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Aanwezigen: 
Leo Nicolaï, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Besluit burgemeester d.d. 31 maart 2020 - Bekrachtiging 

Juridisch kader 
Artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet. 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Federale fase in verband met maatregelen omtrent CORONA. 

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen welkom. 
De aanwezigheidslijst wordt ingevuld en ondertekend door A. Marnef, algemeen directeur. 
Voorzitter L. Nicolaï licht toe wie fysiek aanwezig is in de raadzaal. 
De spelregels zijn hetzelfde zoals voorheen werden geoefend. Het woord wordt gevraagd via de chatbox. 
  
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, roept de burgemeester op om de RVMW-raad en de 
gemeenteraad zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden via een videocall. 
De raadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om via videoconferentie deel te nemen, kunnen fysiek 
deelnemen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. De afstandsregels moeten 
hierbij gerespecteerd worden. 
Het publiek kan deelnemen aan de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in 
de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. De videoconferentie zal getoond 
worden op scherm. 
 
Burgemeester S. Deckers geeft een gepaste toelichting. 
Raadslid P. Van Assche: Ik was blij u zoëven te horen zeggen dat dit de laatste maal is dat we dit doen. Ik 
vond een artikel in Knack waarin gezegd wordt dat fysieke aanwezigheid telt. Dat is ook het geval, veel meer 
dan zovelen denken, in het leslokaal en de aula. Ik wil het uitbreiden tot de gemeenteraad. We worden 
steeds meer onderhevig gemaakt aan apps en algoritmes en dat lijkt me geen goede evolutie voor een raad 
waar je met elkaar in discussie gaat. Je ziet geen lichaamstaal en reacties. In de luchtvaart heeft men dit al 
begrepen. Men komt hiervan terug. Automatisatie kan niet alles voorzien. Als de mens moet ingrijpen, 
verliest die het hoofd. Ik wil toch deze opmerking maken, dat het geen gewoonte mag worden. 
Raadslid I. Van den Heuvel : het gaat niet over de videocall. We hadden een aantal vragen over COVID-19. 
We hebben ook een woonzorgcentrum. Wat is de toestand daar? Hebben we voldoende personeel dat kan 
en mag werken? Zijn er vrijwilligers ingeschakeld om te ondersteunen? Is er voldoende 
beschermingsmateriaal voor personeel en bewoners? Is er een plan opgesteld voor het geval er een 
uitbraak is? 
Schepen L. Aerts antwoordt dat deze vraag niet thuis hoort bij het agendapunt. Ik kan u geruststellen in die 
zin dat ons woonzorgcentrum tot op heden gespaard is gebleven van het Coronavirus. Er is voldoende 
beschermingsmateriaal aanwezig. Tot op heden is er nog geen besmetting bij het personeel. Er is dus ook 
nog geen uitval door ziekte bij het personeel. Vanzelfsprekend heeft de directeur van het woonzorgcentrum 
de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen in lijn met instructies van Agentschap Zorg en Gezondheid om de 
nodige maatregelen te nemen. Wij gaan ervan uit dat er binnen ons woonzorgcentrum alle noodzakelijke 
maatregelen werden getroffen. En wij hopen dat het virus niet toeslaat. 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De burgemeester beslist om de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden omwille van de 
Coronacrisis. Dit zal aanhouden zo lang de federale fase afgekondigd blijft in het kader van de crisis 
COVID19. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de gemeenteraadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal 
deel te nemen. Zij kunnen fysiek deelnemen mits zij de nodige aandacht schenken aan de afstandsregels. 
Het publiek kan deelnemen in de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. 
Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 31 maart 2020.  
Artikel 3 
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden. 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 12 maart 2020 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 
Het huishoudelijk reglement van de RVMW d.d. 17 januari 2019. 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de RVMW-raad d.d. 12 maart 2020 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de RVMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RVMW-
raad. 

Motivatie 
Tijdens de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn wordt een gepaste toelichting gegeven door voorzitter  
L. Nicolaï. 

Stemming: 
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, 
Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 5 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Natalie 
Schoonbaert, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 maart 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

financiën 

3. Delegatie van de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de vaststelling 
tarieven aan het vast bureau 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 november 2019 "Delegatie van de bevoegdheid 
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de vaststelling tarieven aan het vast bureau" 
De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid en stelt de reglementen 
vast. De raad stelt dus ook de tarieven vast. De raad kan echter bepaalde taken delegeren aan het vast 
bureau, uitgezonderd specifieke bevoegdheden vermeld in art. 78 van het decreet lokaal bestuur. De 
aanduiding van diegene die een tarief verschuldigd is, het vaststellen van het tarief en de bepaling van de 
wijze van inning kan wel gedelegeerd worden aan het vast bureau. 

Motivatie 
De dienstencentra organiseren regelmatig diensten en acitiviteiten waarvoor een toegangs- of deelnameprijs 
wordt gevraagd en/of waarbij consumpties en producten ter beschikking worden gesteld. Het tarief is 
afhankelijk van de soort en inhoud van het initiatief, de duur van de activiteit, eventueel vervoer, de partners 
in de organisatie, het gebruikte materiaal en andere factoren. 
Door het diverse en dynamische aanbod van de verschillende diensten, is het niet werkbaar om via een 
retributiereglement een vast tarief voor een elk evenement, voor consumptie of activiteit vast te leggen. 
Bovendien dienen sommige retributies meerdere malen aangepast te worden omwille van gewijzigde 
omstandigheden (kostprijs partnerorganisatie, levensduurte, …). 
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Voor de goede werking is het aangewezen dat de raad voor Maatschappelijk Welzijn het vast bureau 
machtigt de tarieven van retributies en de wijze van innen vast te stellen. Door deze delegatie kan vlugger 
ingespeeld worden op noodzakelijke aanpassingen van de retributies of het vaststellen van retributies voor 
bepaalde activiteiten of producten. 
De wijziging aan dit reglement betreft de toevoeging van annulering van activiteiten door het OCMW, in dit 
geval omwille van COVID-19. Maar ook in andere omstandigheden zou het kunnen dat het OCMW de 
activiteiten onvoorzien moet annuleren. De voorwaarden en betalingsmechanismen worden daarom 
toegevoegd. Verminderingen en vrijstellingen van retributies zijn volgens het decreet lokaal bestuur steeds 
voorbehouden aan de RVMW (art. 78). 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door burgemeester S. Deckers. 

Stemming: 
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans 
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie 
Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus), 4 stemmen tegen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig 
Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot en met 31 december 2025. 
 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
Delegatie wordt verleend aan het vast bureau voor het vastleggen van de tarieven en de wijze van inning 
van de retributies voor de volgende producten en prestaties: 

 bijwonen van opvoeringen (muziek, dans, toneel, lezingen,…) 

 deelnemen aan activiteiten (uitstappen, sportactiviteiten, animatie, workshops…)  

 het ter beschikking stellen van producten bij activiteiten, evenementen en opvoeringen (publicaties 
en producten voor het publiek, dranken en versnaperingen, …)  

 consumpties  

 droog- en wasautomaten  

 andere prestaties van de lokale dienstencentra 
De retributie is verschuldigd door diegene die een voorstelling bijwoont, aan een activiteit deelneemt of een 
consumptie of een product ter beschikking krijgt, en dit tegen aflevering van een toegangsticket, een 
deelname-of inschrijvingsbewijs, een betalingsbewijs, een consumptie of een product, prestatie of dienst.  
Artikel 3 Tarieven 
De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening en kostprijs te zijn. De delegatie aan het 
vast bureau is beperkt tot een bedrag van maximum 150 euro per 
persoon/activiteit/product/uitstap/opvoering.  
Artikel 4 Vrijstellingen en verminderingen 
Vrijstellingen en verminderingen worden niet gedelegeerd aan het vast bureau. 
Het OCMW kan reeds aangekondigde evenementen en activiteiten annuleren. Het OCMW kan niet 
aansprakelijk gesteld worden bij annulering van evenementen en activiteiten. In deze gevallen is er geen 
retributie verschuldigd aangezien er geen prestatie geleverd wordt. Retributies die reeds betaald werden, 
worden bij annulering door het OCMW terugbetaald aan degene die de retributie betaalde, zonder 
bijkomende administratiekost.   
Artikel 5 Toezicht 
Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en bekendgemaakt 
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur. 
Artikel 6 Voorgaande reglementen 
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen ten deze. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


