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Notulen van de OCMW-raad 
Vergadering van 28 maart 2019 

AANWEZIG: Bert Vertessen, waarnemend voorzitter; 
Werner Raskin, burgemeester; 
Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen; 
Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi 
Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, 
Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek en Jasper Goffin, raadsleden; 
en Geert Rouffa, algemeen directeur. 

 
VERONTSCHULDIGD: Jordi Boulet, voorzitter, en Michel Vanroy, raadslid 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 
IN OPENBARE VERGADERING 
 

01 SECRETARIAAT - VERVANGING VAN DE VOORZITTER VAN DE OCMW-RAAD - KENNISGEVING 

 

DE OCMW-RAAD, 

 

Gelet op artikel 7 en 69 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

 

Overwegende dat schepen Bert Vertessen door de gemeenteraad d.d. 21 februari 2019 verkozen werd  

als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad voor de periode van verhindering van dhr. J. 

Boulet, zijnde van 26 februari 2019 t.e.m. 18 juni 2019; 

 

Gezien de voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter is van de OCMW-raad; 

 

BESLUIT:  

 

Art. 1 - Kennis te nemen van het besluit van de gemeenteraad van 21/02/2019 betreffende de 

vervanging van de voorzitter van de gemeenteraad waarbij dhr. Jordi Boulet voor de periode van 26 
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februari 2019 t.e.m. 18 juni 2019 vervangen wordt door schepen Bert Vertessen als plaatsvervangend 

voorzitter. 
 
02  SECRETARIAAT – BEPALING VAN DE AFGEVAARDIGDE VAN HET OCMW HOESELT VOOR DE 

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN POOLSTOK CVBA 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 vennoot is van Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het 
Overheidspersoneel cvba);   
 
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 kandidaat en dit zonder stemming. 

 
BESLUIT: 
 
Art. 1 – Yves Croux, schepen, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt voor de 
algemene vergaderingen van Poolstok en dit voor de legislatuur 2019-2024. 
 
Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in 
kennis stellen daarvan aan Poolstok. 
 

03   SECRETARIAAT – BEPALING VAN DE AFGEVAARDIGDE VAN HET OCMW HOESELT IN HET 
BEHEERSCOMITÉ VAN DE INTERLOKALE VERENIGING WIJKWERKEN 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 deelnemer is van de interlokale vereniging wijkwerken opgericht 
tussen de gemeenten Bilzen, Riemst, Voeren en Hoeselt;   
 
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; 
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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 – Linda Verjans, schepen, wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW Hoeselt in het 
beheerscomité van de interlokale vereniging wijkwerken en dit voor de legislatuur 2019-2024.  Bert 
Vertessen, schepen, wordt aangesteld als plaatsvervanger. 
 
Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in 
kennis stellen daarvan aan de interlokale vereniging wijkwerken. 

 
04   SECRETARIAAT – KANDIDATUURSTELLLING LEDEN RAAD VAN BESTUUR VAN KLEINE 

LANDEIGENDOM - 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; 

 

Overwegende dat het OCMW van Hoeselt vennoot is van Kleine Landeigendom en mevr. Heidi Berx in 

de vergadering van de OCMW-raad van 31/01/2019 aangesteld werd als vertegenwoordiger van het 

OCMW op de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom; 

 

Gelet op de oproeping tot kandidatuurstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van 

bestuur, ontvangen van cvba Kleine Landeigendom; 

 

Gezien dat, bij verdere navraag bij het secretariaat van cvba Kleine Landeigendom, blijkt dat het 

OCMW Hoeselt evenwel geen aanspraak kan maken op een dergelijk mandaat; 

 

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; 

 

Met unanimiteit goedgekeurd; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 - Geen kandidaat van het OCMW Hoeselt voor de verkiezing van de leden van de raad van 

bestuur van Kleine Landeigendom voor te dragen. 

 

Art. 2 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in 

kennis stellen daarvan aan Kleine Landeigendom. 
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05   SECRETARIAAT – BEPALING VAN HET MANDAAT VAN DE AFGEVAARDIGDE VAN OCMW HOESELT 
VOOR DEELNAME AAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN KLEINE LANDEIGENDOM 

- 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; 

 

Overwegende dat het OCMW van Hoeselt vennoot is van Kleine Landeigendom en mevr. Heidi Berx in 

de vergadering van de OCMW-raad van 31 januari 2019 aangesteld werd als vertegenwoordiger van 

het OCMW op de algemene vergaderingen van Kleine Landeigendom, Pliniuswal 1 bus 2, 3700 

Tongeren; 

 

Gelet op de uitnodiging voor de bijzondere algemene vergadering van 23 april 2019 met als enige 

agendapunt: verkiezing van de leden nieuwe raad van bestuur van cvba Kleine Landeigendom; 

 
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 deelnemer is van de cvba Kleine Landeigendom; 
 
Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van het 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: 
 
Artikel 1 - Het agendapunt van de bijzondere algemene vergadering van cvba Kleine Landeigendom, 
die zal doorgaan op dinsdag 23 april 2019 wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 - De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene 
vergadering van Kleine Landeigendom te handelen en een stem uit te brengen op het kandidaat-lid van 
de gemeente Hoeselt.  
 
Artikel 3 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in 
kennis stellen daarvan aan cvba Kleine Landeigendom. 
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06  DIENSTENCENTRUM – STOPZETTING DIENST MAALTIJDEN AAN HUIS - GOEDKEURING 
 
DE OCMW-RAAD, 
 

Overwegende dat het OCMW een dienstverlening heeft voor bedeling van bereide maaltijden aan huis, 

momenteel in samenwerking met traiteur Eykaert bvba uit Bilzen.  Deze laatste levert de maaltijden bij 

de cliënten aan huis en factureert aan het OCMW die op haar beurt factureert naar de cliënt; 

 

Gelet op de door traiteur Eykaert bvba aangekondigde prijsstijging naar 9,- euro per geleverde maaltijd 

vanaf 01/03/2019; 

 

Overwegende dat het OCMW een maximum prijs aanrekent aan de cliënt van 6,- euro per maaltijd en 

er dus een deficit zal zijn van minimaal 3,- euro per maaltijd.  In 2018 was er reeds een verlies van 

7.102,07 euro en dit verlies zal in 2019 nog groter zijn gezien de aangekondigde prijsstijging; 

 

Aangezien er op dit moment nog slechts 13 cliënten gebruik maken van de dienstverlening warme 

maaltijden aan huis en er slechts bij enkele cliënten sprake is van een inkomens- en gezinssituatie die 

het fungeren van het OCMW als tussenpersoon kan verantwoorden; 

 

Overwegende dat de administratieve belasting voor het OCMW niet in verhouding is tot het aantal 

dossiers; 

 

Overwegende dat rekening houdende met deze elementen het aangewezen is de dienst maaltijden 

aan huis stop te zetten; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 

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: 
 
Artikel 1 – De dienst maaltijdenbedeling aan huis stop te zetten met ingang van 1 mei 2019.  
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Artikel 2 – De cliënten blijven in de mogelijkheid om in de toekomst nog steeds maaltijden te bestellen 
aan een privé-leverancier.  De tariefbepaling en de facturatie gebeurt dan volledig door deze 
leverancier.  Als deze dienstverlening via een privé-leverancier voor de cliënt financieel niet haalbaar is 
kan hij/zij een steunaanvraag voor tussenkomst in de kosten indienen bij de sociale dienst van het 
OCMW. 
 
Artikel 3 – De cliënten zullen per brief in kennis gesteld worden van deze stopzetting en de 
alternatieven voor deze dienstverlening.  De huidige gebruikers zullen intensief begeleid worden door 
het dienstencentrum en de sociale dienst tijdens de overgang. 
 
Artikel 4 - De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in 
kennis stellen daarvan aan Traiteur Eykaert bvba. 

 
Raadslid Carine Moors benadrukt de noodzaak aan individuele opvolging van de huidige gebruikers in 
de aanloop naar de stopzetting. Inwoners die deze dienstverlening echt nodig blijken te hebben dienen 
geholpen te worden vanuit de sociale dienst. 
 

07  SECRETARIAAT - NOTULEN VERGADERING OCMW-RAAD VAN 21 FEBRUARI 2019 - GOEDKEURING 
 
DE OCMW-RAAD, 
 
Overwegende dat elk OCMW-raadslid een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vergadering van 
21 februari 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 OCMW-
secretariaat; 
 
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 21 februari 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; 
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Met unanimiteit goedgekeurd; 

 
BESLUIT: 

 

Enig artikel - De notulen van de vergadering van de OCMW-raad van 21 februari 2019 goed te keuren 
en namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen 
directeur. 
 
IN GESLOTEN VERGADERING 
 

11   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 OCMW-
raadsleden 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 op 07.02.2019 in kennis werd gesteld van de beslissing van de 
Beroepscommissie voor Tuchtzaken; 
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Overwegende dat het beroep ontvankelijk maar ongegrond werd verklaard. De opgelegde tuchtstraf 
van ontslag van ambtswege werd bevestigd; 

 

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 
 
 
 
Bert Vertessen 
waarnemend voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 


