NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 12 SEPTEMBER 2019
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Christini Gounakis, Pieter Boudry: raadsleden

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 22.15 uur.

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 17.06.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 17.06.2019 worden goedgekeurd.

2. Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met vzw Leuven-Hageland Mobiel inzake
aangepast vervoer voor personen met ernstige mobiliteitsproblemen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26.09.2016 tot het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met vzw Leuven-Hageland Mobiel inzake aangepast vervoer van
inwoners met ernstige mobiliteitsproblemen, in het bijzonder rolstoelgebruikers;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW, de provincie Vlaams-Brabant en vzw
Leuven-Hageland Mobiel inzake aangepast vervoer van 28.09.2016 met datum inwerkingtreding
01.01.2017 en automatische jaarlijkse verlenging voor telkens een periode van één jaar;
Overwegende dat het OCMW hierdoor een financiële tussenkomst toekent aan vzw Leuven-Hageland
Mobiel van 0,19 euro per inwoner per jaar of voor 2019 indicatief geraamd op 4.370 euro (23.000
inwoners);
Gelet op de opzeg van de samenwerkingsovereenkomst door de provincie Vlaams-Brabant met
verstrijken van de opzeg op 30.06.2019;

Gelet op de toelichting op 17.06.2019 door de vzw Leuven-Hageland Mobiel aan de leden van het
vast bureau;
Gelet op het voorstel van vzw Leuven-Hageland Mobiel om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
af te sluiten met enkel de vzw Leuven-Hageland Mobiel vanaf 01.07.2019 onder dezelfde modaliteiten
als de vroegere samenwerkingsovereenkomst, in het bijzonder de financiële tussenkomst van 0,19
euro per inwoner;
Overwegende dat hiervoor de nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2019 en zullen voorzien
worden in het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025;
Overwegende dat dergelijke nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet voorgelegd worden ter
goedkeuring aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het opportuun was om de continuïteit van het aangepast vervoer te garanderen
naar de hulpvragers toe en om de vzw Leuven-Hageland Mobiel (financiële) garantie te geven van de
verdere samenwerking vanaf 01.07.2019;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 24.06.2019 tot principiële goedkeuring van een
verlenging van de samenwerking tussen het OCMW en vzw Leuven-Hageland Mobiel vanaf
01.07.2019 tot aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn aan dezelfde modaliteiten van
de huidige samenwerkingsovereenkomst, in het bijzonder de financiële tussenkomst van het OCMW
aan de vzw Mobiel van 0,19 euro per inwoner per jaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt een verlenging van de samenwerking tussen het
OCMW en vzw Leuven-Hageland Mobiel goed vanaf 01.07.2019 inzake aangepast vervoer
van inwoners met ernstige mobiliteitsproblemen, in het bijzonder rolstoelgebruikers, aan
dezelfde modaliteiten van de vroegere samenwerkingsovereenkomst, in het bijzonder de
financiële tussenkomst van het OCMW aan de vzw Leuven-Hageland Mobiel van 0,19 euro
per inwoner per jaar.
Art. 2.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de vzw Leuven-Hageland
Mobiel wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Deze overeenkomst treedt in werking op 01.07.2019 en wordt op 31 december van elk jaar
automatisch verlengd voor een periode van één jaar, met een opzegtermijn van vier
maanden.
Art. 4.
Het OCMW betaalt een financiële bijdrage van 0,19 euro per inwoner per kalenderjaar aan
de vzw Leuven-Hageland Mobiel.

3. Aanduiding van een kandidaat afgevaardigde om het lokaal bestuur ScherpenheuvelZichem (stad en OCMW gezamenlijk) te vertegenwoordigen binnen de cluster lokale
besturen in de zorgraad van eerstelijnszone Demerland.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 26.04.2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Gelet op het definitief goedgekeurde ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering van 17.05.2019 tot
erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende de inwerkingtreding van het decreet van
26.04.2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de
ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29.06.2018 tot toekenning van een subsidie aan de
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van de zorgraden;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.11.2017 tot formele
engagementsverklaring van het OCMW bij de aanvraag van de eerstelijnszone Demerland;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 04.12.2017 tot formele
engagementsverklaring van de stad bij de aanvraag van de eerstelijnszone Demerland;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29.01.2018 tot bekrachtiging van het besluit van het
college van burgemeester en schepenen van 04.12.2017 tot formele engagementsverklaring van de
stad bij de aanvraag van de eerstelijnszone Demerland;
Overwegende dat de eerstelijnszone Demerland het werkingsgebied van de gemeenten Aarschot,
Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge bevat;
Overwegende dat de eerstelijnszones zullen worden bestuurd door een zorgraad die instaat voor het
realiseren en versterken van de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen,
eerstelijnszorgaanbieders, beroepsgroepen, verenigingen van personen met een zorg- en
ondersteuningsvraag, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligers met als doel te evolueren naar
een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en
ondersteuningsvraag;
Gelet op de prioritaire taken van de zorgraad nl. afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders,
interdisciplinaire en kringwerking beroepsgroepen stimuleren, ondersteunen van het lokaal sociaal
beleid en het geïntegreerd breed onthaal en aanleveren van gegevens voor de sociale kaart;
Gelet op de samenstelling van de zorgraad met maximum 24 leden (zetels) uit vier clusters van
verplichte partners en één cluster optionele partners, waarbij de cluster lokale besturen (gemeenten
en OCMW’s) max. 6 zetels kan innemen in de zorgraad;
Overwegende dat de leden van de clusters binnen elke cluster elk een kandidaat afgevaardigde
moeten aanduiden die namens de organisatie wenst te zetelen in de zorgraad;
Gelet op art. 12 van het decreet eerstelijnszorg van 26.04.2019 dat bepaalt dat het lokaal bestuur een
persoon afvaardigt die namens het lokaal bestuur wordt aangewezen om dit lokaal bestuur te
vertegenwoordigen in de zorgraad, waarbij deze vertegenwoordiger van het lokaal bestuur zowel een
personeelslid als een mandataris kan zijn;
Overwegende dat deze persoon een actieve rol moet opnemen in de zorgraad en moet beschikken
over competenties voor het aansturen van de eerstelijnszone op het vlak van de organisatie van
welzijns- en zorgprocessen, financiële aspecten, bestuurlijke organisatie, management en juridische
aspecten;
Gelet op het (functie)profiel voor kandidaat leden van de zorgraad van de eerstelijnszone Demerland
waarbij het kandidaat lid werkzaam is binnen de sector welzijn, zorg en gezondheid in eerstelijnszone
Demerland en de nodige tijd investeert om de doelstellingen van de zorgraad en de eerstelijnszone te
realiseren, wat o.m. een actieve deelname aan overleg en aan werkgroepen vraagt;
Overwegende dat het momenteel niet de bedoeling is van eerstelijnszone Demerland om
presentiegelden uit te betalen aan de leden van de zorgraad;
Overwegende dat de stad en het OCMW gezamenlijk voor het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem
één kandidaat afgevaardigde/lid moeten aanduiden om het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem te
vertegenwoordigen in de cluster lokale besturen van de zorgraad van de eerstelijnszone Demerland;
Overwegende dat uiterlijk tegen 31.10.2019 het dossier voor de samenstelling van de voorlopige
zorgraad moet worden ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid en dat tegen uiterlijk
31.12.2019 het formele erkenningsdossier van de eerstelijnszone Demerland door de voorlopige
zorgraad moet worden ingediend bij het Agentschap Zorg en Gezondheid;
Overwegende dat, gelet op de doelstellingen van de eerstelijnszone en de zorgraad, gelet op het
actief engagement dat verwacht wordt om deel te nemen aan overleg en werkgroepen, gelet op de
verwachte competenties en vooral gelet op het (functie)profiel voor kandidaat leden van de zorgraad,
het diensthoofd maatschappelijk welzijn (sociale dienst en thuiszorgdiensten) als kandidaat
afgevaardigde voor de zorgraad van eerstelijnszone Demerland wordt voorgedragen;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 29.07.2019 om principieel een personeelslid en meer
bepaald het diensthoofd maatschappelijk welzijn (sociale dienst en thuiszorgdiensten) van het OCMW
als kandidaat afgevaardigde aan te duiden om het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem (stad en
OCMW gezamenlijk) te vertegenwoordigen in de zorgraad van de eerstelijnszone Demerland;
Overwegende dat de formele aanduiding van de kandidaat afgevaardigde door de stad en het OCMW
op voordracht gebeurt na geheime stemming door de gemeenteraad en door de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de bespreking;
Jurgen Beyens
Ja:

25

Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om een personeelslid als kandidaat
afgevaardigde aan te duiden om het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem (stad en OCMW
gezamenlijk) te vertegenwoordigen binnen de cluster lokale besturen in de zorgraad van
eerstelijnszone Demerland.
Art. 2.
Jurgen Beyens, diensthoofd maatschappelijk welzijn (sociale dienst en thuiszorgdiensten)
OCMW, wordt aangeduid als kandidaat afgevaardigde om het lokaal bestuur
Scherpenheuvel-Zichem (stad en OCMW gezamenlijk) te vertegenwoordigen binnen de
cluster lokale besturen in de zorgraad van eerstelijnszone Demerland.

4. Opzeg van de overeenkomsten met Fedasil betreffende het lokaal opvanginitiatief.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de wet van 12.01.2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13.05.2002 houdende het
organiseren van materiële opvang voor asielzoekers in het kader van een lokaal opvanginitiatief (LOI);
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10.06.2002 houdende het afsluiten
van een overeenkomst met de Belgische Staat voor onbepaalde duur voor de opvang van maximum
drie asielzoekers in de LOI-woning E. Claesstraat 7 te 3271 Zichem en houdende het afsluiten van
een overeenkomst met de Belgische Staat voor onbepaalde duur voor de opvang van maximum acht
asielzoekers in de LOI-woning Vossekotstraat 163 te 3271 Zichem;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16.06.2003 houdende het afsluiten
van een overeenkomst met de Belgische Staat voor onbepaalde duur voor de opvang van maximum
drie asielzoekers in de LOI-woning Molenstraat 10 te 3270 Scherpenheuvel ter vervanging van de
LOI-woning E. Claesstraat 7 te 3271 Zichem;
Gelet op de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21.02.2011 houdende de
aankoop voor het LOI van de woning Hoeve 13 te 3272 Testelt, ter vervanging van de LOI-woning
Vossekotstraat 163 te 3271 Zichem, en houdende de opzeg van de huurovereenkomst van de LOIwoning Vossekotstraat 163 te 3271 Zichem met stopzetting vanaf 01.10.2011;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.06.2011 houdende de principiële
uitbreiding van de LOI-conventies, in casu betreffende de zolderverdieping van de LOI-woning Hoeve
13 te 3272 Testelt met de mogelijkheid om bijkomende leefruimten te maken voor twee tot drie
gezinnen;
Overwegende dat het OCMW - in uitvoering van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 10.06.2002 houdende het afsluiten van een overeenkomst met de Belgische Staat voor
onbepaalde duur voor de opvang van maximum drie asielzoekers in de LOI-woning E. Claesstraat 7 te
3271 Zichem en in uitvoering van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16.06.2003
houdende het afsluiten van een overeenkomst met de Belgische Staat voor onbepaalde duur voor de
opvang van maximum drie asielzoekers in de LOI-woning Molenstraat 10 te 3270 Scherpenheuvel ter
vervanging van de LOI-woning E. Claesstraat 7 te 3271 Zichem – op 06.09.2002 een overeenkomst
met nr. 24134/2 van onbepaalde duur met de Belgische Staat heeft afgesloten voor de opvang van
maximum drie asielzoekers met ingang van 01.10.2002;
Overwegende dat omwille van het dalend aantal verzoeken om internationale bescherming (vroegere
asielaanvragen) de bezettingsgraad van het opvangnetwerk van Fedasil in dalende lijn bleef gaan in
2017 waardoor de federale regering in maart 2018 heeft beslist om het opvangnetwerk verder af te
bouwen met een voorziene sluiting van 3600 individuele opvangplaatsen;
Overwegende dat Fedasil met brief van 27.06.2018 beslist om vier LOI-plaatsen (twee x twee koppelfamilieplaatsen) op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden die begint te lopen op
01.07.2018 en eindigt op 31.12.2018, waardoor het OCMW nog beschikt over zeven LOI-plaatsen met
plaatsenconfiguratie twee x twee koppel-familieplaatsen (of vier plaatsen) en drie plaatsen voor een
alleenstaande persoon;

Gelet op de brief van Fedasil (zonder datum) gericht aan de OCMW-voorzitter per mail van
06.12.2018 en bijkomend gericht aan het OCMW per mail van 07.12.2018;

Overwegende dat in deze brief o.m. gesteld wordt dat Fedasil, gezien de verhoogde
instroom van asielzoekers, een verlenging zal toekennen van de opgezegde LOI-plaatsen
vanaf 01.01.2019 via de ondertekening van een bijkomende overeenkomst;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 18.12.2018 waarbij het OCMW voor de tijdelijke
verlenging van de vier opgezegde LOI-plaatsen een bijkomende overeenkomst afsluit met Fedasil
vanaf 01.01.2019 voor onbepaalde duur voor LOI-bewoners die zich op 31.12.2018 nog in een
opgezegde opvangplaats bevinden en dit voor zolang de LOI-bewoners recht hebben op materiële
opvang in het LOI;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.03.2019 tot het afsluiten van een
overeenkomst met Fedasil betreffende de toekenning van materiële hulp in het lokaal opvanginitiatief
voor (de) vier (opgezegde) plaatsen in het lokaal opvanginitiatief, Hoeve 13 te 3272 ScherpenheuvelZichem met een plaatsenconfiguratie twee x twee koppel/familie;
Overwegende dat deze overeenkomst werd gesloten voor onbepaalde duur en in werking is getreden
op 01.01.2019, met de mogelijkheid tot opzeg van zes maanden via aangetekend schrijven waarbij
deze opzeg start de eerste van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg is ontvangen;
Gelet op de toelichtende nota over het LOI van juni 2019;
Overwegende dat het OCMW wettelijk niet verplicht is om een LOI te organiseren en dat er geen
financieel voordeel meer is aan een LOI;
Overwegende dat een dubbeltelling van plaatsen in een mogelijk toekomstig materieel spreidingsplan
voor vreemdelingen nog een voordeel kan zijn aan de organisatie van een LOI;
Gelet op de geraamde investeringskosten aan de huidige LOI-woning van 374.991 euro;
Overwegende dat er geen financiële reserves beschikbaar zijn om deze investeringskosten uit te
voeren;
Gelet op de inspanningen die de stad reeds doet om verzoekers internationale bescherming en
erkende vluchtelingen op te vangen op het grondgebied van de stad nl. door de ondersteuning van het
huidig collectief opvangcentrum Peeterskasteel (uitgebaat door Caritas) te Scherpenheuvel dat
ondertussen een overeenkomst van onbepaalde duur heeft met Fedasil;
Overwegende dat omwille van al deze redenen het opportuun is om het LOI volledig stop te zetten en
de overeenkomsten met Fedasil op te zeggen;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 29.07.2019 om principieel de overeenkomsten met
Fedasil over de elf LOI-plaatsen op te zeggen;
Overwegende dat de opzegtermijn zes maanden bedraagt vanaf de eerste van de maand waarin de
opzeg door Fedasil wordt ontvangen;
Overwegende dat bij formele goedkeuring van de opzeg door de raad voor maatschappelijk welzijn
deze opzeg medio september 2019 gebeurt, waardoor de opzegtermijn van zes maanden ingaat op
01.10.2019 om te eindigen op 31.03.2020;
Overwegende dat er momenteel nog twee bewoners in het LOI verblijven en dat de andere negen
LOI-plaatsen geschorst zijn in afwachting van de desinfectie van de woning;
Overwegende dat bij het verlaten van het LOI door deze twee bewoners deze twee LOI-plaatsen
eveneens zullen geschorst worden;
Overwegende dat de elf LOI-plaatsen dan geschorst zullen blijven tot het verstrijken van de opzeg
waardoor er in de praktijk geen LOI-bewoners meer worden opgevangen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om de overeenkomsten met Fedasil over de elf
plaatsen van het lokaal opvanginitiatief (LOI) op te zeggen.
Art. 2.
De opzegtermijn bedraagt zes maanden en gaat in op 01.10.2019 om te eindigen op
31.03.2020.
Art. 3.
De LOI-plaatsen worden geschorst tot het verstrijken van de opzegtermijn van de
overeenkomsten met Fedasil.

Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 22.32 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

