Beslissingen OCMW-raad van woensdag 27 januari 2016
Aanwezig

Verontschuldigd

ocmw-voorzitter Clyde Tai-Apin, ocmw-raadsleden Pascal Kwanten,
Harry Plettinx, Harri Verbraecken, Louis Caers, Dora Weckhuysen ,
Patrick Vercauteren, Kathleen Mathieu, Wim Daems en Lowie Thys en
secretaris gemeente en ocmw Jo Vankrunkelsven
ocmw-raadslid Isabel Van Leuffelen

Om 20.15 uur opent voorzitter Clyde Tai-Apin de vergadering.
1.

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 16 december 2015 en 6 januari 2016.
Het proces-verbaal van de openbare zitting van 16 december 2015 en 6 januari 2016
wordt unaniem (10) goedgekeurd en ondertekend.

2.

FINANCIËN. Lidmaatschappen. Akkoord gaan met de lidmaatschappen
OCMW voor 2016.
Stemming: Unaniem (10)
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de lidmaatschappen voor
2016 bij volgende verenigingen:
• Dot-Zorg Vlaanderen voor een bedrag van 50 euro/jaar
• Vereniging van Vlaamse Lokale Dienstencentra voor een bedrag van 50
euro/jaar
• Vlaamse Lokale Ontvangers voor een bedrag van 318,50 euro/jaar
• Vlaams Verbond van OCMW-secretarissen voor een bedrag van 350
euro/jaar
• Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen voor een bedrag van 160 euro/jaar

003.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM. Algemene aanneming. Goedkeuren der
meer- en minwerken - verrekening nr. 17.
Stemming: Unaniem (10)
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de verrekening nr. 17 betreffende
"Perceel 1: Ruwbouw, technieken, afwerking en omgevingsaanleg" van Fase 2:
Dienstencentrum goed, die door Belfius Bank NV werd opgemaakt. De totale
minderkost bedraagt 6.017,53 euro (exclusief btw).

004.

SECRETARIAAT. Welzijnszorg Kempen. Kennisnemen meerjarenplan en
budget 2016.
De ocmw-raad neemt kennis van het meerjarenplan.
• Strategische nota (prioritaire doelstellingen)
• Financiële nota met Financieel doelstellingen plan M1 en Staat van het
financiële evenwicht M2.
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De ocmw-raad neemt kennis van het budget 2016.
• Doelstellingennota
• Financiële nota met Exploitatiebudget 2016, Investeringsbudget 2016 en
Liquiditeitsbudget 2016.
005.

SECRETARIAAT. Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Akte nemen
van de aanduiding van de plaatsvervangers van de effectieve leden.
Stemming: Unaniem (9)
De Raad neemt akte van de aanduiding als plaatsvervangers voor de effectieve leden
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
• voor Harri Verbraecken : de heer Wim Daems
• voor Lowie Thys : de heer Wim Daems
• voor Pascal Kwanten : de heer Patrick Vercauteren
• voor Louis Caers : de heer Patrick Vercauteren

006.

SECRETARIAAT. Bijzonder Comité voor het Algemeen Beleid. Akte
nemen van de aanduiding van de plaatsvervangers van de effectieve leden.
Stemming: Unaniem (9)
De Raad neemt akte van de aanduiding als plaatsvervangers voor de effectieve leden
van het Bijzonder Comité voor het Algemeen Beleid
• voor Harry Plettinx : mevrouw Isabel Van Leuffelen
• voor Kathleen Mathieu : mevrouw Isabel Van Leuffelen
• voor Patrick Vercauteren : de heer Pascal Kwanten
• voor Louis Caers : de heer Pascal Kwanten

007.

SECRETARIAAT. Aanduiden van een plaatsvervanger bij de Geelse
Huisvesting CVBA.
De raad duidt de heer Wim Daems unaniem aan als plaatsvervanger van de
vertegenwoordiger bij de Geelse Huisvesting cvba.
Bijgevolg is de heer Wim Daems, raadslid, 1aangeduid als plaatsvervanger van Harri
Verbraecken, vertegenwoordiger van het OCMW bij de Geelse Huisvesting CVBA
te Geel, met dezelfde bevoegdheden.
Deze aanstelling geldt voor de duur van de lopende ambtstermijn, met dien
verstande dat deze vertegenwoordiging te allen tijde door de raad voor
maatschappelijk welzijn kan worden ingetrokken.

008.

SECRETARIAAT. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene
vergadering en een vertegenwoordiger in de Raad van Beheer bij
Welzijnszorg Kempen.
Stemming
• De raad duidt de heer Harry Plettinx unaniem aan als effectief lid voor de
algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen.
• De raad duidt de heer Lowie Thys unaniem aan als plaatsvervanger voor de
algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen.
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• De raad duidt de heer Clyde Tai-Apin unaniem aan als effectief lid voor de
Raad van Beheer van Welzijnszorg Kempen.
• De raad duidt de heer Louis Caers unaniem aan als plaatsvervanger voor de
Raad van Beheer van Welzijnszorg Kempen.
In de Algemene Vergadering als effectieve afgevaardigde Harry 2 af te vaardigen.
In de Algemene Vergadering als plaatsvervangend afgevaardigde Lowie Thys3 af te
vaardigen.
In de Raad van Beheer als effectieve afgevaardigde Clyde Tai-Apin4 af te vaardigen.
In de Raad van Beheer als plaatsvervangend afgevaardigde Louis Caers5 af te
vaardigen.
Deze aanstellingen gelden voor de duur van de lopende ambtstermijn, met dien
verstande dat deze vertegenwoordiging te allen tijde door de raad voor
maatschappelijk welzijn kan worden ingetrokken.
009.

SECRETARIAAT. Aanduiden van een plaatsvervanger bij het Sociaal
Woonkrediet Middenkempen/Westerlo.
Stemming
• De raad duidt de heer Lowie Thys unaniem aan als plaatsvervanger in de
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van het Sociaal
Woonkrediet Middenkempen nv.
Bijgevolg is de heer Lowie Thys, raadslid, 6 aangeduid als plaatsvervanger van
Kathleen Mathieu, vertegenwoordiger van het OCMW bij het Sociaal Woonkrediet
Middenkempen NV, met dezelfde bevoegdheden.
Deze aanstelling geldt voor de duur van de lopende ambtstermijn met dien verstande
dat de vertegenwoordiging te allen tijde door de raad voor maatschappelijk welzijn
kan worden ingetrokken.

010.

SECRETARIAAT. Aanduiden van de vertegenwoordigers bij PIDT.
Stemming
• De raad duidt de heren Wim Daems en Clyde Tai-Apin unaniem aan als
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van de cvba-vso PIDT.
De raad duidt twee vertegenwoordigers aan voor de algemene vergadering van de
cvba-vso PIDT :
De heren Wim Daems7, raadslid, en Clyde Tai-Apin, 8, voorzitter, om het OCMW
van Westerlo te vertegenwoordigen in de organen van de cvba-vso PIDT.
Deze aanstellingen gelden voor de duur van de lopende ambtstermijn. De
vertegenwoordiging kan echter altijd door de raad ingetrokken worden.
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011.

SECRETARIAAT. Aanduiden van de vertegenwoordigers bij vzw 't
Pareltje.
Stemming
De raad duidt mevrouw Isabel Van Leuffelen unaniem aan als vertegenwoordiger in
de organen van vzw Het Pareltje.:
De raad duidt 1 vertegenwoordiger aan voor de algemene vergadering van de vzw
Het Pareltje kinderdagverblijf in de plaats van Gustaaf Kempenaers:
Mevrouw Isabel Van Leuffelen9, raadslid, om het OCMW te vertegenwoordigen in de
organen van de vzw Het Pareltje, kinderdagverblijf.
Deze aanstelling geldt voor de duur van de lopende ambtstermijn. De
vertegenwoordiging kan echter altijd door de raad ingetrokken worden.

012.

SECRETARIAAT. Aanduiden van een vertegenwoordiger bij de
gemeentelijke seniorenraad.
Stemming
De raad duidt de heer Clyde Tai-Apin unaniem aan als niet-stemgerechtigd lid van de
seniorenraad.
Voorzitter Clyde Tai-Apin wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn
afgevaardigd als lid van de vereniging "Seniorenraad Gemeente Westerlo".

013.

SECRETARIAAT. Aanduiden van de vertegenwoordigers bij de
klankbordgroep en de stuurgroep RolMobiel WZK.
Stemming
De raad duidt mevrouw Kathleen Mathieu unaniem aan als afgevaardigde in de
klankbordgroep RolMobiel.
De raad duidt mevrouw Kathleen Mathieu en de heer Louis Caers unaniem aan als
afgevaardigde in de stuurgroep Rolmobiel.
Als afgevaardigden van het OCMW in de klankbordgroep RolMobiel wordt
aangewezen (in de plaats van Gustaaf Kempenaers) :
mevrouw Kathleen Mathieu, raadslid, 10
Als afgevaardigden van het OCMW in de stuurgroep RolMobiel worden aangewezen:
mevrouw Kathleen Mathieu, raadslid, 11
de heer Louis Caers, raadslid, 12

014.

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
besloten vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 16 december 2015.
Kennisnemen van het verslag van de besloten vergadering van het BCSD van 16
december 2015 en 13 januari 2016, het Vast Bureau van 7 december 2015 en het
BCAB van 7 december 2015.
De Raad in besloten vergadering;
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Het proces-verbaal van de besloten zitting van 16 december 2015 wordt, na
voorlezing, goedgekeurd en ondertekend.
De vergadering neemt kennis van de processen-verbaal van de besloten zitting van
het BCSD van 16 december 2015 en 13 januari 2016, het Vast Bureau van 7
december 2015 en het BCAB van 7 december 2015.
015.

SECRETARIAAT. Kennisnemen van de ingekomen stukken.
De Raad in besloten vergadering;
Vervolgens neemt de Raad kennis van sommige ingekomen stukken aan de hand van
het bijgehouden register.

016.

HYPOTHEEK. Nemen van een hypothecaire inschrijving lastens V.G.R.
Stemming: unaniem (9)
De raad beslist een hypothecaire inschrijving van 25 000 euro te nemen op het
onroerend goed gelegen te Westerlo, 2e afd. (Tongerlo), Giselbertusstraat 33, huis,
groot 03a 28ca, sectie D, nr. 257 C4, tot het dekken van de verleende en nog te
verlenen financiële steun aan de aanvrager13.
Van deze beslissing een afschrift aan de financieel beheerder over te maken.

017.

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - GEDEELTELIJKE
KWIJTSCHELDING SCHULD B.R. - V.S.C. - AANPASSING
VORDERING. 14

018.

ONINVORDERBAARVERKLARING. 15

019.

SECRETARIAAT. Toepassing van art. 11 van het huishoudelijk reglement
van de beraadslagende organen. Vragen aan de voorzitter.
• Raadslid Harry Plettinx vraagt of de correspondentiebakjes voor de
raadsleden van het OCMW terug op het OCMW kunnen gezet worden. De
raad heeft hier geen bezwaar tegen.
• Raadslid Pascal Kwanten vraagt of de jobstudenten voor de TBC-screening
zich niet kunnen wenden tot Provikmo in plaats van tot een huisarts.
• Raadslid Patrick Vercauteren vraagt wat er wordt ondernomen als er
beweerd wordt dat een bejaardenwoning in de praktijk niet zou bewoond
worden.
Voorzitter Clyde Tai-Apin antwoordt dat dit zich heeft voorgedaan en
betrokkene werd uitgenodigd voor toelichting op het BCSD, waar het comité
dan geoordeeld heeft dat de toelichting voldoening bood.
De vergadering wordt afgesloten om 21.25 uur.
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