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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 9 december 2019; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Met 14 stemmen voor (Bert Moyaers, Marijke Berden, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel 

Vandenrijt, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine 

Vancauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 1 stem tegen 

(Lo Guypen), 5 onthoudingen (Wim Berden, Karolien Grosemans, Danny Jamers, Tim 

Raskin, Johny Franssen) 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

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

van 9 december 2019 worden goedgekeurd. 

Wel werd aangegeven dat: 

- bij het verslag van 9 december 2019 een aantal adviezen van adviesraden niet zouden zijn 

toegevoegd in de bijlagen bij het agendapunt 'Meerjarenplan 2020 – 2025’. 

  

Fractieleider Karolien Grosemans verantwoordt de onthouding van de N-VA-fractie als 

volgt: 

De N-VA-fractie onthoudt zich wegens de onnauwkeurige weergave van de motiveringen 

bij de diverse onthoudingen en omwille van het feit dat het audioverslag van 16 december 



2019 niet ter beschikking is. Hierdoor wordt het controlerecht van de oppositie niet 

gerespecteerd. 

___________ 

Raadslid Wim Berden verantwoordt zijn onthouding als onafhankelijk raadslid als volgt: 

Het is jammer dat het audio verslag deze maal niet ter beschikking was aangezien het een 

gewaardeerd instrument ter controle en voorbereiding van de gemeenteraad is. 

Raadslid Tim Raskin sluit zich hierbij aan. 

____________ 

2.  Secretariaat: (open) 

A.  Kennisname beëdiging van de heer Ludo Knaepen als raadslid in opvolging van de heer Paul 

Buekers, ontslagnemend raadslid. 

Gelet op de kennisgeving van het ontslag van de heer Paul Buekers als raadslid per 1 

januari 2020; 

Gelet op de eedfaflegging in de handen van de voorzitter, van de heer Ludo Knaepen als 

raadslid in opvolging van de heer Paul Buekers, ontslagnemend raadslid; 

Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van het 

raadslid wordt elk raadslid van rechtswege ook OCMW-raadslid ; 

BESLUIT: 

Kennis te nemen van de eedaflegging van de heer Ludo Knaepen als gemeenteraadslid en 

van rechtswege ook als OCMW-raadslid. 

3.  Sociale dienst: (open) 

A.  Goedkeuring reglement klusjesdienst 2020. 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 maart 2006 met 

betrekking tot de goedkeuring van het reglement van de klusjesdienst van het OCMW van 

Herk-de-Stad en bepaling van de datum van in voege treding; het besluit van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn van 19 maart 2009 met betrekking tot de herziening van het 

reglement van de klusjesdienst; het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 

28 mei 2009 met betrekking tot wijziging van het reglement van de klusjesdienst; het 

besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 9 april 2013 met betrekking tot 

herziening van het reglement van de klusjesdienst 

Overwegend dat voor het OCMW de klusjesdienst financieel haalbaar moet blijven; dat de 

uurprijs die aangerekend wordt realistisch moet zijn; 

Gezien het voorstel om de doelgroep te beperken tot de inwoners van Herk-de-Stad met 

beperkte middelen en beperkte zelfredzaamheid; 

Gelet op de voorliggende herziening van het reglement van de klusjesdienst, opgemaakt 

door het diensthoofd sociale dienst en de coördinator van de thuiszorgdiensten; 

Gelet op de beleids- en beheerscyclus; 

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; 

 

Na beraadslaging; 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het hier bijgevoegde reglement van de klusjesdienst van het OCMW van Herk-de-Stad 

goed te keuren. 

Artikel 2. 

De coördinator van de thuiszorgdiensten bezorgt het Vast Bureau jaarlijks voor 31 maart 

een overzicht van de toegestane uitzonderingen tijdens het voorbije werkjaar. 

Artikel 3. 

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

• de sociale dienst; 

• de dienst facturatie; 

• de  thuiszorgdiensten; 

• de gebruikers van de klusjesdienst. 

4.  Kennisgeving 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

Kennisgevingen door de voorzitter: 

- het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur ivm vaststellingsprocedure van de 

budgetwijziging 1 - 2019 door de RvMW op 18 november 2019. Deze procedure was niet 

correct. 

- het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur met melding van de goedkeuring 

van de jaarrekening 2018. 

Besloten in zitting van heden 
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