OCMW Raad
Zittingsverslag

Zitting van 8 april 2019

Samenstelling
Aanwezig
de heer Rob Blockx, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; mevrouw An Hermans, schepen; de heer Kenny Viskens, schepen; mevrouw Joke Segers,
schepen; mevrouw Marina Gys, schepen; de heer Benny Maes, raadslid; de heer Joannes Wijnen,
raadslid; de heer Gunther Hendrickx, raadslid; de heer Davy Cools, raadslid; de heer Rik Nys, raadslid;
de heer Jef Van Steenbergen, raadslid; de heer Boud Westhof, raadslid; de heer Alek Dom, raadslid;
mevrouw Leny Noboa, raadslid; de heer Michiel Wils, raadslid; de heer Rudy Panis, raadslid; de heer
Tom Claessen, raadslid; mevrouw Mariska Vogels, raadslid; mevrouw Karolien Verbeek, raadslid;
mevrouw Bianca Verachtert, raadslid; de heer Kris Wouters, algemeen directeur; de heer Guido
Verschaeren, adjunct-algemeen directeur
Verontschuldigd
de heer Gunter Spapen, raadslid

De voorzitter opent de openbare zitting
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Notulen en zittingsverslag van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 11 maart 2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 11 maart 2019 goed.

OPENBARE ZITTING
Secretariaat
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Aanduiding volmachtdrager in de algemene vergadering
IOK en individueel vertegenwoordiger in de raad van
bestuur van IOK vanuit Welzijnszorg Kempen Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Besluit

1/5

Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van aanduiding door de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen
van Koen Rombouts als gemandateerd volmachtdrager in de algemene vergadering van IOK

Artikel 2
De OCMW-raad neemt kennis van aanduiding door de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen
van Johan Leysen als individueel vertegenwoordiger voor Welzijnszorg Kempen in de Raad van
Bestuur van IOK
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Aanduiding lid en plaatsvervangend lid in de algemene
vergadering van CIPAL DV vanuit Welzijnszorg Kempen Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van aanduiding door de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen
van Eric Nysmans als lid in de algemene vergadering van CIPAL.

Artikel 2
De OCMW-raad neemt kennis van aanduiding door de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen
van Katrien Serroyen als plaatsvervangend lid in de algemene vergadering van CIPAL DV.

4

2019_RMW_00024

Presentiegeld bijzonder comité voor de sociale dienst Vaststelling
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan
van het OCMW. De taken zijn vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. Het bijzonder comité voor de
sociale dienst bestaat uit een voorzitter en zes leden. De leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst ontvangen presentiegeld voor hun aanwezigheid op de vergaderingen van het bijzonder
comité voor de sociale dienst. De OCMW-raad bepaalt het bedrag van het presentiegeld.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur, artikel 107
 Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale
mandataris, artikel 15 tot en met 18
 Besluit van de OCMW-raad van 11 maart 2019 houdende vaststelling huishoudelijk reglement
OCMW-raad, artikel 41 § 1
 Besluit van de gemeenteraad van 8 april 2019 houdende vaststelling presentiegeld raadsleden
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Argumentatie
Het presentiegeld voor de raadsleden werd vastgesteld op 124,98 euro tegen 100 % (gekoppeld aan
spilindex 138,01). Het geïndexeerde bedrag bedraagt op vandaag 213,33 euro. Het college van
burgemeester en schepenen stelt voor om hetzelfde bedrag toe te kennen als presentiegeld voor de
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Ramingnummer 2019140373
Budgetsleutel 2019/6200001/B1/0100 - Presentiegelden van de gemeentemandatarissen/Politieke
organen
Beschikbaar krediet € 73 800
Deze raming omvat de presentiegelden voor de gemeente- en OCMW-raadsleden en voor de leden
van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2019 wordt aan de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
presentiegeld toegekend voor hun aanwezigheid op de vergaderingen van het bijzonder comité voor
de sociale dienst.

Artikel 2
Het presentiegeld bedraagt 124,98 euro. Dat bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.
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Agenda van de raad van bestuur van WZGA vzw Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Besluit
Artikel 1
De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn nemen kennis van de agenda van de raad van
bestuur van WZGA vzw van 28 maart 2019.

Personeelsdienst
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Beheerscomité GiD PBW - vernieuwing mandaten Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Op 25 maart 2019 ontving het OCMW bestuur een brief van IOK over de vernieuwing van de
mandaten in het beheerscomité GiD PBW.
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In het koninklijk Besluit van vergunning van 13 juni 2018 wordt voor de werking van de
Gemeenschappelijke Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW) voorzien
in een beheerscomité. Naast OCMW's participeren ook gemeenten, politiezones, hulpverleningszones,
intergemeentelijke verenigingen en andere hieraan gerelateerde openbare rechtspersonen aan de Gid
PBW.
In het beheerscomité is elk participerend bestuur vertegenwoordigd door een afgevaardigde.
Binnen het beheerscomité wordt een dagelijks bestuur gevormd. Voor het mandaat binnen het
dagelijks bestuur dient door de gemeente geen aparte afvaardiging te worden voorzien.
Het beheerscomité vergadert 1 keer per jaar, het dagelijks bestuur 3 keer per jaar.
De samenstelling en werking van zowel het beheerscomité als het dagelijks bestuur is vastgelegd in
een reglement van inwendige orde.
Er wordt geen presentiegeld voorzien.
Argumentatie
Naar aanleiding van de vernieuwing van de OCMW raden moet er een vertegenwoordiger worden
aangeduid voor het beheerscomité GiD PBW.
Conform artikel 2.3. van voormeld KB betreft het een persoon die belast is met het dagelijks beheer
van het betreffende bestuur. Het dagelijks bestuur van een gemeente/OCMW behoort tot het college
van burgemeester en schepenen/vast bureau.
Omwille van de integratie van OCMW- en gemeentebestuur wordt 1 beheerder aangesteld namens
zowel het gemeentebestuur als het OCMW-bestuur. Dit betekent concreet dat er namens de
gemeente 1 vertegenwoordiger wordt afgevaardigd.
De gemeenteraad heeft Kristof Hendrickx aangeduid als vertegenwoordiger in het beheerscomité GID
PBW.

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de aanduiding van Kristof Hendrickx als
vertegenwoordiger in het beheerscomité GiD PBW.

Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.
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Varia
GOEDGEKEURD
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Algemeen directeur
Kris Wouters

Voorzitter
Rob Blockx
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