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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Secretariaat: (open) 

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 11 februari 2019; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

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 11 februari 2019 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

B.  Aanstelling afgevaardigden voor de algemene vergadering van: 

 

-Watering De Velpe, 

 

-Watering Schakkebroek en Terbermen, 

 

-Watering Schulensbroek, 

 

-Watering Sint-Truiden. 

  

 Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

zoals gewijzigd; 



Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

 Watering De Velpe 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering De Velpe: 

-          mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad. 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering De Velpe: 

-          mevrouw Jessie Schrijvers, Stationsstraat 12 - 3540 Herk-de-Stad. 

  

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering De Velpe: 

-          mevrouw Marijke Berden 17 stemmen voor, 1 stem tegen en 4 onthoudingen 

werden uitgebracht; 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering De Velpe: 

-          mevrouw Jessie Schrijvers 16 stemmen voor en 5 onthoudingen en 1 blanco werden 

uitgebracht; 

  

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

 Watering Schakkebroek - Terbermen 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 

-          mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad. 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 

-          de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad. 

  

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 

-          mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad 17 stemmen 

voor, 1 stem tegen en 4 onthoudingen werden uitgebracht; 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schakkebroek - Terbermen: 

-          de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad 17 stemmen 

voor en 5 onthoudingen werden uitgebracht; 

  

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

 Watering Schulensbroek 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schulensbroek: 

-          mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad. 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schulensbroek: 

-          de heer Gert Vandersmissen, Gulkerveldstraat 6 - 3540 Herk-de-Stad. 

  

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schulensbroek: 

-          mevrouw Marijke Berden 17 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 onthoudingen 

werden uitgebracht; 



 Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Schulensbroek: 

-          de heer Gert Vandersmissen 16 stemmen voor, 5 onthoudingen en 1 blanco werden 

uitgebracht; 

  

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad aangesloten is bij: 

 Watering Sint-Truiden 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Sint-Truiden: 

-          mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad. 

Gelet op navolgende kandidatuurstellingen om aangeduid te worden als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Sint-Truiden: 

-          mevrouw Jessie Schrijvers, Stationsstraat 12 - 3540 Herk-de-Stad. 

  

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als effectief 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Sint-Truiden: 

-          mevrouw Marijke Berden 17 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 3 onthoudingen 

werden uitgebracht; 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanduiding als plaatsvervangend 

afgevaardigde in de Algemene vergadering de watering Sint-Truiden: 

-          mevrouw Jessie Schrijvers 16 stemmen voor 5 onthoudingen en 1 blanco werden 

uitgebracht; 

  

  

  

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 -3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als 

effectief afgevaardigde en mevrouw Jessie Schrijvers, Stationsstraat 12 - 3540 Herk-de-

Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de Watering De 

Velpe voor de legislatuur 2019-2024. 

  

Artikel 2. 

Mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 -3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als 

effectief afgevaardigde de heer Mark Vanleeuw, Lepelstraat 25 bus 1 - 3540 Herk-de-Stad 

in de algemene vergadering van de Watering Schakkebroek - Terbermen voor de 

legislatuur 2019-2024. 

  

Artikel 3. 

Mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 -3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als 

effectief afgevaardigde en de heer Gert Vandersmissen, Gulkerveldstraat 6 - 3540 Herk-de-

Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de Watering 

Schulensbroek voor de legislatuur 2019-2024. 

  

 



Artikel 4. 

Mevrouw Marijke Berden, Herkkantstraat 14 -3540 Herk-de-Stad, aan te duiden als 

effectief afgevaardigde en mevrouw Jessie Schrijvers, Stationsstraat 12 - 3540 Herk-de-

Stad als plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van de Watering 

Sint-Truiden voor de legislatuur 2019-2024. 

  

Artikel 5. 

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

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, mee te delen aan de heer 

Provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

- de Wateringen, 

-de afgevaardigden. 

 

2.  Sociale dienst: (open) 

A.  GBO Herckenrode - BuSO Project 

Gelet op de hoofdrealisatie van het lokaal sociaal beleid inzake een maximale 

toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking met een 

bijzondere aandacht voor onderbescherming;  

Gelet op de verplichte taak tot uitbouw van het Sociaal Huis en ontwikkeling van een 

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) opgenomen in het nieuw decreet lokaal sociaal beleid; 

Overwegende dat het Sociaal Huis een herkenbaar lokaal aanspreekpunt voor burgers dient 

te zijn met betrekking tot het aanbod van lokale sociale hulp- en dienstverlening; 

Overwegende dat het Sociaal Huis een regierol opneemt om binnen de Eerstelijnszone 

(ELZ) een samenwerkingsverband te realiseren dat minstens de drie volgende kernactoren 

omvat, zijnde het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende 

centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk 

werk (DMW) van de ziekenfondsen; 

Gezien de drie kernactoren welzijnsdiensten zijn met een duidelijke opdracht op de eerste 

lijn, met elk een welbepaalde expertise in het begeleiden en ondersteunen van mensen met 

welzijnsvragen; 

Gezien gemeente en OCMW Herk-de-Stad samen met Alken, Diepenbeek, Hasselt en 

Zonhoven behoren tot de Eerstelijnszone Herckenrode; 

 

Gelet op de de raadbeslissing van 13 november 2018 tot lidmaatschap van het diensthoofd 

sociale dienst aan de stuurgroep Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Herckenrode; 

Gezien de doelstellingen van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): 

- het realiseren van een herkenbare toegang tot hulp bij welzijnsvragen 

- het tegengaan van onderbescherming; 

Gelet op het belang van een toegankelijk onthaal dat snel herkenbaar, zichtbaar en pro-

actief is voor alle burgers, met in het bijzonder voor de meest kwetsbaren; 

Gelet op de rechtstreekse toewijzing van het project 'jongeren met een handicapspecifieke 

nood of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden' door de Vlaamse overheid - Departement 



Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan de Eerstelijnszones Herckenrode en Noord-

Limburg waarvan CAW Limburg de lokale partners tijdens de stuurgroep van het GBO 

van 8 februari 2019 mondeling in kennis stelde; 

Gelet op het belang tot akkoord om het project verder uit te werken binnen de ELZ en het 

GBO Herckenrode; 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet  op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het decreet van 19 maart 2004 en het decreet van 9 februari 2018 betreffende het 

lokaal sociaal beleid; 

Gelet op de omzendbrief van 26 oktober 2018 betreffende lokaal sociaal beleid; 

Gezien het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) een samenwerkingsverband is tussen 

minimaal het OCMW, het CAW en de DMW; 

Gezien de doelstellingen van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): 

- een herkenbare toegang tot hulp bij welzijnsvragen realiseren 

- onderbescherming tegengaan 

Gezien de decretale onthaalopdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende 

diensten maatschappelijk werk (DMW) van de ziekenfondsen; 

Gezien het belang van een gedeelde methodische aanpak door de 3 kernactoren volgens de 

principes van: 

- integraal (= begeleiding in alle levensdomeinen) 

- outreachend (= actief op zoek gaan naar de meest kwetsbare doelgroepen) 

- participatief 

- proactief 

Gezien de bedoeling om krachten te bundelen zodat alle burgers, en in het bijzonder de 

meest kwetsbare doelgroepen (ouderen, zieken, personen met een handicap, personen in 

armoede, vroegtijdige schoolverlaters, ...) snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg 

vinden naar hulp; 

Gezien de Vlaamse overheid zich in het project 'jongeren met een handicapspecifieke nood 

of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden' in het bijzonder wenst te richten naar jongeren 

met een handicapspecifieke nood of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden die oftewel 

hebben school gelopen binnen het BuSO of via het reguliere onderwijs binnen het M-

decreet; deze jongeren na de uitstroom uit het secundair onderwijs kwetsbaar zijn omwille 

van hun beperkte persoonlijke vaardigheden of contextmogelijkheden; 

Gezien deze jongeren zich op een scharnierleeftijd naar volwassenheid bevinden waarin 

zich veel keuzemomenten afspelen en verscheidene onder hun vaak over beperkte 

mogelijkheden beschikken om hun situatie zelf richting te geven en bovendien niet kunnen 

terugvallen op een draagkrachtige context; 



Gezien de doelstelling van het project is ervoor te zorgen dat jongeren in deze kwetsbare 

doelgroep effectief rechten krijgen met een bijzondere aandacht voor de toeleiding van 

deze doelgroep naar een betekenisvolle activiteit in de samenleving zoals: 

- dagbesteding 

- arbeidsmatige activiteiten 

- activiteiten binnen de sociale economie 

- regulier werk 

en bovendien afgestemd op de mogelijkheden van de jongere in samenwerking met de 

rechtstreeks toegankelijke hulp (RTJ), de BuSO scholen en het Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB); 

Gezien het samenwerkingsverband een proactief werkingsprincipe hanteert wat betekent 

dat de kernpartners gezamenlijke acties opzetten waarbij het samenwerkingsverband zelf 

het initiatief neemt om contact te zoeken met kwetsbare personen met als doel ervoor te 

zorgen dat die personen rechten krijgen en zorg en ondersteuning ontvangen door: 

- het uitbouwen van een netwerk om deze kwetsbare jongeren te detecteren vanuit 

preventief oogpunt en zo vroeg mogelijk hun rechten en mogelijkheden te maximaliseren 

- het versterken van de doelgroep met een context die over voldoende draagkracht beschikt 

- het inventariseren van bestaande goede praktijken en het ontwikkelen van nieuwe 

praktijken vanuit het samenwerkingsverband GBO en het netwerk RTH, onderwijs en het 

CLB; 

Gezien de Vlaamse overheid voor het BuSO project een looptermijn voorziet van 3 jaar, 

van 1 december 2018 tot 30 november 2021; 

Gezien het BuSO project werd toebedeeld aan GBO Herckenrode en GBO Noord-Limburg 

en deze twee zones samen 134 trajecten dienen aan te tonen in een periode van 3 jaar; 

Gezien de Vlaamse overheid voorziet in een financiering van € 460,00 per lopend traject; 

Gezien de atypische toewijzing van dit project door de Vlaamse overheid heeft elk lokaal 

bestuur binnen het GBO Herckenrode het mandaat nodig om dit project verder vorm te 

geven; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Het diensthoofd van de sociale dienst, Jacinta Forier af te vaardigen en beschikbaar te 

stellen voor de extra taaktoewijzing als lid van de stuurgroep Geïntegreerd Breed Onthaal 

voor OCMW Herk-de-Stad. 

Artikel 2 

De maatschappelijk assistenten van het team Loket af te vaardigen en beschikbaar te 

stellen voor de extra taaktoewijzing als leden van de toekomstige 

werkgroepen Geïntegreerd Breed Onthaal voor OCMW Herk-de-Stad . 

 

 

 



B.  Goedkeuring richtbedragen leefgeld LOI 2019. 

Gelet op het feit dat het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (= Fedasil) 

het opvangnetwerk organiseert dat materiële hulp verleent aan asielzoekers; 

Gezien binnen de materiële opvang verplicht dient voorzien te worden in huisvesting, 

voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de 

toekenning van een dagvergoeding. Zij omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, 

de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een 

programma voor vrijwillige terugkeer; 

Gelet op de Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers door de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW' s) met vermelding van het recht 

op een dagvergoeding voor de begunstigde van de opvang die verblijft in een 

opvangstructuur, zijnde een Lokaal Opvanginitiatief (LOI); 

Gelet op het feit dat het zakgeld voor asielzoekers door Fedasil wettelijk bepaald wordt 

met minimum- en maximumbedragen, afhankelijk van het al dan niet bereiden of leveren 

van maaltijden door het OCMW; 

Gezien het LOI van Herk-de-Stad, gelegen te Jodenstraat 3, voorzien is van twee uitgeruste 

keukens waardoor de bewoners hun maaltijden eigenhandig kunnen bereiden en nuttigen; 

Gelet op de voorliggende tabel met richtbedragen van zakgelden voor het kalenderjaar 

2019, bepaald door Fedasil; 

Gezien in deze richtbedragen geen schoolkosten, verplaatsingskosten, kosten in functie van 

de asielprocedure, kledinggeld en vrijetijdsuitgaven vervat zitten; 

Gezien in het verleden steeds geopteerd werd om de minimumnorm te hanteren waardoor 

nog steeds tegemoet gekomen wordt aan de garantie van een menswaardig bestaan; 

Gezien OCMW Herk-de-Stad conform de overeenkomst met Fedasil een LOI heeft met 

een gesubsidieerd opvangquotum voor 7 alleenstaande mannen; 

Gelet op de geïndexeerde forfaitaire subsidiebedragen 2019 van Fedasil dat elk 

opvanginitiatief ontvangt voor elke al dan niet bezette (bewoonde) kamer in zijn LOI; 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, art.34; 

Gelet op de omzendbrief van 26 januari 2017 van het Federaal Agentschap voor de 

Opvang van Asielzoekers (= Fedasil), gelegen te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 21, 

betreffende de inlichtingen over de opvang van asielzoekers in een Lokaal Opvanginitiatief 

(= LOI); 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 



Artikel 1 

Paragraaf 1 

Verder akkoord te gaan met de minimum leefgeldbedragen volgens de richtlijnen uit de 

omzendbrief van 26 januari 2017 en bijlage B van Fedasil en dit overeenkomstig de 

minimumbedragen als volgt: 

  Bedragen 2019 

Maaltijden 

bereid 

door 

asielzoeker 

Niet-begeleide minderjarigen / alleenstaande volwassenen 

/ volwassene gezinshoofd 

61,00 EUR 

Andere volwassenen in gezinsverband (samenwonend) 45,00 EUR 

Vermeerdering voor éénoudergezinnen 8,00 EUR 

Kind minder dan 3 jaar 31,00 EUR 

Kind van 3 tot 12 jaar 17,00 EUR 

Kind van 12 tot 18 jaar 19,00 EUR 

Paragraaf 2 

De verdere toepassing van de nieuwe bedragen te starten vanaf 1 januari 2019 en dit met 

terugwerkende kracht. 

Artikel 2 

Kennis te nemen van de geïndexeerde forfaitaire subsidiebedragen met ingang van 1 

januari 2019: 

    Dagbedragen 2019 

  Bezet Niet - bezet 

Volwassen plaats € 40,08 € 16,03 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan: 

 de toezichthoudende overheid; 

 de gemeenschappelijke financiële dienst voor gemeente en OCMW; 

 de sociale dienst. 

 

C.  Goedkeuring aanpassing reglement socio-vitaal minimum (SVM). 

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

betrekking tot de goedkeuring van de aanpassing van het reglement socio-vitaal minimum; 

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

betrekking tot de goedkeuring van de aanpassing van het reglement socio-vitaal minimum; 

Gelet op het feit dat het voornoemd reglement voorziet in een berekening van aanvullende 

financiële steun op basis van de werkelijke noodzakelijke kosten begrensd op basis van een 

visienota (Bijlage 1); 

Gelet op het feit dat het voornoemd reglement ambtshalve voorziet dat de richtbedragen 

van recente huurprijzen jaarlijks dienen aangepast te worden aan de gezondheidsindex; 

Gelet op het voorliggend voorstel tot ambtshalve indexering en aanpassing van de 

richtbedragen en leefnormen om tegemoet te komen aan de gestegen levensduurte; 



Gelet op de beleids- en beheerscysclus; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gezien het wenselijk is dat voor iedere hulpbehoevende die een beroep doet op het OCMW 

van Herk-de-Stad dezelfde normen en regels worden gehanteerd; 

Gezien iedere aanvraag maatschappelijke dienstverlening afzonderlijk behandeld moet 

worden, rekening houdend met enerzijds de vooropgestelde normen en regels en anderzijds 

met eventuele bijzondere sociale omstandigheden kunnen bepaalde, al dan niet in de 

normen voorziene verantwoorde kosten en (meer)uitgaven, bijkomend in aanmerking 

worden genomen, mits motivering binnen het sociaal verslag, bijvoorbeeld: 

 telecommunicatie rekening houdend met de meest voordelige basisformule 

conform de gezinssamenstelling, met uitzondering van extra downloadvolume, 

zenders en opties 

 opbouw huurwaarborg of wedersamenstelling bankgarantie, meestal opgelegd aan 

minimum 55,00 EUR per maand 

 onderhoudsgeld op basis van vonnis en bewijs van betaling, mits verrekening 

teruggave personenbelasting bij inkomsten 

 basispolis hospitalisatieverzekering ingeval van zorgbehoevenden af te sluiten bij 

het eigen ziekenfonds 

 kosten thuiszorg (gezins- en bejaardenhulp en poetshulp) mits verrekening 

tussenkomst zorgverzekering bij inkomsten 

 extra medische of farmaceutische kosten ingevolge ziekte of handicap, welke het 

reeds in de norm voorziene bedrag overschrijden, na aftrek van alle tussenkomsten 

inclusief de maximumfactuur 

 gespreide betaling van hospitalisatiekosten welke het reeds in de norm voorziene 

bedrag overschrijden, na aftrek van alle tussenkomsten inclusief de 

maximumfactuur 

 beperkte telefoonkosten: forfait van 25,00 EUR per maand voor actieve gezinnen 

en 12,50 EUR per maand voor niet-actieve gezinnen, alleenstaanden en 

gerechtigden op het sociaal telefoontarief 

 ...; 

Gezien de huishoudelijke uitgaven of leefgeldnormen rekening houden met enerzijds 

voeding en lichaamsverzorging en anderzijds met kosten voor kleding, vervoer, 

ontspanning, herstel / onderhoud van de woning, overige kosten en schoolkosten voor de 

kinderen; 

Gezien deze normen en regels moeten toelaten dat de sociale dienst in de grootst mogelijke 

objectiviteit het socio-vitaal levensminimum en het eventuele recht op aanvullende steun 

kan berekenen en dit per individueel dossier aan de hand van een vergelijkend onderzoek 

via 2 methodes met name het normensysteem (socio-vitaal rekenschema) en het 

budgetsysteem (budgetplan); het wenselijk en noodzakelijk is om deze bedragen aan te 

passen aan de wijzigende levensduurte en de evoluties van huur- en brandstofprijzen, …; 



Gezien de werkelijke huurprijzen op de private huurmarkt aanzienlijk hoger liggen dan de 

geïndexeerde bedragen enerzijds en gezien de huurbedragen verder slechts in beperkte 

mate rekening houden met de oplopende huurprijzen voor gezinnen met kinderen 

anderzijds; 

Overwegende dat in elk dossier individueel moet worden afgewogen in hoeverre het 

desbetreffende gezin en/of de individuele gezinsleden naar best vermogen bijdragen tot het 

vrijwaren en zo nodig verhogen van de inkomsten of tot het drukken van overmatige of 

niet verantwoorde kosten en uitgaven; 

Overwegende dat het OCMW dossier per dossier op basis van een gemotiveerd sociaal 

verslag en eventueel op basis van bijkomende argumenten aangereikt door het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst oordeelt of er al dan niet een individuele maatschappelijke 

dienstverlening wordt toegestaan en tevens of deze al dan niet vorderbaar wordt gesteld of 

gekoppeld aan bepaalde bijkomende voorwaarden; 

Na beraadslaging en consensus omnium; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Paragraaf 1. 

Akkoord te gaan met de aanpassing en indexering van de normen voor de berekening van 

het socio-vitaal minimum (Bijlage 2), vanaf 1 april 2019: 

Paragraaf 2. 

Akkoord te gaan om deze bedragen en normen, jaarlijks met ingang van 1 januari aan te 

passen aan de gestegen brandstofprijzen en kosten van diverse financiële verplichtingen, de 

maximumhuurprijzen en leefgeld bedragen aan de gezondheidsindex en dit met als nieuwe 

index de gezondheidsindex van de maand december van het vorige kalenderjaar en na 

behandeling ervan door het Vast Bureau en de OCMW raad. 

Paragraaf 3. 

De sociale dienst de opdracht te geven om de voorgestelde aanpassingen en wijzigingen 

steeds ter behandeling voor te leggen in de loop van het eerste kwartaal van een lopend 

kalenderjaar. 

Artikel 2. 

Opdracht te geven aan de sociale dienst om de regels en normen voor de vaststelling van 

het socio-vitaal minimum voor Herk-de-Stad zoals bepaald in artikel 1, paragraaf 1, van dit 

besluit, stipt toe te passen en om een duidelijk onderscheid te maken bij de berekening 

tussen de verantwoorde vaste kosten en de al dan niet verantwoorde extra kosten, volgens 

voor te leggen bewijsstukken binnen het kader van het sociaal onderzoek en de 

berekeningen uit te voeren volgens het normen- en het budgetsysteem. 

Artikel 3. 

Inzake de verhoogde maximale huurbedragen voorbehoud te blijven houden met de 

opschortende voorwaarde tot bereidheid van de steungerechtigde om zich in te schrijven op 

de wachtlijsten voor sociale huisvesting en om een goedkopere woning te aanvaarden, in 

geval van toewijzing van een sociale woning of de mogelijkheid tot het huren van een 

andere, goedkopere woning aangeboden door of via bemiddeling van de dienst huisvesting 

van het OCMW. 

In geval van weigering van een passend woonstaanbod dient de dienst huisvesting hiervan 



melding te doen aan de sociale dienst, die het dossier opnieuw zal voorleggen, met een 

mogelijke herziening of intrekking van de steun tot gevolg. 

Artikel 4. 

De maatschappelijk assistenten en de hulpbehoevenden er op te wijzen dat alle wijzigingen 

in de gezinssituatie, inkomsten en uitgaven, elke jaar- of eindafrekening van elektriciteit, 

aardgas, water, elke ontvangst aanslagbiljet of teruggave personenbelasting, alle 

gebeurlijke uitzonderlijke inkomsten, erfenissen of schenkingen, … onmiddellijk gemeld 

moeten worden en aanleiding kunnen geven tot een ambtshalve herziening en dat het 

achterhouden van deze inlichtingen de terugvordering van gebeurlijk ten onrechte 

ontvangen bedragen tot gevolg zal hebben. 

Artikel 5. 

Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan 

 de sociale dienst; 

 de administratie sociale dienst; 

 de dienst huisvesting. 

 

3.  Personeelsaangelegenheden: (open) 

A.  Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente en OCMW Herk-de-Stad. 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2018  houdende goedkeuring 

wijziging personeelsformatie en organogram van het gemeentepersoneel; 

  

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 juli 2018 houdende 

goedkeuring wijziging personeelsformatie en organogram OCMW Herk-de-Stad; 

  

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 december 2018 

houdende aanpassing beslissing tot goedkeuring personeelsformatie OCMW Herk-de-Stad 

dd. 30 juli 2018; 

  

Gelet op de bepalingen in het decreet lokaal bestuur waardoor ten laatste op 31 december 

van het jaar dat volgt op de eerste verkiezing van de nieuwe gemeenteraad een 

gemeenschappelijk organogram moet worden vastgesteld dat de organisatiestructuur van 

de gemeentelijke diensten weergeeft, de gezagsverhoudingen aangeeft en de functies 

aanduidt waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden; 

  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van  14 mei 2018  waarbij de 

gemeentesecretaris werd aangeduid als waarnemend algemeen directeur; 

  

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2018 en van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 13 november 2018 waarbij goedkeuring werd verleend aan 

de samenvoeging van het managementteam van gemeente en OCMW dat samen vergadert 

onder leiding van de algemeen directeur, waarnemend; 

  



Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2019 waarbij de waarnemend 

financieel directeur op proef werd benoemd als financieel directeur; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Overwegende dat voor de realisatie van de eenduidige aansturing van het personeel als 

eerste stap naar de ambtelijke integratie, de gemeentesecretaris werd aangeduid als 

waarnemend algemeen directeur; de procedure tot definitieve aanstelling van de algemeen 

directeur werd opgestart; 

  

Overwegende dat het voorontwerp van het organogram, overeenkomstig artikel 171§4 van 

het decreet lokaal bestuur, wordt opgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 

managementteam; het gemeenschappelijk managementteam op 9 januari 2019 het 

voorontwerp van gezamenlijk organogram heeft goedgekeurd; 

  

Overwegende het besluit van de OCMW-raad van 11 februari 2019 en van de 

gemeenteraad van 18 februari 2019 houdende de goedkeuring van de beheersovereenkomst 

in het kader van een geïntegreerde en gemeenschappelijke dienstverlening van de 

gemeente en het OCMW; 

  

Overwegende dat in het voorontwerp van gezamenlijk organogram : 

-          de benaming van de decretale graden werden aangepast 

-          de overkoepelende afdelingen ruimte, mens en interne ondersteuning werden 

gecreëerd 

-          de synergiediensten in het kader van de beheersovereenkomst werden 

samengevoegd 

-          de resterende OCMW-diensten werden geïntegreerd binnen de afdeling mens 

-          een aantal diensten toekomstgericht reeds werden opgenomen zonder hiervoor al 

onmiddellijk een invulling te voorzien (o.a. lokale economie, toerisme) 

-          de ondersteunende diensten die vroeger visueel bestonden uit een verticale 

opsomming van diensten worden nu horizontaal samengebracht in één cluster, aangestuurd 

door enerzijds de algemeen directeur en anderzijds de financieel directeur; 

Overwegende dat de aanpassing van de personeelsformatie wordt uitgesteld tot na de 

aanstelling van de algemeen directeur; 

  

Overwegende dat in het voorontwerp van gezamenlijk organogram navolgende functies 

zijn aangeduid om deel uit te maken van het gemeenschappelijk managementteam (M-

team): 

-          de algemeen directeur 

-          de financieel directeur 

-          het afdelingshoofd technische dienst 

-          de omgevingsambtenaar 

-          het diensthoofd sociale dienst/verantwoordelijke welzijn 



-          het afdelingshoofd vrije tijd 

-          de personeelsverantwoordelijke 

-          de projectbegeleider in dienst van het gemeentebestuur 

-          de verantwoordelijke communicatie 

Overwegende dat hiermee werd getracht om – in  functie van de implementatie van de 

beslissingen van het bestuur en het M-team - de vertegenwoordiging in het 

managementteam organisatie-dekkend te maken, met een goede mix van leidinggevende 

en beleidsondersteunende functies;  

Overwegende de bespreking tijdens het schepencollege van 25 februari 2019 waarbij 

navolgende aanpassingen werden doorgevoerd : 

- de blok wonen krijgt een stippellijn omdat WWL niet onder Herk-de-Stad alleen valt 

- de blok toerisme krijgt een stippellijn omdat dit een aparte VZW is 

- de blok lokale economie krijgt een stippellijn omdat dit momenteel op vlak van personeel 

nog geen invulling heeft gekregen;  

Overwegende dat dit voorstel van gemeenschappelijk organogram werd besproken met de 

vakorganisaties op 26 februari 2019 ; 

Overwegende dat er aan het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW geen 

nieuwe functies werden gekoppeld; er hierdoor geen financiële weerslag is 

Met 17 stemmen voor (Paul Buekers, Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, 

Gert Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy 

Graulus, Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, Lore 

Michiels, Wim Hayen, Gunter De Ryck), 5 onthoudingen (Lo Guypen, Wim Berden, 

Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het gezamenlijk organogram voor gemeente en OCMW Herk-de-Stad, zoals toegevoegd in 

bijlage, goed te keuren. 

  

Artikel 2. 

De leden van het managementteam gemeente en OCMW als volgt vast te leggen : 

-          de algemeen directeur 

-          de financieel directeur 

-          het afdelingshoofd technische dienst 

-          de omgevingsambtenaar 

-          het diensthoofd sociale dienst/verantwoordelijke welzijn 

-          het afdelingshoofd vrije tijd 

-          de personeelsverantwoordelijke 

-          de projectbegeleider in dienst van het gemeentebestuur 

-          de verantwoordelijke communicatie 



-          de burgemeester, met raadgevende stem 

  

Artikel 3. 

Afschrift van deze beslissing ter kennisgeving en uitvoering over te maken aan de Dienst 

Personeel 

De N-VA-fractie, NIEUW en onafhankelijke wensen hun onthouding niet te motiveren. 

B E S L O T E N  

1.  Secretariaat: (besloten) 

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

besloten zitting. 

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

Welzijn van 11 februari 2019; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn; de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

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

van 11 februari 2019 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

Besloten in zitting van heden 

 

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Op bevel: 

de waarnemend algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Paul Buekers 

 


