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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Vorig verslag 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 12 oktober 2020; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 12 oktober 2020 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

2.  Financiële dienst 

A.  Retributiereglement voor het versturen van aangetekende aanmaningen in het kader van niet-

fiscale vorderingen. 

Op 1 januari 2020 is het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale 

en niet-fiscale schuldvorderingen in werking getreden; 

Voor de invordering van schulden door het OCMW verandert er in principe niets door de 

inwerkingtreding van het nieuwe wetboek; 



Wel is het tegenwoordig de tendens (bv. telecomsector, wetsvoorstel 

consumentenbescherming) om  de schuldenaar nog een laatste mogelijkheid te bieden om 

zonder  kosten over te gaan tot betaling. 

Binnen het OCMW van Herk-de-Stad zijn er in het verleden door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn een aantal reglementen goedgekeurd die het verzenden van 

aanmaningen en het aanrekenen van kosten regelen. De aangerekende kosten zijn: eerste 

aanmaning per gewone post brengt 5 euro administratiekost met zich mee, een tweede 

aanmaning per gewone post brengt aanvullend 5 euro administratiekost met zich mee, een 

derde aangetekende aanmaning brengt aanvullend 20 euro administratiekost met zich mee. 

In totaal kan de factuur van de schuldenaar dus in totaal met maximum 30 euro stijgen. 

Ook de in de reglementen gehanteerde periode tussen de verschillende aanmaningen is 

kort: 7 dagen na eerste aanmaning kan al een tweede aanmaning gestuurd worden en 9 

dagen daarna kan ook de derde aanmaning verstuurd worden. 

De gemeente Herk-de-Stad beschikt momenteel over een reglement dat de aanrekening van 

kosten (10 euro) voor een aangetekende verzending regelt voor niet-fiscale vorderingen. 

De inwerkingtreding van het nieuwe invorderingswetboek wordt echter aangegrepen om de 

invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen gemeente en OCMW van 

Herk-de-Stad zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Volgende aanpak zal daarbij 

gehanteerd worden: 

1) Ten vroegste 10 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn van de factuur 

(standaard: 30 dagen) of het aanslagbiljet (standaard: 2 maanden) wordt een eerste 

aanmaning naar de schuldenaar gestuurd. Deze eerste aanmaning zal via gewone post 

verlopen. indien technisch mogelijk, en mits akkoord van de schuldenaar, kan deze eerste 

aanmaning ook via andere kanalen (mail, sms, doccle,...) gebeuren. Voor de eerste 

aanmaning worden er geen kosten aangerekend aan de schuldenaar. 

2) Ten vroegste 30 dagen na het versturen van de eerste aanmaning, zal een tweede 

aanmaning via aangetekend schrijven bezorgd worden aan de schuldenaar. Hiervoor zal 

een retributie van 15 euro aangerekend worden aan de schuldenaar; 

3) Ten vroegste 30 dagen na het versturen van de tweede aanmaning kan een dwangbevel 

uitgevaardigd en uitvoerbaar verklaard worden en overgemaakt worden aan de 

deurwaarde. 

Teneinde de administratieve en verzendingskosten in kader van de aangetekende 

aanmaning te kunnen aanrekenen aan de schuldenaar is een beslissing van de raad voor 

maatschappelijk welzijn vereist over de hoogte van de retributie. 

Deze beslissing heeft een beperkte negatieve impact op het budget aangezien er geen 

retributie (ipv 5 euro) meer gevraagd wordt voor de gewone aanmaningen en aangezien de 

retributie voor de aangetekende aanmaning daalt van 20 euro naar 15 euro. 

Langs de andere kant zal er één gewone aanmaning minder verstuurd worden zodanig dat 

de kost voor het OCMW voor het opmaken en versturen van deze aanmaning ook wegvalt. 

Voor 2019 bedroeg de totale vordering voor deze kosten 200 euro. 

Gelet op het wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van 

fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen; 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 

177; 



Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 april 2014 houden 

huisvesting: goedkeuring wijziging aanrekening kosten bij onbetaalde facturen; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 april 2014 houden 

thuiszorgdiensten: goedkeuring wijziging aanrekening kosten bij onbetaalde facturen; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 april 2014 houden 

pacht: goedkeuring wijziging aanrekening kosten bij onbetaalde facturen; 

Met 19 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 

Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, 

Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, Lore Michiels, Wim 

Hayen, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 3 onthoudingen 

(Michel Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Met ingang van 1 december 2020 wordt voor het versturen van een aangetekende 

aanmaning ingevolge een niet-fiscale schuld een retributie van 15 euro ten laste van de 

schuldenaar aangerekend. 

Artikel 2. 

Alle voorgaande besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn, voor zover die het 

aanrekenen van kosten in het kader van het versturen van aanmaningen en de 

betaaltermijnen regelen, worden opgeheven. 

Artikel 3. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

heer Provinciegouverneur. 

 

 

Raadsleden Karolien Grosemans, Michel Laenen en Danny Jamers wensen hun onthouding 

niet te verantwoorden. 

___________ 

3.  Secretariaat: (open) 

A.  Goedkeuring afwijking van het huishoudelijk reglement van de RvMW: Vaststelling zittingen 

van de RvMW in 2021. 

  

Gelet op de voorgestelde data van de RvMW in 2021:            

           - maandag 11 januari 2021  

            - maandag 8 februari 2021 

            - maandag 8 maart 2021 

            - maandag 19 april 2021 (paasvakantie van 5 april tem 18 april 2021) 

            - maandag 10 mei 2021 

            - maandag 21 juni 2021 

            - maandag 13 september 2021 

            - maandag 11 oktober 2021 

            - maandag 8 november 2021 

            - maandag 13 december 2021. 



Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 76; 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de RvMW goedgekeurd bij raadsbesluit van 11 

februari 2019 ; 

Gelet op Art. 1. § 1. Van het huishoudelijk reglement van de RvMW: 

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn 

bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De vergaderingen 

vinden de tweede maandag van de maand plaats, behalve de maanden juli en augustus. 

Valt de tweede maandag van de maand samen met een wettige feestdag, vergadert de raad 

voor maatschappelijk welzijn de volgende maandag. 

 De RvMW beslist; 

Overwegende dat voor de vaststelling van de zittingen van de RvMW in 2021 wordt 

afgeweken van Art. 1. § 1. van het huishoudelijk reglement voor de maanden  april en juni; 

Overwegende dat deze afwijkingen worden doorgevoerd rekening houdende: 

- voor de maand april met het paasvakantie die loopt van 5 april tot en met 18 april 2021, 

- voor de maand juni met de overbrugging van de maanden juli en augustus tot september; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

Akkoord te gaan met de afwijking van Art. 1. § 1. Van het huishoudelijk reglement voor de 

vaststelling van de zitting van de RvMW en dit voor de maanden april en juni en de data 

van de zittingen RvMW in 2021 als volgt vast te stellen :            

           - maandag 11 januari 2021  

            - maandag 8 februari 2021 

            - maandag 8 maart 2021 

            - maandag 19 april 2021  

            - maandag 10 mei 2021 

            - maandag 21 juni 2021 

            - maandag 13 september 2021 

            - maandag 11 oktober 2021 

            - maandag 8 november 2021 

            - maandag 13 december 2021. 

 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan het secretariaat. 

B.  Kennisname van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester van 26 oktober 2020 

over het vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de 

periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 

virus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad. 

  



Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België; 

 

Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale 

gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden; 

 

Overwegende het oordeel dat een fysieke vergadering van college van burgemeester en 

schepenen, vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en 

raad voor maatschappelijk welzijn de meeste garantie bieden op de democratische werking 

van deze organen, maar dat een virtuele vorm van vergaderen, geheel of gedeeltelijk is 

gerechtvaardigd. 

 

Overwegende dat conform de richtlijnen van ABB lokale besturen kunnen beslissen om de 

vergaderingen van haar organen op een andere plaats te laten doorgaan om voldoende 

afstand tussen de leden te garanderen. Dat ook deze beslissing behoort tot de bevoegdheid 

van de burgemeester (artikel 134, §1 en artikel 135, §2 Nieuwe Gemeentewet). 

  

Gelet op artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 59; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in 

het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van 

Economisch Recht; 

Gelet op het feit dat op 13 mei 2020 de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de 

minister-presidenten, bijeenkwam; het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op basis van 

het verslag van de experts van de GEES besloot om vanaf 18 mei 2020 fase 2 van het 

afbouwplan op te starten; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het corona-virus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële 

besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020,28 juli 2020, 22 augustus 2020, 25 september 2020 

en 8 oktober 2020; 

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de minister van veiligheid, 

binnenlandse zaken, belast met buitenlandse Pieter Decrem inzake het beheer van de 

federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 en 135§2; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 59; 

Gelet op de artikelen 4,5,7,8 en 11 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992; 

Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met 

een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende 

en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau; 

Overwegende dat de burgemeester onder verwijzing naar de uitzonderlijke, hoogdringende 

omstandigheden zoals we nu kennen tijdens de COVID-19-crisis – ter vrijwaring van de 

openbare gezondheid – een politieverordening kan maken in plaats van de gemeenteraad 

(artikel 134, §1, en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet). De burgemeester kan zo de door 

de Nationale Veiligheidsraad opgelegde voorwaarden snel concreet verder uitwerken in 



functie van de plaatselijke situatie, zodat deze in veilige omstandigheden kunnen doorgaan 

in de gemeente. 

Overwegende dat er een gezonde afweging dient gemaakt tussen maatregelen ter 

voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus en de democratische 

werking van de gemeentelijke bestuursorganen; 

Overwegende de verklaringen van de WHO waarbij het coronavirus COVID-19 als 

uiterlijk besmettelijk werd bestempeld met een hoog sterfterisico en waarbij tevens de 

verspreiding ervan werd bestempeld als een pandemie en overwegende haar vaststelling 

dat een grootschalige besmetting kan verhinderd worden door het inzetten van bepaalde 

preventiemaatregelen. 

Overwegende dat de maatregelen inzake social distancing de belangrijkste aspect blijft in 

de bestrijding van de verspreiding van het virus. 

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 6 april 2020 naar aanleiding van de 

afkondiging van het federaal rampenplan en de nota van ABB waarbij de verplichting van 

een fysieke vergadering voor de beleidsorganen van het lokaal bestuur werd losgelaten en 

de mogelijkheid werd gecreëerd tot digitale organisatie van de vergaderingen van GR, 

RVMW, CBS, VB, BCSD waarbij beslist werd de vergaderingen van de gemeenteraad en 

de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te organiseren, meer bepaald via 

videoconferentie; 

Overwegende dat in juli en augustus de druk van de pandemie afnam en de nationale 

veiligheidsraad over ging tot het versoepelen van de maatregelen genomen ter bestrijding 

van de verspreiding van het COVID-19 virus; 

Overwegende dat naar aanleiding van deze versoepelingen ABB de versoepeling in 

verband met de verplichte fysieke vergadering van de beleidsorganen opnieuw introk en 

van fysieke vergaderingen opnieuw de norm werden; 

Overwegende dat ingevolge deze richtlijnen van ABB de vergaderingen van gemeenteraad 

en raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw fysiek doorgingen in september en oktober 

2020. 

Overwegende dat thans, gezien de exponentiële stijging van het aantal besmettingen in ons 

land en in een poging een nieuwe lock down te vermijden een aantal verstrengingen 

werden afgekondigd bij ministerieel besluit van 8 en 18 oktober 2020; 

Overwegende dat ingevolge deze verstrenging het op vraag van minister van Binnenlands 

Bestuur Bart Somers door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de 

VVSG ontwikkelde kader voor vergaderingen van lokale bestuursorganen opnieuw werd 

bijgestuurd. Het nieuwe kader en de bijhorende richtlijnen geeft aan op welke wijze de 

vergaderingen van lokale bestuursorganen kunnen plaatsvinden tijdens de federale fase ter 

bestrijding van het coronavirus Covid-19. Dit kader komt in de plaats van de eerdere 

richtlijnen die gepubliceerd zijn op de webtoepassing van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur en kan afhankelijk van de gezondheidsevolutie worden aangepast. 

Overwegende de exponentiële stijging van de besmettingscijfers, de ziekenhuisopnames en 

de opnames op ICU bedden; 

Overwegende de voorbeeldfunctie van de overheid en de vaststelling dat vanuit dat 

oogpunt een fysieke vergadering van een gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn in aanwezigheid van pers en publiek en personeel voor de technisch ondersteuning 



impliceert dat een groot aantal personen (mogelijks meer dan 40) verzameld wordt in één 

publieke ruimte; 

Overwegende dat voor andere fysieke bijeenkomsten een maximum van 40 personen werd 

ingevoerd en het bestuur wordt geacht hierop ook te handhaven; 

Overwegende dat het dan ook gepast voorkomt in het belang terug over te gaan tot het 

organiseren van de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

via videoconferentie; 

Overwegende dat een digitale vergadering raadsleden in quarantaine en/of met lichte 

gezondheidsklachten of behorend tot een risicogroep ook toelaten deel te nemen aan de 

zitting waardoor een maximale deelname aan de zittingen van deze bestuursorganen kan 

gegarandeerd worden; 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

De raad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 houdende 

de tijdelijke politieverordening over het vergaderen van de bestuursorganen tijdens de 

periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 

virus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad op 9 november 2020. 

Artikel 2. 

De zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad worden vanaf de maand november 

2020 opnieuw via videoconferentie georganiseerd en dit voor de verdere duur van het 

federale rampenplan.  

De pers wordt uitgenodigd om het openbaar gedeelte van de zitting te volgen via 

videoconferentie of live-streaming. 

Artikel 3. 

Pers en publiek kunnen de vergadering volgen via een audiovisuele livestream. 

Artikel 4. 

Deze beslissing geldt voor de duur van de afkondiging van het federaal rampenplan of tot 

de opheffing ervan door de burgemeester. 

Artikel 5. 

De beslissing wordt ter kennis gebracht van: 

 

- de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad, 

- aan de toezichthoudende overheid. 

4.  Personeelsaangelegenheden: (open) 

A.  Goedkeuring vervangende feestdagen voor het kalenderjaar 2021 

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om – voor de feestdagen die samenvallen 

met een zaterdag of een zondag – te bepalen dat de vervangingsdagen ofwel vrij kunnen 

opgenomen worden, overeenkomstig de regels die gelden inzake jaarlijkse vakantie, ofwel 

collectief worden vastgelegd; 

  

Overwegende de beslissing van het schepencollege van 5 oktober 2020 om navolgend 

voorstel in verband met het opnemen van de feestdagen die in 2021 op zaterdag of zondag 



vallen voor te leggen aan de representatieve vakorganisaties de gemeenteraad en de 

OCMW-raad : 

• Zaterdag 1 mei 2021 wordt genomen op vrijdag 14 mei 2021 (dag na 

O.H.Hemelvaart) 

• Zondag 11 juli 2021 is vrij op te nemen. 

• Zondag 15 augustus 2021 wordt genomen op vrijdag 24 december 2021 (1/2 dag) 

en vrijdag 31 december 2021 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag 

dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• Zaterdag 25 december 2021 wordt genomen op maandag 27 december 2021. 

• Zondag 26 december 2021 wordt genomen op donderdag 30 december 2021 

Gelet op het overleg met de representatieve vakorganisaties van 19 oktober 2020; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2018 houdende de goedkeuring van de 

rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; 

  

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2018 

houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 

  

Gelet op artikel 263 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en voor het 

OCMW-personeel waarin de wettelijke en bijkomende feestdagen werden vastgelegd; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het opnemen van de feestdagen die in 2021 op zaterdag of zondag vallen wordt voor het 

gemeente en OCMW-personeel  als volgt vastgelegd : 

• Zaterdag 1 mei 2021 wordt genomen op vrijdag 14 mei 2021 (dag na 

O.H.Hemelvaart) 

• Zondag 11 juli 2021 is vrij op te nemen. 

• Zondag 15 augustus 2021 wordt genomen op vrijdag 24 december 2021 (1/2 dag) 

en vrijdag 31 december 2021 (1/2 dag) ter aanvulling van de halve dag 

dienstvrijstelling die het bestuur geeft. 

• Zaterdag 25 december 2021 wordt genomen op maandag 27 december 2021. 

• Zondag 26 december 2021 wordt genomen op donderdag 30 december 2021 

  

Artikel 2. 

Deze bijkomende sluitingsdagen dienen tijdig bekend gemaakt te worden aan de 

bevolking. 

  

Artikel 3. 



Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met artikel 330 van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen , mee te delen aan de Heer 

provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering 

wordt overgemaakt aan de Dienst Personeel. 

5.  Kennisgeving 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

Kennisgevingen door de voorzitter: 

- het schrijven van 15 oktober 2020 van LSB² (ZorGGroepZin) met de vraag tot 

ondertekening addendum ZorGGroepZin. 

Besloten in zitting van heden 

  

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Lore Michiels 

 


