3.- Er wordt geen extra steun toegekend, indien het leefloon wordt toegekend in afwachting 
van goedkeuring van een dossier voor een vervangingsinkomen of enige andere inkomsten, zodat 
later zal worden overgegaan tot terugvordering. 
Art. 4.- Extra steun, zoals vermeld in artikel 1, en een aanvullende toelage, zoals vermeld in 
artikel 2, kunnen slechts worden toegekend, indien de noodzaak voor deze individuele 
tegemoetkoming specifiek wordt aangetoond in het individueel sociaal verslag. 
Art. 5.- Onderhavig reglement treedt in werking op 1 juli 2020. 
Art. 6.- Het reglement d.d. 16 februari 1995 inzake extra steun voor alleenstaanden met 
gezinslast en toelage voor kinderen wordt opgeheven. 
Art. 7.- Onderhavig reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 
§2 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Art. 8.- Onderhavig reglement geldt tot en met 31 december 2025. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

5. Betreft: OR/2020/035 - Voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende het KB d.d. 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp 
voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat het OCMW van Rijkevorsel € 882 toegewezen krijgt van de federale overheid 
voor rechtstreekse voedselhulp voor gebruikers van het OCMW; 
Overwegende dat deze middelen besteed dienen te worden tussen 01 april 2020 en 30 
september 2020; 
Gelet op het voorstel om deze som te verdelen over de cliënten die zich hebben aangeboden bij 
de voedselbedeling en die worden opgevolgd door de budgetdienst; 
Gelet op bijgevoegd verslag; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 8 juni 2020; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring te verlenen om het bedrag van € 882, uitgekeerd door de federale overheid voor 
rechtstreekse voedselhulp voor gebruikers van het OCMW, te verdelen over de cliënten die zich 
hebben aangeboden bij de voedselbedeling en die worden opgevolgd door de budgetdiensten. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

6. Betreft: OR/2020/036 - Verdeling subsidie inzake algemene hulp voor de gebruikers van de 
OCMW's. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het KB d.d. 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de 
doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat het OCMW Rijkevorsel € 4404 toegewezen krijgt van de federale overheid voor 
algemene hulp aan de gebruikers van het OCMW; 
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Gelet op het voorstel om deze som te verdelen over de cliënten die zich aanmelden op de 
sociale dienst; 
Overwegende dat deze som dient uitgegeven te worden tussen 01 april en 31 december 2020; 
Gelet op bijgevoegde verslag; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 8 juni 2020; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring te verlenen tot het verdelen van de subsidie “Covid-19” ten bedrage van € 4404 
over de cliënten die zich aanmelden op de sociale dienst. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

7. Betreft: OR/2020/028 - Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering bij bouwmaatschappij de Noorderkempen, Clova vzw en aanduiding 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in het LAC (lokale adviescommissie Fluvius en Pidpa) 
ter vervanging van ex-raadslid.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van 
elektriciteit, gas en water; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 mei 2020 waarbij akte 
werd genomen van het ontslag van raadslid An Wouters; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 januari 2020 waarbij 
mevr. An Wouters werd aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
bouwmaatschappij De Noorderkempen en Clova vzw én als afgevaardigde in het LAC (lokale 
adviescommissie - Fluvius en Pidpa); 
Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden; dat de 
vertegenwoordiger in het LAC dient te zetelen in het BCSD; 
Gelet op de ingediende kandidaturen; 
Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 raadsleden nemen deel aan de 
stemming; uit de opneming der stemmen blijkt dat er 21geldige stembriefjes in de stembus 
werden gevonden; 
Dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen als vertegenwoordiger en dhr. Kristof Van Hoye, 
voorgedragen als plaatsvervanger bekomen 21 ja-stemmen voor het mandaat van 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering van de bouwmaatschappij de 
Noorderkempen; 
Dhr. Kristof Van Hoye bekomt 20 ja-stemmen en 1 onthouding voor het mandaat van 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Clova vzw; 
Dhr. Stefan Maes, voorgedragen als vertegenwoordiger en dhr. Bert Vangenechten, voorgedragen 
als plaatsvervanger bekomen 21 ja-stemmen voor de mandaten van afgevaardigde en 
plaatsvervanger in het LAC; 

Besluit: 

Art.1.- Dhr. Bert Vangenechten, schepen, wonende Sterstraat 21 aan te duiden voor het 
mandaat van vertegenwoordiger en dhr. Kristof Van Hoye, raadslid, wonende Bavelstraat 91 aan 
te duiden voor het mandaat van plaatsvervanger in de algemene vergadering van de 
bouwmaatschappij de Noorderkempen t.e.m. 31 december 2024. 
Art.2.- Dhr. Kristof Van Hoye, raadslid, wonende Bavelstraat 91 aan te duiden voor het 
mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Clova vzw t.e.m. 31 december 
2024. 
Art.3.- Dhr. Stefan Maes, raadslid, wonende Vinkenpad 17 aan te duiden voor het mandaat van 
afgevaardigde in het LAC (FLuvius en Pidpa) en dhr. Bert Vangenechten, schepen, wonende 
Sterstraat 21 aan te duiden voor het mandaat van plaatsvervanger in het LAC t.e.m.  
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31 december 2024. 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-
virus vergaderend via videoconferentie in openbare zitting 
conform het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter 
zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:45 uur. 
 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


