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OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 

1. Goedkeuren notulen vorige openbare zitting 

De notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 31 januari 2019 worden goedgekeurd. 

2. Kennisname eedaflegging Elke Pereboom als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst als opvolger van Karel Marchand 

Motivering 

Aanleiding 

Op 17 januari 2019 ontving de algemeen directeur de ontslagbrief  van de heer Karel Marchand als 
lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Argumentatie 

De voordrachtakte op basis waarvan Karel Marchand werd verkozen, vermeldt Elke Pereboom als 
opvolger. Na onderzoek van haar geloofsbrieven legt zij op 22  januari de voorgeschreven eed af in 
handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Karel Marchand en de 
eedaflegging van Elke Pereboom als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 2 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over het 
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis 
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

 

 

3. Kennisname eedaflegging Stefan De Kock als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst als opvolger van Simonne De Leeuw 

Motivering 

Aanleiding 
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Op 8 januari 2018 ontving de algemeen directeur de ontslagbrief  van mevrouw Simonne De 
Leeuw als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

Argumentatie 

De voordrachtsakte op basis waarvan Simonne De Leeuw werd verkozen, vermeldt Stefan De Kock 
als opvolger. Na onderzoek van zijn geloofsbrieven legt hij op 8 januari de voorgeschreven eed af 
in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Simonne De Leeuw en de 
eedaflegging van Stefan De Kock als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 2 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over het 
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis 
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

 

4. Kennisname eedaflegging Kristof Slagmulder als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst als opvolger van Jan Van Begin 

Motivering 

Aanleiding 

Op 12 februari  2019 ontving de algemeen directeur de ontslagbrief  van de heer Jan van Begin als 
lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Argumentatie 

De voordrachtakte op basis waarvan Jan Van Begin  werd verkozen, vermeldt Kristof Slagmulder als 
opvolger. Na onderzoek van haar geloofsbrieven legt hij op 14 februari 2019  de voorgeschreven 
eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Jan Van Begin en de 
eedaflegging van Kristof Slagmulder als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 2 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over het 
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis 
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 
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5. Vernieuwing afvaardiging algemene vergadering sociaal 
verhuurkantoor 

Motivering 

Aanleiding 

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dient een nieuwe 
vertegenwoordiger aangeduid te worden in de algemene vergadering van het Sociaal 
Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen.  (SVK zovl). 

Argumentatie 

Het OCMW/gemeente van Denderleeuw heeft recht op 1 vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering.  Leden kunnen zowel raadsleden als personeelsleden zijn. 

Het Vast Bureau draagt voor: 

- De Nul Jan als vertegenwoordiger met Fonck Jo als plaatsvervanger 

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen: 

- Van Cauter Geert als vertegenwoordiger met Duyck Johan als plaatsvervanger 
- Slagmulder Kristof als vertegenwoordiger met Bourgeois Danny als plaatsvervanger 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art. 78 

Juridische grond 

Statuten van het SVK zovl 

Inspraak, advies en bijlagen 

Statuten  

Stemming 

Na geheime stemming behaalt 

De Nul Jan behaalt 14 stemmen 

Van Cauter Geert behaalt 4 stemmen 

Slagmulder Kristof behaalt 9 stemmen 

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Denderleeuw duidt Jan De Nul aan als 
vertegenwoordiger van het OCMW van Denderleeuw in de algemene vergadering van het Sociaal 
Verhuurkantoor en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.  

Artikel 2 
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De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Denderleeuw duidt Jo Fonck aan als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW van Denderleeuw en dit voor de gehele duur 
van de lopende legislatuur. 

 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing zal aan het SVK zovl worden bezorgd. 

Artikel 4 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art.285 van het decreet Lokaal 
Bestuur (publicatielijst op webtoepassing).  De toezichthoudende overheid zal in kennis worden 
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal Bestuur.  

 

6. Aanduiding vertegenwoordiger Regionaal WelzijnsOverleg 
Arrondissement Aalst 

Motivering 

Aanleiding 

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dient een nieuwe 
vertegenwoordiger aangeduid te worden in de algemene vergadering van RWO –ARA vzw 
(Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Aalst) 

Argumentatie 

Het OCMW en Gemeente van Denderleeuw hebben samen recht op 1 vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering.  Leden kunnen zowel raadsleden als personeelsleden zijn. 

Het Vast Bureau/College van burgemeester draagt voor: 

- Van der Hoeven Marleen als vertegenwoordiger met Renders Sofie als plaatsvervanger 

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen: 

- Jacobs Hedwig als vertegenwoordiger met Verhoeven Greta als plaatsvervanger 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art. 78 

Juridische grond 

Statuten van RWO ARA vzw 

Inspraak, advies en bijlagen 

Statuten  

Stemming 

Na geheime stemming behaalt 

Van der Hoeven Marleen behaalt 14 stemmen 
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Jacobs Hedwig behaalt 9 stemmen  

bij 3 blanco’s en 1 ongeldige stem 

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Denderleeuw duidt Van der Hoeven 
Marleen aan als vertegenwoordiger van het OCMW van Denderleeuw in de algemene vergadering 
van het RWO-ARA vzw en dit voor de gehele duur van de lopende legislatuur.  

Artikel 2 

De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Denderleeuw duidt Renders Sofie aan als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW van Denderleeuw en dit voor de gehele duur 
van de lopende legislatuur. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing zal aan RWO-ARA vzw worden bezorgd. 

Artikel 4 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art.285 van het decreet Lokaal 
Bestuur (publicatielijst op webtoepassing).  De toezichthoudende overheid zal in kennis worden 
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal Bestuur.  

 

7. Aanduiding vertegenwoordigers in vzw Sporen naar Werk 

Motivering 

Aanleiding 

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dient een nieuwe 
vertegenwoordiger aangeduid te worden in de algemene vergadering van de vzw Sporen naar 
Werk te Denderleeuw. 

Argumentatie 

Het OCMW van Denderleeuw heeft recht op 3 vertegenwoordigers in de algemene vergadering.  
Leden kunnen zowel raadsleden als personeelsleden zijn. 

Het Vast Bureau draagt voor: 

- Vernaillen Lieven als vertegenwoordiger 
- De Kock Stefan als vertegenwoordiger 
- De Backer Jan als vertegenwoordiger 

Vanuit de oppositie wordt voorgedragen: 

- Vanmulders Carla als vertegenwoordiger  
- Noens Marleen als vertegenwoordiger 
- Bornauw Sofia als vertegenwoordiger 
- Duyck Johan als vertegenwoordiger 
- Vercammen Joris als vertegenwoordiger 
- Bornauw Sofia als vertegenwoordiger 
- Van Cauter Geert als vertegenwoordiger 
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- Jacobs Hedwig als vertegenwoordiger 
- De Brabanter Nico als vertegenwoordiger 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art. 78 

Juridische grond 

Statuten van vzw Sporen naar Werk 

Inspraak, advies en bijlagen 

Statuten  

Stemming 

Na geheime stemming behaalt (1e effectief lid) 

Vernaillen Lieven behaalt 14 stemmen 

Vanmulders Carla behaalt 3 stemmen 

Noens Marleen behaalt 9 stemmen 

Bornauw Sofia behaalt 1 stem 

 

Na geheime stemming behaalt (2e effectief lid) 

De Kock Stefan behaalt 14 stemmen 

Duyck Johan behaalt 3 stemmen 

Vercammen Joris behaalt 9 stemmen 

Bornauw Sofia behaalt 1 stem 

 

Na geheime stemming behaalt (3e effectief lid) 

De Backer Jan behaalt 14 stemmen 

Van Cauter Geert behaalt 3 stemmen  

Jacobs Hedwig behaalt 9 stemmen  

De Brabanter Nico behaalt 1 stem 

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Denderleeuw duidt Vernaillen Lieven, De 
Kock Stefan en De Backer Jan aan als vertegenwoordigers van het OCMW van Denderleeuw in de 
algemene vergadering van de vzw Sporen naar werk en dit voor de gehele duur van de lopende 
legislatuur.  

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw Sporen naar werk  worden bezorgd. 
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Artikel 3 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal 
Bestuur (publicatielijst op webtoepassing).  De toezichthoudende overheid zal in kennis worden 
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal Bestuur.  

 

8. Aanduiding vertegenwoordiger in algemene vergadering Lokaal 
Gezondsheidsoverleg LOGO Dender 

Motivering 

Aanleiding 

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, dient een nieuwe 
vertegenwoordiger aangeduid te worden in de algemene vergadering van het LOGO Dender vzw 
(Lokaal gezondheidsoverleg) te Aalst.  

Argumentatie 

Het OCMW en gemeente van Denderleeuw hebben samen recht op 1 vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering.   

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art. 78 

Juridische grond 

Statuten van vzw Logo Dender 

Profiel van bestuurders 

Inspraak, advies en bijlagen 

Statuten  

Stemming 

Met eenparigheid van stemmen 

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Denderleeuw machtigt aan de door de 
gemeenteraad van de gemeenteraad aangesteld vertegenwoordiging in de algemene vergadering 
van vzw Logo Dender, om te handelen ook namens het OCMW van Denderleeuw.   

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw Logo Dender worden bezorgd. 

Artikel 3 
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Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art.285 van het decreet Lokaal 
Bestuur (publicatielijst op webtoepassing).  De toezichthoudende overheid zal in kennis worden 
gesteld volgens de bepallingen van art. 330 van het decreet Lokaal Bestuur.  

 

9. Aanduiding vertegenwoordiger in het beheerscomité van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het werk (georganiseerd door SOLvA) 

Motivering 

Aanleiding 

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 dient een nieuwe 
vertegenwoordiger aangeduid te worden in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke 
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (georganiseerd door SOLvA). 

Argumentatie 

De gemeente Denderleeuw heeft recht op 1 vertegenwoordiger in dit beheerscomité. Leden 
dienen gemeenteraadslid te zijn.  

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art. 78 

Stemming 

Met eenparigheid van stemmen 

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Denderleeuw machtigt aan de door de 
gemeenteraad van de gemeenteraad aangestelde vertegenwoordiger in het beheerscomité van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (georganiseerd 
door SOLvA), om te handelen ook namens het OCMW van Denderleeuw. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan SOLvA. 

Artikel 3 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet Lokaal 
bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis worden 
gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal bestuur. 

DOELGROEPENWERKING 

10. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw DE(GE)BUREN 
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Motivering 

Aanleiding 

Tussen de gemeente en OCMW Denderleeuw was er een samenwerkingsovereenkomst met vzw 
DE(GE)BUREN. Deze liep van 1 maart 2018 en loopt af op 28 februari 2019. De overeenkomst gaat 
over de ondersteuning die de gemeente/het OCMW verleent aan deze vzw m.b.t. hun 
hoofdactiviteit ‘maandelijkse voedselbedeling aan gezinnen in armoede’.  

Argumentatie 

De overeenkomst die voorligt, komt grotendeels overeen met de vorige overeenkomst, alleen dat 
de locatie waar de voedselbedeling maandelijks doorgaat niet langer WZC Ter Bake is, maar Den 
Breughel. De samenwerkingsovereenkomst is in die zin aangevuld. De nieuwe overeenkomst gaat 
in op 1 maart 2019 voor een duurtijd van opnieuw 1 jaar.  

De reden waarom de gemeente/OCMW een samenwerkingsovereenkomst afsluit met deze vzw is 
omdat zij de werking ervan op haar grondgebied niet alleen waardevol vindt, maar omdat hun 
hoofdactiviteit ook aansluiting vindt bij de eigen beleidsprioriteiten en in die zin het eigen beleid 
versterkt. Dit staat voldoende gemotiveerd in de overeenkomst zelf:  

 De hoofdtaak van de vzw leunt nauw aan bij één van de kerntaken van een OCMW, m.n. 
‘materiële hulp bieden om ervoor te zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan 
leiden’ 

 De werking van de vzw is er op gericht om kwetsbare inwoners van Denderleeuw te 
ondersteunen en helpt in die zin ook mee aan het realiseren van enkele 
beleidsdoelstellingen van de gemeente en het OCMW Denderleeuw 
 Actieplan 1.3.2 ‘Zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van iedereen’ 

(kwaliteitsvol wonen en leven) 
 Actieplan 1.4.1 ‘Ernaar streven dat de basisrechten van iedere burger in 

Denderleeuw gegarandeerd worden’ (Bestrijden van armoede in Denderleeuw) 

 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur, art. 78 

Stemming 

16 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet, 
Alberic Sergooris, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw, 
Geert Van Schelvergem, Geert Van Cauter, Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Johan Duyck, 
Els Cosyns, Shahla Bagheri) 
9 onthoudingen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman, 
Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs, Linda Van de Perre) 

Besluit 

Artikel 1 

De OCMW- raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw DE(GE)BUREN, goed. 

Artikel 2 
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De burgemeester en de algemeen directeur, of hun respectieve vervangers, worden gemachtigd 
om deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens het gemeentebestuur. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vzw DE(GE)BUREN. 

 

MAATSCHAPPELIJKE DIENST 

11. Goedkeuring basisregistratie van een erkende instelling voor 
schuldbemiddeling 

Motivering 

Aanleiding 

Het OCMW van Denderleeuw  is erkend als instelling voor schuldbemiddeling. 

Argumentatie 

Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling moet jaarlijks een basisregistratie van het aantal 
dossiers budget- en schuldhulpverlening bijhouden en bezorgen voor verdere verwerking aan de 
vzw SAM (Steunpunt Mens en Samenleving vzw te Brussel) 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art.78 

Juridische grond 

Inspraak, advies en bijlagen 

Basisregistratie 2018 

Stemming 

Met eenparigheid van stemmen 

Besluit 

Artikel 1 

De OCMW-raad hecht zijn goedkeuring aan de basisregistratie schuldhulp.  De gegevens kunnen 
aan SAM, steunpunt Mens en Samenleving worden bezorgd. 

Artikel 2 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art.285 van het decreet lokaal 
bestuur. De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van 
art.330 van het decreet. 

PERSONEELSDIENST 
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12. Goedkeuring budgetherziening 1 2019 IKA 

Motivering 

Aanleiding 

In uitvoering van een beslissing van de OCMW-Raad van 9 augustus 2018 heeft het OCMW  een 
huurovereenkomst afgesloten met Dewaco om het appartement, gelegen Ten Kouter1/1 te 9470 
Denderleeuw in te huren vanaf 1 februari 2019 . Deze wooneenheid zal gebruikt worden als 
crisisopvang . Om dit boekhoudkundig te kunnen verwerken is een interne kredietaanpassing nodig. 

Argumentatie 

De decreetgever heeft artikel 157, dat OCMW-Raad bevoegd maakt voor de interne 
kredietaanpassingen, opgeheven met ingang van 1 januari 2019. In het decreet Lokaal bestuur  
wordt niet meer bepaald wie daarvoor bevoegd is. De decreetgever heeft geoordeeld dat de 
besturen dit vanaf 1 januari 2019 zelf moeten bepalen en de regels hiervoor dienen op te nemen in 
het organisatiebeheersingssysteem van het bestuur.  

Gezien OCMW Denderleeuw nog geen eigen regeling heeft uitgewerkt kan beroep doen op de 
overgangsregeling voorzien in artikel 592 van het Decreet Lokaal bestuur. Daardoor kan de regeling 
zoals die was voorzien in artikel 157 van het OCMW decreet gedurende maximaal de eerste 6 
maanden van 2019 worden toegepast. 

Een interne kredietaanpassing bestaat uit een verklarende nota en een interne kredietaanpassing, 
waarvan de voorontwerpen opgesteld worden door respectievelijk de algemeen- en de financieel 
directeur, in overleg met het managementteam. De formele goedkeuring van een interne 
kredietaanpassing behoort tot de (niet delegeerbare) bevoegdheid van de OCMW-Raad. 

Een dergelijke aanpassing biedt aan de budgethouder de flexibiliteit om exploitatie- en 
investeringsuitgaven en -ontvangsten onderling te verschuiven en/of te compenseren, zonder dat 
dit een invloed heeft op het globale financieel evenwicht van de gemeente of de rubrieken van het 
meerjarenplan. 

Een interne kredietaanpassing kan niet in volgende gevallen :  

 Aanpassingen die het verschil tussen de exploitatieontvangsten en –uitgaven van een 
beleidsdomein kleiner maken.  

 Aanpassingen aan de verbinteniskredieten van een investeringsenveloppe.  
 Aanpassingen van het totale bedrag aan transactiekredieten van de geplande investeringen 

van een bepaald beleidsdomein voor een bepaald jaar.  
 Wijzigingen aan de transactiekredieten van het liquiditeitenbudget  

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal bestuur artikel 71, artikel 171 en artikel 176. 

Juridische grond 

Decreet Lokaal bestuur artikel 592 

Ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 
2010 : vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn. 
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Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen. Een interne kredietaanpassing heeft het karakter geen invloed te 
hebben op het globale financieel evenwicht van de gemeente of de rubrieken van het 
meerjarenplan. 

Inspraak, advies en bijlagen 

Detaillijst budgetherziening 2019/1 

Stemming 

15 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet, 
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw, 
Geert Van Schelvergem, Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert) 
12 onthoudingen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman, 
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs, 
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri) 

Besluit 

Artikel 1 

De OCMW-Raad keurt de interne kredietaanpassing (budgetherziening 1 2019 ) goed. 

Artikel 2 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over 
het lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis 
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

 

 

De zitting wordt gesloten om 23.22 uur. 

 

 

 

Jimmy Geeraerts Lieven Vernaillen 

algemeen directeur voorzitter 


