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AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel  
AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter 
 mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. 

Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden 
 de heren: W. Van Aert, T. Neys, W. Vanden Eynden, J. van 

Hasselt, leden 
 de heer: F. Remy, secretaris 
   
VERONTSCHULDIGD:   
   
 
AGENDA 
 
Openbare zitting: 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

03 FINANCIEN 

03.01 FINANCIEN - Bouw Dienstencentrum wijkhuis Loenhout - budget werken - 

budgetwijziging 

03.02 FINANCIEN - goedkeuringsbesluit jaarrekening 2014 - aktename 

04 SOCIALE DIENST 

04.01 SOCIALE DIENST - handtekenbevoegdheid Ilse Francken - Goedkeuring 

05 Woonzorgcentrum St.-Jozef 

06 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

06.01. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING - tuinhuisjes 

07 DIENSTENCENTRUM 

07.01 DIENSTENCENTRUM - aanvraag gebruikstoelage 2016 - Dienstencentrum 

Loenhout 

08 SECRETARIAAT 

08.01 SECRETARIAAT - Bijzonder Comité Ouderenzorg - Aanpassing vervangers 

08.02 SECRETARIAAT - IGEAN veiligheid en preventie - algemene vergadering - 

aanduiding afgevaardigde 

08.03 SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - algemene vergadering - aanduiding 

afgevaardigde 

08.04 SECRETARIAAT - Aanduiding afgevaardigden  - IGEAN  -  Vergadering PBW 

08.05 SECRETARIAAT - Aanduiding afgevaardigden - KINA  -  Algemene vergadering 

08.06 SECRETARIAAT - Toekenning eretitel voormalig OCMW-raadslid Sonja Smeulders 

08.07 SECRETARIAAT - addendum bij huurovereenkomst zendmast Proximus - 

bijvoegsel 2 - goedkeuring 

08.08 SECRETARIAAT - besteding VIA4-middelen - goedkeuring 

08.09 Aktename eedaflegging OCMW-Raadslid 

09 Openverklaring vacatures 

10 Sociaal Winkelpunt – stand van zaken 

11 Samenwerking met Feestvarken vzw 
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Openbare zitting: 
 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
De verslagen van de openbare vergaderingen OCMW van dinsdag 15 december 2015 
worden in de openbare zitting van dinsdag 26 januari 2016 met unanimiteit van 
stemmen zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;  
Overwegende dat vragen kunnen worden gesteld door de raadsleden betreffende 
behandelde punten in andere vergaderingen van het OCMW, welke in openbare zitting 
kunnen worden besproken. 
 

 
 

03 FINANCIEN 

  
  
 
 

03.01 FINANCIEN - Bouw Dienstencentrum wijkhuis Loenhout - budget werken - 

budgetwijziging 

  
 De Raad: 

 
Neemt kennis van het voorstel van budgetwijziging investeringen 2016 betreffende de 
betalingen van de saldi van de bouwwerken wijkhuis Loenhout; 
Overwegende dat de gekende saldi niet werden voorzien en het investeringsbudget 
reeds werd afgesloten; 
Overwegende dat deze budgetwijziging geen effect heeft op de gemeentelijke bijdrage 
2016 omdat we middelen uit overschotten van afgesloten investeringsprojecten 
benutten; 
Overwegende dat een vaststelling gebeurt door de OCMW-Raad en kennisgeving aan 
de gemeenteraad voor deze budgetwijziging; 
Neemt kennis van de toelichting;    
Gelet op de bespreking d.d. 13 januari 2016 van het Vast Bureau; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
1.- Een budgetwijziging voor te leggen aan de OCMW-Raad van februari ek.. 
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03.02 FINANCIEN - goedkeuringsbesluit jaarrekening 2014 - aktename 

  
 De Raad: 

 
Neemt kennis van het schrijven  d.d. 7 december 2015 van het agentschap voor 
Binnenlands bestuur, afdeling Antwerpen betreffende de goedkeuringsbesluit d.d. 7 
december 2015 van de jaarrekening 2014; 
Gelet op het OCMW-decreet, inzonderheid artikel 172 en volgende; 
Gelet op de voorziene beroepsprocedure tegen deze beslissing; 
Overwegende dat het een goedkeuringsbeslissing betreft en dat er geen opmerkingen 
werden gemaakt, ook niet door de gemeenteraad; 
Overwegende dat de ontvanger OCMW- financieel beheerder en de raadsleden van 
het OCMW kwijting kan worden gegeven voor de jaarrekening 2014; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op het Besluit van Vlaamse Gemeenschap d.d. 17 december 1997 betreffende 
de NOB en de uitvoeringsbesluiten hiervan; 
Na beraadslaging; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
1.- Akte te nemen van de goedkeuringsbeslissing van de gouverneur d.d. 7 december 
2015 van de jaarrekening 2014; 
 
2.- De financieel beheerder OCMW kwijting te geven voor de jaarrekening 2014; 
 
3.- De raadsleden van het OCMW kwijting te geven voor de jaarrekening 2014. 
 

 
 

04 SOCIALE DIENST 

  
  
 
 

04.01 SOCIALE DIENST - handtekenbevoegdheid Ilse Francken - Goedkeuring 

  
 De Raad: 

 
Neemt kennis van de vraag van Hilde Van Looveren, financieel beheerder OCMW en 
Peter Van Dessel, hoofd maatschappelijk werker, betreffende de toekenning aan Ilse 
Francken, maatschappelijk werkster sociale dienst, van handtekenbevoegdheid voor 
budgetbeheer en de provisierekening van de sociale dienst; 
Overwegende dat de handtekenbevoegdheid nodig is voor de praktische werking van 
de sociale dienst; 
Gelet op het KB van 9 december 1987 betreffende het instellen van provisies met het 
oog op het verlenen van dringende hulp door de OCMW’s; 
Gelet op het voorstel van Peter Van Dessel, hoofd sociale dienst, en Hilde Van 
Looveren, financieel beheerder OCMW om Ilse Francken te belasten met het beheer 
van de provisie; 
Gelet op de lopende vervangingsovereenkomst van Evelien Vleugels, maatschappelijk 
werkster door Ilse Francken; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
1.- Aan Ilse Francken, maatschappelijk werkster sociale dienst, wordt toestemming 
verleend om te beschikken over handtekenbevoegdheid voor budgetbeheer en de 
provisierekening van de sociale dienst op volgende centralisatierekeningen: 
BE24 0682 2755 3438 (sociale bijstandsrekening); 
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BE81 0682 0701 7124 (budgetbeheer); 
BE12 0682 2114 7192 (budgetbeheer); 
BE95 0682 1584 7558 (beheer woningcomplexen) 
de individuele rekeningen, gekoppeld aan bovenstaande rekeningen; 
 
2.- Aan Ilse Francken, maatschappelijk werkster sociale dienst, wordt toestemming 
verleend om toegang te krijgen tot Belfiusweb bij de firma Belfius nv in het kader van 
budgetbeheer. 
 

 
 

05 Woonzorgcentrum St.-Jozef 
  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

06 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

  
  
 
 

06.01. WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING - tuinhuisjes 

  

 De Raad: 
 
Neemt kennis van de gestelde vragen inzake de plaatsing van de tuinhuisjes door 
raadslid W. Vanden Eynden: 

- De juiste inhoud van de opdracht tot vervanging van de tuinhuisjes; 
- De drempel aan de toegang tot de tuinhuisje en de binnenkant; 

Neemt kennis van de gegeven antwoorden: 
De kostprijs, verrekend in de dagprijs à rato van 1,23 EUR/ligdag behelst de aankoop 
en plaatsing van de tuinhuisjes, evenals de werken in eigen beheer: 

- Afbraak en plaatsing van een fundering, tevens vloer door Noorderkempen 
Aktief; 

- Plaatsing van tuinhuisjes door Garden Lux; 
- Werken in eigen beheer door de technische dienst 

o Plaatsing van elektriciteit in de tuinhuisjes; 
o Plaatsing van een regenwaterton; 
o Aanpassing van de paadjes om geen drempel te hebben aan de 

ingang van het tuinhuisje 
- Inzake de drempel aan het tuinhuisje zoals gemeld: dit dient ter plaatse 

bekeken te worden en zal worden aangepast door de eigen technische dienst 
Dit punt wordt verder opgevolgd. 

 
 
 

07 DIENSTENCENTRUM 

  
  
 
 

07.01 DIENSTENCENTRUM - aanvraag gebruikstoelage 2016 - Dienstencentrum Loenhout 
  
 De Raad: 

 
Gelet op de aanvraag en goedkeuring van de financiering voor het dienstencentrum 
wijkhuis Loenhout bij VIPA; 
Gelet op de te volgen procedure voor aanvraag van een jaarlijkse gebruikstoelage als 
vergoeding voor de investeringsuitgaven gedurende een periode van 20 jaar; 
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Overwegende dat het gebouw volledig is afgewerkt conform het ingediend dossier bij 
VIPA;  
Overwegende dat het een bedrag van 43.561,15 EUR per jaar betreft; 
Gelet op de erkenning van het dienstencentrum wijkhuis Loenhout door De Vlaamse 
Overheid vanaf 23 mei 2013; 
Gelet op het jaarverslag, waaruit blijkt dat de werking van het dienstencentrum voldoet 
aan de erkenningsnormen; 
Gelet op de erkenningsnormen voor dienstencentra; 
Gelet op het woonzorgdecreet; 
Gezet op de wetgeving inzake de VIPA-financiering 
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
1.- Akkoord te gaan met de formele aanvraag van een gebruikstoelage voor 2016 bij 
de VIPA-administratie. 
 

 
 

08 SECRETARIAAT 

  
  
 
 

08.01 SECRETARIAAT - Bijzonder Comité Ouderenzorg - Aanpassing vervangers 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het organiek OCMW-decreet van  19 december 2008; 
 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27 januari 2015 
waarbij de leden en de plaatsvervangers als volgt werden aangeduid: 
- Wilfried Van Aert: opvolger: Theo Neys en Sonja Smeulders 
- Mieke Steyaert: opvolger: Theo Neys en Sonja Smeulders 
- Jos van Hasselt: opvolgers: Jasmijn Meirsman en Helga Hoeymans. 
 
Overwegende dat Sonja Smeulders vervangen werd door Lieve Debaecke als OCMW-
raadslid; 
Overwegende dat de plaatsvervanging dient aangepast te worden; 
 
Gelet op het voorstel om Sonja Smeulders als plaatsvervanger te vervangen door Anke 
Lostrie 
 
Neemt kennis van de voorstellen tot aanpassing van de plaatsvervangers: 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1. De leden en opvolgers van het bijzonder comité ouderenzorg zijn: 
- Wilfried Van Aert: opvolger: Theo Neys en Anke Lostrie 
- Mieke Steyaert: opvolger: Theo Neys en Anke Lostrie 
- Jos van Hasselt: opvolgers: Jasmijn Meirsman en Helga Hoeymans. 
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08.02 SECRETARIAAT - IGEAN veiligheid en preventie - algemene vergadering - 

aanduiding afgevaardigde 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv 
van 8 november 2003, 
 
Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, 
 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid, 
 
Gelet op de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid zoals goedgekeurd door 
de buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2008 en gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2008 onder nr. 07120368, 
 
Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 en bij ministerieel besluit 
van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand, 
 
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN milieu & veiligheid, 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd, 
 
Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van  
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, 
 
Gelet op artikel 36 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de 
loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt, 
 
Overwegende dat de raad voor deze vergadering een vertegenwoordiger moet 
aanstellen, 
 
Gelet op het gewijzigde artikel 44 van het decreet dat toelaat dat de 
vertegenwoordiger van het OCMW aangeduid wordt voor de volledige 
legislatuur,  
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is een vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de volledige legislatuur, 
 
Gelet op het ontslag als OCMW-raadslid van Sonja Smeulders; 
 
Overwegende dat er eveneens één of meerdere plaatsvervangers aangeduid kunnen 
worden,  
 
Neemt kennis van de kandidaten voor de vervanging: 
- Wilfried Van Aert 
- Jos van Hasselt 
 
Overwegende dat in de stembus, na de stemming, 11 stembiljetten werden gevonden; 
dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 
- Wilfried Van Aert: 6 stemmen; 
- Jos van Hasselt: 5 stemmen; 
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Hieruit blijkt dat Wilfried Van Aert verkozen wordt als afgevaardigde voor het OCMW; 
 
Gelet op de toelichting, 
 
Gelet op de bespreking, 
 
 
Besluit de raad, 
 
Artikel 1: 
De raad stelt Wilfried Van Aert, Bredabaan 997/2, 2990 Wuustwezel,  aan om het 
OCMW te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN milieu & 
veiligheid voor de legislatuur 2013-2018, 
 
De raad stelt volgende plaatsvervangers aan: 
- Jos van Hasselt, raadslid, fazantendreef 19, 2990 Wuustwezel; 
 
Artikel 2 : 
De in artikel 1 vermelde personen worden gemandateerd om op de algemene 
vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid  te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zullen genomen worden over de agendapunten van deze 
vergaderingen en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te 
werken. 
 
Artikel 3: 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
worden bezorgd. 
 

 
 

08.03 SECRETARIAAT - IGEAN dienstverlening - algemene vergadering - aanduiding 

afgevaardigde 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, 
 
Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 
1969, 
 
Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 
waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN 
dienstverlening, 
 
Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, 
 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende 
vereniging, 
 
Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2007 onder nr. 07120366, 
 
Gelet op de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening zoals goedgekeurd door de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 en bij ministerieel besluit 
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van 10 april 2014 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand.  
 
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN dienstverlening, 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
verder het decreet genoemd, zoals gewijzigd, 
 
Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van  
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, 
 
Gelet op artikel 35 van de statuten op grond waarvan de jaarvergadering elk jaar in de 
loop van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt, 
 
Overwegende dat de raad voor deze vergadering een vertegenwoordiger moet 
aanstellen, 
 
Gelet op het gewijzigde artikel 44 van het decreet dat toelaat dat de 
vertegenwoordiger van het OCMW aangeduid wordt voor de volledige 
legislatuur,  
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is een vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de volledige legislatuur, 
 
Gelet op het ontslag als OCMW-raadslid van Sonja Smeulders; 
 
Overwegende dat er eveneens één of meerdere plaatsvervangers aangeduid kunnen 
worden,  
 
Neemt kennis van de kandidaten voor de vervanging: 
- Wilfried Van Aert 
- Jos van Hasselt 
 
Overwegende dat in de stembus, na de stemming, 11 stembiljetten werden gevonden; 
dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 
- Wilfried Van Aert: 6 stemmen; 
- Jos van Hasselt: 5 stemmen; 
 
Hieruit blijkt dat Wilfried Van Aert verkozen wordt als afgevaardigde voor het OCMW; 
 
Gelet op de toelichting, 
 
Gelet op de bespreking, 
 
 
Besluit de raad, 
 
Artikel 1: 
De raad stelt Wilfried Van Aert, Bredabaan 997/2, 2990 Wuustwezel, aan om het 
OCMW te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van IGEAN 
dienstverlening voor de legislatuur 2013-2018, 
 
De raad stelt volgende plaatsvervangers aan: 

- Jos van Hasselt, raadslid, fazantendreef 19, 2990 Wuustwezel  
 
Artikel 2 : 
De in artikel 1 vermelde personen worden gemandateerd om op de algemene 
vergaderingen van IGEAN dienstverlening  te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de raad zullen genomen worden over de agendapunten van deze 
vergaderingen en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te 
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werken. 
 
Artikel 3: 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening 
worden bezorgd. 
 

 
 

08.04 SECRETARIAAT - Aanduiding afgevaardigden  - IGEAN  -  Vergadering PBW 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv  
van 8 november 2003, 
 
Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, 
 
Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de 
oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & 
veiligheid, 
 
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN milieu & veiligheid, 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
verder het decreet genoemd, 
 
Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van  
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, 
 
Gelet op artikel 55 van het decreet en artikel 29 van de statuten op grond waarvan er 
een adviescomité veiligheid opgericht wordt, 
 
Overwegende dat het adviescomité veiligheid het beheerscomité van de 
gemeenschappelijke dienst PBW is, 
 
Overwegende dat het adviescomité veiligheid bestaat uit één vertegenwoordiger van 
elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit 
maximum 7 vertegenwoordigers van de werknemers en de vertegenwoordigers van de 
arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité, 
 
Overwegende dat de leden van de adviescomités worden benoemd door de algemene 
vergadering op voordracht van de deelnemers, 
 
Gelet op het ontslag als raadslid van Sonja Smeulders, aangeduid als 
vertegenwoordiger voor het OCMW; 
 
Overwegende dat het OCMW een nieuwe kandidaat wenst voor te dragen voor 
vertegenwoordiging van het OCMW in het adviescomité; 
 
Neemt kennis van de kandidaten voor de vervanging: 
- Wilfried Van Aert 
- Jos van Hasselt 
 
Overwegende dat in de stembus, na de stemming, 11 stembiljetten werden gevonden; 
dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 
- Wilfried Van Aert: 6 stemmen; 
- Jos van Hasselt: 5 stemmen; 
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Hieruit blijkt dat Wilfried Van Aert verkozen wordt als afgevaardigde voor het OCMW; 
 
Gelet op de toelichting, 
 
Gelet op de bespreking, 
 
Gelet op het voorstel, 
 
 
Besluit de raad, 
 
Artikel 1: 
De raad draagt volgende persoon voor als lid van het adviescomité veiligheid:  
Wilfried Van Aert, Bredabaan 997/2, 2990 Wuustwezel. 
 
Artikel 2: 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid 
worden bezorgd. 
 

 
 

08.05 SECRETARIAAT - Aanduiding afgevaardigden - KINA  -  Algemene vergadering 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het lidmaatschap van OCMW- Wuustwezel van KINA, publiekrechtelijke 
vereniging volgens Titel 8 hoofdstuk 1 van het decreet van 19 december 2008 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Gelet op het schrijven van KINA p.v. dd. 21/12/’12 betreffende de vertegenwoordiging 
van het OCMW in de Algemene Vergadering van KINA p.v. 
Overwegende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ten gevolge van 
artikels 226 van het decreet van 19 december 2008 in de organen van de vereniging  
vertegenwoordigd zijn door leden van hun Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
krachtens verkiezing door geheime stemming door de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. 
Overwegende volgens artikel 31 van de statuten van KINA p.v. de deelgenoten in de 
Algemene Vergaderingen van KINA p.v. vertegenwoordigd worden door twee 
afgevaardigden of hun plaatsvervangers, aangesteld bij OCMW – raadsbeslissingen. 
Overwegende dat de OCMW-Raad van 24 februari 2015 volgende raadsleden heeft 
voorgedragen om als afgevaardigde van OCMW- Wuustwezel te zetelen in de 
Algemene Vergadering van KINA p.v. 

- Mevrouw Sonja Smeulders, Kapelwei 1, 2990 Wuustwezel  en als 
plaatsvervanger: Mieke Steyaert, Hofdreef 4, 2990 Wuustwezel 

- Mevrouw Jasmijn Meirsman, Kalmthoutsesteenweg 36, 2990 Wuustwezel en 
als plaatsvervanger: Werner Vanden Eynden, Nieuwedijk 52, 2990 
Wuustwezel  

 
Gelet op de stopzetting van het mandaat als OCMW-raadslid van Sonja Smeulders per 
31 december 2015; 
 
Neemt kennis van de kandidaten voor de vervanging: 
- Theo Neys 
- Werner Vanden Eynden 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de verkiezing van de vervanging van Sonja 
Smeulders als afgevaardigde; 
 
Overwegende dat in de stembus, na de stemming, 11 stembiljetten werden gevonden; 
dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 
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- Theo Neys: 6 stemmen; 
- Werner Vanden Eynden: 5 stemmen; 
 
Hieruit blijkt dat Theo Neys verkozen wordt als afgevaardigde voor het OCMW; 
 
Besluit: 
Artikel 1: Volgende twee raadsleden worden verkozen tot afvaardiging van het OCMW-
Wuustwezel in de Algemene Vergadering van KINA p.v. 
- Theo Neys, Nieuwmoersesteenweg 4, 2990 Wuustwezel 
- Mevrouw Jasmijn Meirsman, Kalmthoutsesteenweg 36, 2990 Wuustwezel 
 
Art. 2: Volgende twee raadsleden worden verkozen als plaatsvervanger van de 
afvaardiging van het OCMW in de Algemene Vergadering van KINA p.v. 
- Mevrouw Mieke Steyaert, Hofdreef 4, 2990 Wuustwezel 
- De heer Werner Vanden Eynden, Nieuwendijk 52, 2990 Wuustwezel 
 

 
 

08.06 SECRETARIAAT - Toekenning eretitel voormalig OCMW-raadslid Sonja Smeulders 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het goedgekeurd reglement inzake de toekenning van een eretitel aan 
OCMW-raadsleden en OCMW-voorzitters; 
Neemt kennis van het voorstel tot toekenning van de titel van ere-OCMW-raadslid aan 
Sonja Smeulders; 
Overwegende dat volgende persoon OCMW-raadslid is geweest: 

- Sonja Smeulders, Kapelwei 1, 2990 Wuustwezel is OCMW-raadslid geweest 
gedurende de volgende periodes: 

o 3 april 1995 – 18 april 2003;  
o 5 januari 2007 – 31 december 2015; 

Overwegende dat Sonja Smeulders gemeenteraadslid was in de gemeente 
Wuustwezel van 24 februari 2003 tot 1 januari 2007, welke gelijkgesteld wordt voor 
berekening van het aantal jaren raadslid; 
Overwegende dat betrokkene gedurende minstens 18 jaar het ambt van OCMW-
raadslid heeft uitgeoefend; 
Gelet op het getuigschrift van goed zedelijk gedrag  van voornoemde persoon waaruit 
blijkt dat betrokkene van onberispelijk gedrag is geweest; 
Overwegende dat betrokkene geen OCMW-mandaat meer uitoefent en niet bezoldigd 
wordt door het OCMW-bestuur;  
Gelet op het voorstel van het Vast Bureau; 
Gelet op de instemmingsverklaring d.d. 7 januari 2016 van betrokkene; 
Gelet op de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het organieke OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
Artikel 1.-: De titel van ere-OCMW-raadslid van OCMW-Wuustwezel wordt verleend 
aan Sonja Smeulders, Kapelwei 1, 2990 Wuustwezel; 
 
Art. 2.-: De eretitel mag niet gevoerd worden gedurende de periode dat betrokkene: 

 een uitvoerend mandaat heeft bij het OCMW-bestuur;  

 een bezoldiging ontvangt van het OCMW-bestuur. 
 
Art. 3.-: Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan Sonja 
Smeulders.  
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08.07 SECRETARIAAT - addendum bij huurovereenkomst zendmast Proximus - bijvoegsel 

2 - goedkeuring 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 25 maart 1997 inzake de toelating tot plaatsing van 
een antenne op het OCMW-domein door de firma Proximus; 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 29 juli 1997 tot goedkeuring van de 
huurovereenkomst; 
Gelet op artikel 2 inzake de bepaalde duur voor de overeenkomst; 
Gelet op de vraag van de firma Belgacom-Proximus inzake het bijvoegsel-addendum 1 
aan de huurovereenkomst, welk werd goedgekeurd door de OCMW-Raad d.d. 28 juni 
2011; 
Neemt kennis van de vraag per mail van Proximus, ontvangen op 9 december 2015 
inzake de goedkeuring van bijlage 2 aan de huurovereenkomst 03GOO; 
Gelet op de voorafgaande besprekingen inzake de bouwvergunning voor verplaatsing 
van de zendmast; 
Gelet op de verkregen bouwvergunning voor deze werken; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van  19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist met unanimiteit van stemmen: 
1.- Akkoord te gaan met bijvoegsel 2 aan de huurovereenkomst 03GOO zoals gevoegd 
in bijlage bij de notulen. 
 

 
 

08.08 SECRETARIAAT - besteding VIA4-middelen - goedkeuring 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 
Gelet op het schrijven dd. 23 juni 2015 van Gemeenschappelijke Sociale Dienst, GSD-
V, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel waarin meegedeeld wordt dat het restbedrag van de 
VIA 4 middelen verdeeld zal worden onder de rechthebbende besturen en waarin 
gevraagd wordt om een protocol van onderhandeling met de vakbonden te bezorgen, 
waarin beschreven wordt hoe de middelen zullen ingezet worden; 
Gelet op de reeds bezorgde informatie via het informatieformulier aan GSD-V; 
Gelet op het e-mailbericht dd. 5 oktober 2015 van Gemeenschappelijke Sociale Dienst 
waarin het bedrag dat OCMW- Wuustwezel in april 2016 zal ontvangen, wordt 
geraamd op 8.062,30 euro; 
Gelet op de voorwaarden die zijn vastgelegd waaraan de besteding van de gelden 
dient te voldoen: 

 De middelen moeten bijkomend voordeel zijn voor het personeel; 

 Ze mogen niet gebruikt worden om verplichtingen uit de 
rechtspositieregeling of andere wetgeving na te komen; 

 De gelden mogen niet gebruikt worden voor werkingskosten; 
Overwegende dat het bestuur het raadzaam acht de middelen te gebruiken als 
bijkomende pensioentoelage voor het aanvullend pensioenstelsel voor de contactuele 
personeelsleden; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 15 december 2015; 
Gelet op de bespreking van het Vast Bureau d.d. 11 januari 2016 en 8 december 2015; 
Gaat over tot bespreking;  
 
BESLUIT: 

 
Enig artikel. De restmiddelen VIA 4 die OCMW-Wuustwezel in april 2016 zal ontvangen 
voor een bedrag van 8.062,30 euro, zullen aangewend worden als bijkomende 
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pensioentoelage voor het aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden.  Het bedrag zal gedeeld worden door het aantal aangesloten 
contractuele personeelsleden op dat moment en voor elk personeelslid zal hetzelfde 
bedrag betaald worden. 
 

 
 

08.09 Aktename eedaflegging OCMW-Raadslid 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de voordrachtakte waarop mevr Sonja Smeulders werd voorgedragen als 
raadslid OCMW met als vermelde einddatum 31 december 2015; 
Gelet op de voorziene eerste opvolger, zijnde mevr. Lieve Debaecke; 
Neemt kennis van de eedaflegging op 21 december 2015 door mevr Lieve Debaecke, 
waarbij zij als raadslid OCMW is geïnstalleerd, conform het OCMW-decreet; 
Gelet op de voordrachtakte waarop dhr Wilfried Van Aert Wilfried werd voorgedragen 
als raadslid OCMW met als vermelde einddatum 31 december 2015; 
Gelet op de voorziene opvolgers, zijnde dhr. Frank Cornelissens, welke heeft verzaakt 
dit mandaat op te nemen; 
Gelet op de voorziene opvolger, zijnde dhr. Leo Geysen, welke heeft verzaakt dit 
mandaat op te nemen; 
Gelet op de nieuwe voordrachtakte, welke werd ingediend door CD&V met als 
kandidaat opvolger voor Wilfried Van aert, dhr Wilfried Van Aert; 
Neemt kennis van de eedaflegging op 26 januari 2016 door dhr Wilfried Van Aert, 
waarbij hij als raadslid OCMW is geïnstalleerd, conform het OCMW-decreet; 
De voorzitter heet de nieuwe raadsleden welkom en geeft toelichting bij het 
beroepsgeheim van de raadsleden en de deontologische code; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
 
De Raad: 
1.- Neemt akte van de eedaflegging van mevr Lieve Debaecke als raadslid OCMW; 
2.- Neemt akte van de eedaflegging van dhr Wilfried Van Aert als raadslid OCMW. 
 

 
 

09 Openverklaring vacatures 

  
 De Raad: 

 
Gelet op de volgende vacatures wegens vervangingen voor diverse functies: 

- Stafmedewerker personeelszaken: 0,8 vte (sociale maribel): reeds beslist 
vorige vergadering, maar nog lopende 

 
Gelet op de functiebeschrijving, functieprofiel en examenprogramma voor de vacante 
functies; 
Gelet op de voorziene beperkte selectieprocedure gezien het om vervangingen of 
contracten van bepaalde duur gaat; 
Gelet op de bekendmaking van deze vacatures; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling; 
Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking. 
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De vergadering gaat akkoord om volgende punten toe te voegen 
 
10 Sociaal Winkelpunt – stand van zaken 
  
 De Raad: 

 
Neemt kennis van de toelichting door raadslid Theo Neys inzake de stand van zaken 
voor het sociaal winkelpunt 

- Er is een grote groep van vrijwilligers die de werking voorbereiden en de 
verschillende  taken op zich nemen; 

- Openingsreceptie is op zaterdag 5 maart, OCMW-raadsleden zijn uitgenodigd; 
- Op 26 januari 2016 was een bespreking inzake de werking rond de 

doorverwijzing vanuit de sociale dienst; 
- Opstart met het eerste winkelmoment op 10 maart 2016.  

 
 
 
11 Samenwerking met Feestvarken vzw 
  
 De Raad: 

 
Neemt kennis van de vraag van raadslid Helga Hoeymans inzake de samenwerking 
met feestvarken vzw; 
Dit werd niet toegelicht of gemeld werd aan de raadsleden, wat ook klopt; 
De voorzitter geeft toelichting bij de werking van feestvarken; 

- Feestvarken bezorgt het OCMW dozen voor de verjaardagen van cliënten van 
het OCMW 

- De inhoud doos is volgens geslacht en per leeftijd en bevat feestmateriaal 
(ballonnen, inpakpapier, poeder voor een cake te bakken, enz) en een 
geschenk 

- Dit wordt door het OCMW bezorgd aan de cliënten; 
- We verwachten 65 kinderen gelukkig te kunnen maken. 
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Bijlage 1 bij agendapunt 8.07.: SECRETARIAAT - addendum bij huurovereenkomst zendmast 

Proximus - bijvoegsel 2 – goedkeuring 

 
 

BIJVOEGSEL  “2” 

 

AAN DE HUUROVEREENKOMST: 03GOO 

 

 

Tussen enerzijds: 

 

O.C.M.W. Wuustwezel, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel  

 

hier vertegenwoordigd door Glenn Verelst, voorzitter en Frank Remy, secretaris. 

 

verder de VERHUURDER genoemd, 

 

en anderzijds: 

 

Proximus NV van publiek recht  

Koning Albert II-laan nr 27  

1030 Brussel 

BTW BE 0202.239.951 R.P.R. Brussel 

Hier vertegenwoordigd door de heer David Janssens, Domain Manager Outside Production Plant 

Area 2 

 

 

verder de HUURDER genoemd, 

 

de HUURDER en de VERHUURDER worden gezamenlijk de PARTIJEN genoemd, 

 
In overweging nemende dat:  

 
- De PARTIJEN een huurovereenkomst hebben afgesloten, met referentie 03GOO, ondertekend op 10 

juli 1997, met als voorwerp de terbeschikkingstelling van een ruimte van ongeveer 70m² , gelegen: 

Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel . (hierna de “Huurovereenkomst” genoemd). 

 

- de PARTIJEN een bijvoegsel hebben afgesloten, met referentie Bijvoegsel 1 - 03GOO , ondertekend op 

5/7/2011, met als voorwerp de hernieuwing van de looptijd. 

 

- deze ruimte wordt gebruikt om apparatuur voor mobiele communicatie te plaatsen, te 

onderhouden en te exploiteren; 

 

- De HUURDER de pyloon op zijn kosten wenst te vervangen, 

 

- de PARTIJEN de plannen voor de ruimte wensen te vervangen.  

 

Wordt overeengekomen en aanvaard wat volgt:  
 

1. De nieuwe plannen, aangehecht in bijlage bij dit bijvoegsel aan de huurovereenkomst, 

vervangen alle voorgaande bestaande plannen vanaf de ondertekening van dit bijvoegsel. 

 

2. De huurder zal de huurovereenkomst laten registreren. 
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Deze overeenkomst is vrij van registratierechten op basis van artikel 161 van het Wetboek 

Registratierechten, aangezien de overeenkomst wordt gesloten voor doeleinden van openbaar 

nut. 
 

Behoudens de afwijkende bepalingen aan de huurovereenkomst opgenomen in dit bijvoegsel, blijven 

alle bepalingen van de huurovereenkomst van toepassing. 
 

Gedaan te Brussel op      8 december 2015    in vijf exemplaren waarvan er één is bestemd voor de heer 

Ontvanger der Registratie. 

 

 

VERHUURDER: HUURDER: 

 

Voor het OCMW: 

Frank Remy                           Glenn Verelst 

Secretaris                                Voorzitter 

 

David Janssens 

Domain Manager Outside Production  

Plant Area 2 

 

 

 

 

 

  

  
 

Bijlage 1: plannen. 

 

 


