PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

1540 HERNE

Vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 maart 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric
Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, Paul Beyl, Ivan Vanhassel,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: An Deleye, Gemeenteraadslid
Openbaar
1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27
februari 2019
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 27 februari 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 27 februari 2019

Advies en motivering
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door
de algemeen directeur, goed te keuren.

Besluit: Met 15 stemmen voor (Kris Degroote, Carina Ricour, Lieven Vandenneucker,
Lieven Snoeks, Sandra Dero, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock,
Eric Eeckhoudt, Nicky D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, Paul Beyl, Ivan
Vanhassel, Ann Naert), 2 onthoudingen (Kris Poelaert, Patrick De Vos)
Artikel 1 : De notulen van raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2019 worden
goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de OCMWraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan het diensthoofd
Welzijn.

2. Goedkeuring zittingsverslag van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 27 februari 2019
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 27 februari 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 27 februari 2019

Advies en motivering
Aan de raad wordt gevraagd het zittingsverslag, zoals voorgelegd door de algemeen
directeur, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 : Het zittingsverslag van 27 februari 2019 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

3. Deontologische code voor de personeelsleden
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
Artikel 193 van het decreet lokaal bestuur bepaalt uitdrukkelijk dat de gemeenteraad een
deontologische code voor het gemeentepersoneel vaststelt. Deze bevoegdheid oefent de
gemeenteraad samen uit met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn uit. Het betreft immers
een gezamenlijke deontologische code voor het personeel van de gemeente en van het
OCMW.
Deze deontologische code concretiseert een aantal rechten en verplichtingen die reeds zijn
ingeschreven in de artikelen 188 en met 192 van het decreet lokaal bestuur.
Het syndicaal overleg ging door op 4 maart 2019. Het desbetreffende protocol vindt u als
bijlage.
Bevoegdheid
Artikel 76 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 188 tot en met 193 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de deontologische code voor de
personeelsleden, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1 : De deontologische code, zoals opgenomen in bijlage, wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : Dit dossier zal bekendgemaakt worden volgens de bepalingen van het decreet
lokaal bestuur.

4. Dienst Schuldbemiddeling - Addendum samenwerkingsovereenkomst goedkeuring
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
Wij ontvingen van de Welzijnskoepel West-Brabant een verzoek om een addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst regionale dienst schuldbemiddeling te ondertekenen.
Dit addendum is nodig omdat de Welzijnskoepel een nieuwe jurist-schuldbemiddelaar ter
beschikking stelt vanaf 3/12/2018 namelijk de heer Bernd Ysebaert.
Bevoegdheid
Artikel 84 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Beslissing van de Raad van het OCMW van 17/07/2014 houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de Welzijnskoepel West-Brabant mbt de
regionale dienst voor schuldbemiddeling

Advies en motivering
Aan de raad wordt gevraagd om het addendum dd.26/02/2019 bij de
samenwerkingsovereenkomst van 14/07/2014 tussen het OCMW en de Welzijnskoepel
West-Brabant met betrekking tot de regionale dienst voor schuldbemiddeling principieel
goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De Raad keurt het addendum dd. 26/02/2019 bij de samenwerkingsovereenkomst
van 14/07/2014 tussen het OCMW en de Welzijnskoepel West-Brabant met betrekking tot
de regionale dienst voor schuldbemiddeling principieel goed volgens de tekst gevoegd bij dit
besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt meegedeeld aan het afdelingshoofd welzijn van het OCMW voor
verdere uitvoering.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal
bestuur.
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