NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
WOENSDAG 20 JANUARI 2021
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

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

De voorzitter opent de vergadering te 20u00

Toegevoegde punten openbare zitting
Toegevoegde punten besloten zitting
A. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE RAADSVERGADERING
1. Beleid en Organisatie - Goedkeuring toegevoegd agendapunt bij hoogdringendheid
De raad,
Aanleiding
1 agendapunt wordt met hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda van de OCMW-Raad van
20/01/2021:
 inhuring pand via het Sociaal VerhuurKantoor
Juridische
Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artt. 22, 23 en 74.
Motivering
Gelet op het spoedeisend karakter van dit agendapunt dient het toegevoegd te worden aan de
agenda van de OCMW-Raad:
 inhuring pand via het Sociaal VerhuurKantoor
Tot spoedbehandeling van deze punten kan enkel besloten worden na goedkeuring door twee derde
van de aanwezige leden.
Publieke stemming Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De OCMW-Raad besluit het toegevoegde agendapunt te behandelen op de OCMW-Raad van
20/01/2021 met spoedeisendheid.
Het agendapunt wordt toegevoegd als :
 inhuring pand via het Sociaal VerhuurKantoor
1. Beleid en Organisatie - Goedkeuren notulen 16 december 2020
De raad,
Publieke stemming Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit
De raad keurt met algemeenheid van stemmen de notulen van de raadsvergadering van 16/12/2020
goed.
B. OPENBAAR
FINANCIËLE DIENST
2. Financiële dienst - goedkeuring jaarrekening 2019 - OCMW
De raad,
Aanleiding
Brief dd. 27-11-2020 van Agentschap Binnenlands Bestuur Lokale Financiën betreffende goedkeuring
jaarrekening 2019.
Motivering
De gemeenteraad heeft geen opmerkingen ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur binnen
de 50 dagen na verzending van het afschrift van de vastgestelde jaarrekening door het OCMW.
Het nazicht van de jaarrekening door de gouverneur leidde tot enkele bemerkingen die eerder
technisch van aard zijn. Ze werden bezorgd aan de algemeen en financieel directeur om er in de
toekomst rekening mee te houden.
De gouverneur concludeerde dat uit het onderzoek van de jaarrekening niet blijkt dat ze onjuist of
onvolledig is of dat ze geen waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand en keurde de
jaarrekening 2019 goed. De brief van de gouverneur wordt toegevoegd als bijlage.
Publieke stemming Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
De OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar
2019 door de Heer Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
BELEID EN ORGANISATIE
3. Beleid en Organisatie - Kennisgeving beslissingen van het vast bureau 07/01/2021 14/01/2021
De raad,
Publieke stemming Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Kennisgeving beslissingen van het vast bureau 07/01/2021 - 14/01/2021
4. Beleid en Organisatie - Samenwerkingsovereenkomst Bronopsporing - optie 1
De raad,
Aanleiding
Gelet op de sterke stijging van het aantal indexpatiënten, nam de Vlaamse Regering op 16 oktober
2020 de beslissing om het contactonderzoek en de bronopsporing bijkomend te ondersteunen door
de mobilisering van de lokale besturen om complementair en aanvullend aan het centrale
contactcenter en de werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden, engagementen op te
nemen ter bestrijding van de coronapandemie.
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Voor de invulling ervan kunnen de lokale besturen kiezen tussen 2 opties. Het college van
burgemeester en schepenen opteerde voor optie 1 : complementaire inzet in sensibilisering,
preventie, bronopsporing, quarantaine-coaching, analyse van clusters en zorg voor kwetsbare
personen of groepen.
Juridische
•Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken
•Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 5/11/2020 inzake bronopsporing
COVID-19.
Motivering
Gezien het belang van de ondersteuning door de lokale besturen bij sensibilisering, preventie en
bronopsporing i.k.v. de covid-19-pandemie van inwoners neemt het OCMW-personeel van Wemmel
sinds 1/11/2020 deze taken reeds op in samenwerking met de Eerstelijnszone Regio Grimbergen.
Financieel advies en visum
Maandelijks een subsidie van 0,125 euro per inwoner (van 1/11/2020 t.e.m. 31/03/2021): €
10.493,125
Besluit
Artikel 1 - De OCMW-raad neemt kennis van het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst in
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken – optie 1 met startdatum 1/11/2020 en einddatum 31/03/2021 en dat deze
ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad 21/01/2020.
Artikel 2 - De OCMW-raad neemt kennis van de 5 bijlagen bij de Samenwerkingsovereenkomst tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
van de COVID-19-pandemie te versterken – optie 1 ter kennisname voor aan de OCMW-raad van
20/01/2021:
1)Afsprakenkader Covid-19-team – gemeente
2)Verwerkersovereenkomst bronopsporing
3)Aanvraagformulier
a)Aanvraagformulier interne controletoren
b)Aanvraagformulier uitbraakvolgsysteem
4)Protocol Verdere maatregelen
Artikel 3 - De OCMW-raad keurt volgende bijlagen goed:
 2)Verwerkersovereenkomst bronopsporing
 4)Protocol Verdere maatregelen
Artikel 4 - De OCMW-raad gaat akkoord dat personeelsleden van de sociale dienst de taken
opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken – optie 1 met
startdatum 1/11/2020 en einddatum 31/03/2021 uitvoeren.
SOCIALE DIENST
5. Sociale dienst - Agressieprotocol - sociale dienst
De raad,
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Aanleiding
In mei dit jaar werd een collega geconfronteerd met agressie van één van haar cliënten. Het vast
bureau besliste om een aantal stappen te nemen :
 melding aan de politie
 (telefoon)gesprek door leidinggevende met de cliënt
 officiële brief vanuit bestuur aan cliënt om duidelijk te maken dat agressie niet wordt
getolereerd
 betrokkene werd geweerd uit de gebouwen gedurende een aantal maanden
 melding bestuur via intranet - agressie door derden
De sociale dienst beschikt tot heden niet over een agressieprotocol. De bedoeling is dat dit document
kan dienen voor alle loketfuncties voor zowel OCMW als gemeentebestuur. De bedoeling was om dit
uit te rollen in beide besturen, maar door coronamaatregelen en bijkomende taken door corona is dit
nog niet gelukt. Het is echter aangewezen dat het protocol reeds wordt voorgelegd aan het OCMWbestuur specifiek toegepast op de sociale dienst.
Motivering
De sociale dienst wordt soms geconfronteerd met agressie van hun cliënteel. Gelukkig gaat het om
een minderheid van de cliënten. Tot op heden beschikt de sociale dienst niet over een
agressieprotocol en is het aangewezen om dit document reeds te implementeren binnen de sociale
dienst en later als basis gebruiken voor de andere loketfuncties van het lokaal bestuur.
Besluit
Enig artikel - de OCMW-Raad keurt het agressieprotocol goed
6. Sociale dienst - Aanvaarding schenking middelen Exact Software Belgium Bvba
De raad,
Aanleiding
Het Wemmelse bedrijf Exact Software Belgium Bvba nam contact op met de sociale dienst in verband
met een schenking ter waarde van €2510 voor kinderarmoedebestrijding. Deze gelden zullen
aangewend worden voor acties in het kader van kinderarmoedebestrijding.
Motivering
Het bestuur dient de gelden te aanvaarden.
Publieke stemming Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1 - de raad neemt kennis van de schenking van €2510 - Exact Software Belgium Bvba
Artikel 2 - de OCMW-raad aanvaardt de schenking van Exact Software Belgium Bvba
C. BESLOTEN
FINANCIËLE DIENST
7. Financiële dienst - Kennisgeving onwaarde sociale dienst
SOCIALE DIENST
8. Sociale dienst - Kennisgeving aanpassing leefloonbedragen vanaf 01/01/2021
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9. Sociale dienst - Goedkeuring uniforme dienstverlening - sociale dienst en Lokaal Opvang
Initiatief
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
10. Sociaal Verhuurkantoor - Inhuring nieuw pand sociaal verhuurkantoor

Namens het OCMW
(g) De algemeen directeur
Audrey Monsieur

De OCMW-voorzitter
Armand Hermans

De vergadering wordt geheven te 22u30
De algemeen directeur
Audrey Monsieur

De OCMW-voorzitter
Armand Hermans
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