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BESLUITENLIJST VAN DE OCMW-RAADSVERGADERING VAN
WOENSDAG 22 MEI 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Armand Hermans, OCMW-voorzitter
Louis Waxweiler, Jane White, OCMW-raadsleden
Rudi Seghers, Adjunct algemeendirecteur
Annie Vanderhaegen, Bernard Carpriau, Carol Delers, Houda Khamal Arbit,
Jacqueline Moreau, Arlette De Ridder, Guido Schollen, OCMW-raadsleden
Audrey Monsieur, Algemeen directeur
Marc Joseph, OCMW-raadslid

De voorzitter opent de vergadering te 20u00

In toepassing van artikel 285 en 330 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
A. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE RAADSVERGADERING
1. Beleid en Organisatie - Goedkeuren notulen 11/04/2019
De raad keurt met algemeenheid van stemmen de notulen van de raadsvergadering van 11/04/2019
goed.
B. OPENBAAR
FINANCIËLE DIENST
2. Financiële dienst - Jaarrekening 2018
De raad stelt met algemeenheid van stemmen de jaarrekening 2018 van OCMW Wemmel vast.
Deze wordt verzonden aan de provinciegouverneur. De jaarrekening 2018 wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad van 23/05/19 ter kennisname en de raad beslist over kwijting aan de financieel
directeur na toezichtstermijn van de Provinciegouverneur.
3. Patrimonium - Verkaveling gronden Bosch – fase 1 - verkoop 3 percelen – aanvraag
schattingsverslag
De raad beslist met algemeenheid van stemmen om een opdracht te gunnen met als voorwerp:
“opstellen schattingsverslag 7 bouwgronden – sectie 59 d en 59e aan BVBA Taelemans –
Liebrechtlaan 60bus 10 – 1090 Jette voor een bedrag van € 1.150,00 (excl. 21% btw). Het OCMW zal
deze kosten betalen en terugvorderen van de Kerkfabriek Sint Servaes à rato van eenieders aandeel
in de verkaveling.
4. Beleid en Organisatie - HVAC - Verderzetting contract via Creat (Farys)
De raad is met algemeenheid van stemmen akkoord het contract voor het beheer van de technische
installaties – HVAC, elektriciteit en sanitair voor de 5 OCMW-gebouwen met Engie / Cofely, via Farys
/ Creat als opdrachtencentrale, te verlengen van 26/11/2019 tot 26/11/2020.
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5. Beleid en Organisatie - Kennisgeving - Aanduiding vervangers vast bureau
De raad neemt kennis van de beslissing van het vast bureau van 16/04/2019 om volgende
plaatsvervangers aan te duiden:
Lid vast bureau
Plaatsvervanger
Armand Hermans Louis Waxweiler
Annie Vanderhaegen Louis Waxweiler
Carol delers
Jane White
Bernard Carpriau
Guido Schollen
6. Beleid en Organisatie - Haviland - Algemene Vergadering 12 juni 2019
De raad keurt met algemeenheid van stemmen de agendapunten van de gewone algemene
vergadering van Haviland Intercommunale dd. 12 juni 2019 goed. De heer Marc Joseph,
vertegenwoordiger van het OCMW, is gemandateerd om de agendapunten op de algemene
vergadering van Haviland Intercommunale dd. 12 juni 2019 goed te keuren en het vast bureau wordt
gelast met de uitvoering van dit besluit.
7. Beleid en Organisatie - Ethias - Gewone algemene vergadering van 13 juni 2019 + Dag van de
Collectiviteiten - aanduiden vertegenwoordigers
De raad duidt met algemeenheid van stemmen raadslid Louis Waxweiler aan als vertegenwoordiger
voor het OCMW op de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba die plaatsheeft op 13 juni 2019. Hij
beschikt over 2 stemmen. Raadslid Carol Delers wordt aangeduid als plaatsvervanger voor het
OCMW op de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba die plaatsheeft op 13 juni 2019. Hij beschikt
over 2 stemmen. Raadsleden Louis Waxweiler en Carol Delers worden aangeduid als
vertegenwoordigers van het OCMW op de "Dag van de Collectiviteiten" die plaatsheeft op 13 juni
2019.
8. Beleid en Organisatie - Participatiereglement
De raad keurt het participatiereglement met algemeenheid van stemmen goed.
9. Beleid en Organisatie - Informatieveiligheid - Procedure incidentenbeheer
De raad keurt met algemeenheid van stemmen de procedure incidentenbeheer van het OCMW goed.
10. Residentie - Tijdelijke verhuur 6 appartementen Residentie Geurts
De Raad beslist met algemeenheid van stemmen om de doelgroep i.f.v. het verhuur van
woongelegenheden in de Residentie Geurts uit te breiden met de volgende categorie: personen die
zich in een precaire woonsituatie bevinden en waarvoor een tijdelijke oplossing nuttig is. Deze
personen
worden
toegeleid
door
de
sociale
dienst.
Er
wordt
een
terbeschikkingstellingsovereenkomst afgesloten. De lasten worden forfaitair aangerekend en
aansluitingen voor kabeltelevisie en telefoon worden door de persoon zelf aangevraagd.al
dienstencentrum en thuisdiensten
11. Lokaal dienstencentrum en thuisdiensten - Kilometerbijdrage Minder Mobielen Centrale
(MMC)

3
De kilometerbijdrage wordt verhoogd naar € 0,40, waarvan € 0,05 gebruikt wordt voor de vergoeding
van de omnium- en lichamelijke ongevallenverzekering.
12. Lokaal dienstencentrum en thuisdiensten - Jaarlijkse herzienbaarheid lidmaatschap Minder
Mobielen Centrale (MMC)
Het lidmaatschap voor de Minder Mobielen Centrale wordt jaarlijks herzienbaar door middel van een
nieuw inkomensonderzoek.
13. Sociale dienst - Opstart lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie
De raad verklaart zich met algemeenheid van stemmen akkoord tot het opzetten van een lokaal
netwerk vrijetijdsparticipatie.
14. Lokaal opvanginitiatief - Samenwerkingsovereenkomst Convivial in het kader van het zoeken
naar huisvesting
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met Convivial vzw in het kader van het zoeken
naar huisvesting voor erkend vluchtelingen.
C. BESLOTEN
BELEID EN ORGANISA
15. Beleid en Organisatie - Kennisgeving beslissingen van het vast bureau
De raad neemt kennis van de beslissingen die door het vast bureau in de zittingen van 16/04/2019 en
7/05/2019 genomen werden.
16. Beleid en Organisatie - Kennisgeving: Datalek 08/05/2019
De raad neemt kennis van het datalek van 8/05/2019.

Namens het OCMW
Algemeen directeur
Audrey Monsieur

OCMW-voorzitter
Armand Hermans

Deze lijst van besluiten werd gepubliceerd op de website van het gemeentebestuur op 28/06/2019.
Het publiek kan inzage krijgen in deze besluiten op het OCMW, de Limburg Stirumlaan 116 - 1780
Wemmel, tijdens de openingsuren.
Tegen een beslissing van het OCMW kan klacht worden neergelegd bij de toezichthoudende
overheid, binnen een periode van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website.
Voor meer informatie betreffende klachten tegen beslissingen van het OCMW verwijzen we u naar
de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het agentschap binnenlands bestuur. U kan
deze raadplegen via de link: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer .

