Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Hoeselt
Europalaan 1, 3730 Hoeselt

▪ tel 089 30 92 60
▪ fax 089 41 87 17

Notulen van de OCMW-raad
Vergadering van 21 februari 2019
AANWEZIG: Jordi Boulet, voorzitter;
Werner Raskin, burgemeester;
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen;
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Rudi
Coenegrachts, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny
Crommen, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin, raadsleden;
en Geert Rouffa, algemeen directeur.
VERONTSCHULDIGD: Wendy Bollen en Christiaan Hex, raadsleden
AFWEZIG: nihil
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: Michel Vanroy, raadslid, vanaf agendapunt 11
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil
De vergadering wordt geopend om 20u00.
IN OPENBARE VERGADERING
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SECRETARIAAT - ONTSLAG VAN GEMEENTERAADSLID DHR. WALTER CALLEBAUT - KENNISGEVING

DE OCMW-RAAD,
Gelet op de installatievergadering van de gemeenteraad d.d. 03 januari 2019 waarbij dhr. Walter
Callebaut als rechtstreeks verkozene van lijst nr. 8 (BEST GROEN) beëdigd werd als gemeenteraadslid;
Gelet op de brief van dhr. Walter Callebaut van 21 januari 2019 aan de voorzitter van de
gemeenteraad, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als gemeente- en OCMW-raadslid;
Gelet op de kennisname van dit ontslag op de gemeenteraad van 31 januari 2019;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 13 waaruit blijkt
dat het ontslag definitief is na ontvangst van de kennisgeving aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 14, 15 en 72
betreffende de bepalingen waarbij gemeenteraadsleden afstand doen van hun mandaat;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en
de bekendmakingsplicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
BESLUIT:
Art. 1 - Kennis te nemen van het ontslag van dhr. Walter Callebaut als gemeente- en OCMW-raadslid.
Art. 2 - Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving te bezorgen aan dhr. Walter Callebaut.
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SECRETARIAAT – AKTENEMING SAMENSTELLING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE OCMW-RAAD,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2019 waarbij dhr. Jasper Goffin werd
geïnstalleerd als nieuw gemeenteraadslid in opvolging van dhr. Walter Callebaut;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 40 en 41
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en
de bekendmakingsplicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
BESLUIT:
Enig artikel - Akteneming van de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
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SECRETARIAAT – BEPALING VAN DE AFGEVAARDIGDE VAN HET OCMW VOOR DE DEELNAME AAN
DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN CIPAL DV VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 GOEDKEURING

DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat het OCMW Hoeselt deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg “Cipal”);
Gelet op de statuten van Cipal en in het bijzonder op artikel 35 inzake de samenstelling van de
algemene vergadering;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
De OCMW-raad beslist unaniem om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken van een
stembrief;
De OCMW-raad verklaart zich unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaten en dit zonder
stemming;
BESLUIT:
Art. 1 - De heer Wim Hellinx, raadslid, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt voor
de algemene vergaderingen van Cipal voor de duur van de legislatuur 2019-2024, met als
plaatsvervanger de heer Yves Croux, schepen.
Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan Cipal.
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SECRETARIAAT - BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDE VAN HET OCMW
HOESELT VOOR DEELNAME AAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN CIPAL DV GOEDKEURING

DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat het OCMW Hoeselt deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;
Gelet op de statuten van Cipal dv;
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Gelet op de uitnodiging dd. 22/01/2019 voor de bijzondere algemene vergadering van Cipal dv, die zal
doorgaan op vrijdag 22 maart 2019 om 10u30 in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1,
2430 Laakdal, met volgende agendapunten:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur
met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van heden betreffende de aanstelling van de
vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt voor de algemene vergaderingen van Cipal dv voor de
legislatuur 2019-2024;
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Met unanimiteit goedgekeurd;
BESLUIT:
Art. 1 - De agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Cipal dv, die zal doorgaan op
vrijdag 22 maart 2019 in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1, 2430 Laakdal, worden
goedgekeurd.
Art. 2 - De vertegenwoordiger van het OCMW Hoeselt wordt gemandateerd om op de bijzondere
algemene vergadering van Cipal dv te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Art. 3 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan Cipal dv.
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SECRETARIAAT - BEPALING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET OCMW VOOR DE
DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN SOCIAAL VERHUURKANTOOR HOUTVAST
VZW VOOR DE LEGISLATUUR 2019-2024 - GOEDKEURING

DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur en in het bijzonder op de artikelen 77 en 78 inzake de bevoegdheid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en op titel 3 inzake de intergemeentelijke samenwerking;
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het OCMW Hoeselt en sociaal
verhuurkantoor Houtvast vzw, waardoor het OCMW Hoeselt twee vertegenwoordigers kan aanduiden
als lid van de algemene vergaderingen van sociaal verhuurkantoor Houtvast vzw;
Overwegende dat de algemene vergadering op haar beurt de raad van bestuur kiest, die de
werkzaamheden van het sociaal verhuurkantoor Houtvast vzw van nabij opvolgt;
Overwegende dat artikel 432 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vertegenwoordigers op de
algemene vergadering aangewezen worden door de organen die, krachtens de wettelijke
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen;
De OCMW-raad beslist unaniem om bij de behandeling van dit punt geen gebruik te maken van een
stembrief;
De OCMW-raad verklaart zich unaniem akkoord met de voorgedragen kandidaten en dit zonder
stemming;
BESLUIT:
Art. 1 - Als vertegenwoordigers van het OCMW Hoeselt op de algemene vergaderingen van sociaal
verhuurkantoor Houtvast vzw worden, voor de periode 2019-2020, aangeduid:
1. mevrouw Linda Verjans, schepen
2. mevrouw Heidi Berx, raadslid.
Art. 2 - Als vertegenwoordigers van het OCMW Hoeselt op de algemene vergaderingen van sociaal
verhuurkantoor Houtvast vzw worden, voor de periode 2021-2024, aangeduid:
1. mevrouw Heidi Berx, raadslid
2. mevrouw Inge Loyens, lid BCSD
Art. 3 - Mevrouw Linda Verjans, schepen, wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur voor de
periode 2019-2020.
Art. 4 - Mevrouw Heidi Berx, raadslid, wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur voor de
periode 2021-2024.
Art. 5 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in
kennis stellen daarvan aan sociaal verhuurkantoor Houtvast vzw.
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SECRETARIAAT - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER D.D. 4 FEBRUARI 2019 HOUDENDE
AANDUIDING VAN EEN WAARNEMEND BURGEMEESTER IN GEVAL VAN VERHINDERING VAN DE
TITULARIS DOOR ZIEKTE, VAKANTIE OF ANDERE OMSTANDIGHEDEN - KENNISGEVING

DE OCMW-RAAD,
Overwegende dat in geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden, de burgemeester en tevens
voorzitter van het vast bureau tijdelijk verhinderd kan zijn en niet in de mogelijkheid is zijn ambt op te
nemen;
Overwegende dat uit praktische overwegingen en om voor elke afwezigheid of verhindering niet
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telkens opnieuw een aanstellingsbesluit te moeten treffen werd er door de burgemeester een besluit
genomen voor alle periodes en omstandigheden waarbij hij in de toekomst mogelijk verhinderd kan
zijn;
Gelet op het besluit van de burgemeester ter zake d.d. 4 februari 2019 in bijlage waarbij schepen Yves
Croux en bij verhindering schepen Linda Verjans werden aangeduid om het burgemeesterschap
tijdelijk waar te nemen in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere
omstandigheden dan ook;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 62;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 26 oktober 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en
de bekendmakingsplicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
BESLUIT:
Art. 1 - Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester d.d. 4 februari 2019 waarbij schepen
Yves Croux en bij verhindering toegevoegd schepen Linda Verjans werden aangeduid als waarnemend
burgemeester in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of welke andere
omstandigheden dan ook.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan burgemeester dhr. Werner
Raskin en de schepenen dhr. Yves Croux en mevr. Linda Verjans.
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SECRETARIAAT - BESLUIT VAN DE VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE
DIENST D.D. 7 FEBRUARI 2019 HOUDENDE AANDUIDING VAN EEN WAARNEMEND VOORZITTER
IN GEVAL VAN VERHINDERING VAN DE TITULARIS DOOR ZIEKTE, VAKANTIE OF ANDERE
OMSTANDIGHEDEN - KENNISGEVING

DE OCMW-RAAD,
Overwegende dat in geval van ziekte, vakantie of andere omstandigheden, voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst (hierna BCSD) tijdelijk verhinderd kan zijn en niet in de mogelijkheid is
haar ambt op te nemen;
Overwegende dat uit praktische overwegingen en om voor elke afwezigheid of verhindering niet
telkens opnieuw een aanstellingsbesluit te moeten treffen werd er door de voorzitter van het BCSD
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een besluit genomen voor alle periodes en omstandigheden waarbij zij in de toekomst mogelijk
verhinderd kan zijn;
Gelet op het besluit van de voorzitter van het BCSD ter zake dd. 7 februari 2019 in bijlage waarbij
burgemeester Werner Raskin en bij verhindering lid van het vast bureau Yves Croux werden aangeduid
om het voorzitterschap tijdelijk waar te nemen in geval van verhindering van de titularis door vakantie,
ziekte of welke andere omstandigheden dan ook;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 106;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
BESLUIT:
Art. 1 - Kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het BCSD dd. 7 februari 2019 waarbij
burgemeester Werner Raskin en bij verhindering schepen Yves Croux werden aangeduid als
waarnemend voorzitter van het BCSD in geval van verhindering van de titularis door vakantie, ziekte of
welke andere omstandigheden dan ook.
Art. 2 - Een afschrift van dit besluit voor kennisgeving te bezorgen aan de voorzitter van het BCSD Linda
Verjans, burgemeester Werner Raskin en schepen Yves Croux.
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SECRETARIAAT - DELEGATIEBESLUIT VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR D.D. 7 FEBRUARI 2019
INZAKE HET BIJWONEN VAN DE VERGADERINGEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE
SOCIALE DIENST - KENNISGEVING

DE OCMW-RAAD,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 15 februari 2018;
Gelet op het delegatiebesluit van de algemeen directeur, d.d. 7 februari 2019 in bijlage;
Overwegende dat artikel 277, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
algemeen directeur de bevoegdheden inzake het bijwonen van de vergaderingen van het bijzonder
comité voor de sociale dienst kan delegeren aan een personeelslid van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat in het ingesloten delegatiebesluit verder motivatie wordt gevonden ter staving van
deze delegatie;
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Overwegende dat dit delegatiebesluit geldt voor de legislatuur 2019-2024 of tot het moment van
intrekking door de algemeen directeur;
BESLUIT:
Enig artikel - De OCMW-raad neemt kennis van het delegatiebesluit van de algemeen directeur, d.d. 7
februari 2019, in bijlage bij dit besluit.
09

FINANCIËN – INVESTERINGSSUBSIDIE BOEKJAAR 2019 – GOEDKEURING

DE OCMW-RAAD,
Gelet op het Decreet Lokaal bestuur, meer bepaald art. 77;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies, in het bijzonder titel 4, artikel 107
(vastleggingen) en artikel 108 (aanrekeningen);
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Overwegende dat op de ‘Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld’, welke deel
uitmaakt van de toelichting bij budget 2019, een subsidie (investeringsbudget) werd ingeschreven;
Overwegende dat het aangewezen is investeringssubsidies afzonderlijk door de OCMW-raad te laten
goedkeuren;
Gelet op de aanvraag van vzw Vrienden van de Kluis van Vrijhern met het verzoek tot het verkrijgen
van een investeringssubsidie voor onder meer werken aan het dak, het waterdicht maken van de
buitenmuren en restauratie van uitbeeldingen in mergel;
Gelet op de principiële goedkeuring die het vast bureau verleende op 03/09/2018;
Met unanimiteit goedgekeurd;
BESLUIT:
Art. 1 - Voor het boekjaar 2019 wordt de volgende investeringssubsidie (investeringsbudget)
goedgekeurd:
• 36.000,00 EUR aan de vzw Vrienden van de Kluis van Vrijhern
(actie 1419 003 001 004 001 en investeringsenveloppe EINV2)
Art. 2 - De uitgaven voor deze investeringssubsidie zullen worden vastgelegd en aangerekend op de in
het investeringsbudget 2019 beschikbare kredieten op de registratiesleutel bepaald in artikel 1
hierboven.
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Art. 3 - Ingevolge artikel 9, 2de lid, van de Wet van 14 november 1983 inzake de voorgeschreven
verplichtingen betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen,
worden de bovenvermelde begunstigden volledig vrijgesteld van de door deze Wet opgelegde
verplichtingen, met dien verstande dat de bepalingen van artikel 3 en artikel 7, 1 ste lid, van toepassing
blijven (zie hiervoor Art. 4 en Art. 5 van dit besluit).
Art. 4 - De begunstigden zijn, op straffe van gehele terugbetaling van het toegekende bedrag,
gehouden de investeringssubsidie aan te wenden tot dekking van de uitgaven van werken aan het dak,
het waterdicht maken van de buitenmuren en restauratie van uitbeeldingen in mergel.
Art. 5 - De begunstigden van de toelagen zijn gehouden de aanwending van de toelagen te
verantwoorden en de controle erop door het Vast Bureau te dulden.
Art. 6 - Afschrift van dit besluit wordt gehecht aan het overeenkomstige mandaat.
10

SECRETARIAAT - NOTULEN VERGADERING OCMW-RAAD VAN 31 JANUARI 2019 - GOEDKEURING

DE OCMW-RAAD,
Overwegende dat elk OCMW-raadslid een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vergadering van
31 januari 2019 samen met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering heeft ontvangen en dat
een afschrift ervan acht dagen vóór de vergadering ter inzage heeft gelegen op het OCMWsecretariaat;
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de
notulen van de vorige vergadering;
Gelet op het ontwerp van de notulen van de OCMW-raadszitting van 31 januari 2019 in bijlage;
Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32
betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met
334 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Met unanimiteit goedgekeurd;
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BESLUIT:
Enig artikel - De notulen van de vergadering van de OCMW-raad van 31 januari 2019 goed te keuren en
namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur.
IN GESLOTEN VERGADERING
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SECRETARIAAT - STAND VAN ZAKEN TUCHTPROCEDURE MAATSCHAPPELIJK WERKER KENNISGEVING

DE OCMW-RAAD,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, i.h.b. de artt. 117 e.v., zoals later gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de
tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van
het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en voor het statutaire
provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 van het Provinciedecreet, en latere
wijzigingen;
Gelet op de Rechtspositieregeling van het OCMW Hoeselt, goedgekeurd op 1 juli 2012 en gelet op het
Arbeidsreglement;
Overwegende dat naar aanleiding van bepaalde vaststellingen inzake transacties op een
budgetrekening van het OCMW Hoeselt, beheerd door een maatschappelijk werker, Audit Vlaanderen
op 2 augustus 2017 een forensische audit startte bij de sociale dienst van het OCMW Hoeselt;
Overwegende dat het resultaat van deze audit door Audit Vlaanderen werd toegelicht aan de OCMWraadsleden tijdens de OCMW-raad d.d. 24 januari 2018;
Overwegende dat de OCMW-raad vervolgens besliste om een tuchtonderzoek te starten. De algemeen
directeur werd belast met het voeren van een tuchtonderzoek;
Overwegende dat na aflevering van het tuchtrapport de OCMW-raad d.d. 2 juli 2018 besloot over te
gaan tot ontslag van de maatschappelijk werker gezien de OCMW-raad de feiten hiertoe voldoende
zwaarwichtig achtte;
Overwegende dat de betreffende maatschappelijk werker inmiddels beroep aangetekend heeft tegen
deze beslissing bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken;
Overwegende dat het OCMW Hoeselt op 07.02.2019 in kennis werd gesteld van de beslissing van de
Beroepscommissie voor Tuchtzaken;
Overwegende dat het beroep ontvankelijk maar ongegrond werd verklaard. De opgelegde tuchtstraf
van ontslag van ambtswege werd bevestigd;
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BESLUIT:
Enig artikel - De OCMW–raad neemt kennis van de huidige stand van zaken in de lopende
tuchtprocedure tegen een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u15.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Geert Rouffa
algemeen directeur

Jordi Boulet
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
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