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VERSLAG OCMW-raad 
DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan 
Nauwelaert, Elien Van Breedam, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Wietse Robbroeckx, raadslid 
 

 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 21:44 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. 
 
1. Aanstelling en eedaflegging van een raadslid en vaststelling van rangorde. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het ontslag van rechtswege als raadslid van de heer Stijn Cools m.i.v. 10.09.2019; 
Gezien mevrouw Elien Van Breedam als opvolgend raadslid werd aangeduid op de 
voordrachtsakte die werd ingediend bij de algemeen directeur; 
Gelet op de afgeleverde documenten van genoemde opvolger waaruit blijkt dat deze voldoet 
aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevindt in een geval van 
onverenigbaarheid; 
Mevrouw Elien Van Breedam wordt verzocht in de handen van de voorzitter de voorgeschreven 
eed af te leggen nl.: 
'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'; 
Overwegende dat door de eedaflegging mevrouw Elien Van Breedam als raadslid 
ambtsbevoegd wordt en dat betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijk 
proces-verbaal werd opgesteld; 
 
Neemt akte: 
Artikel 1: 
Van de eedaflegging waardoor mevrouw Elien Van Breedam als raadslid aangesteld is. 
Artikel 2: 
De rangorde van de raadsleden als volgt vast te stellen: 
Rang    Officiële naam 
1   Robert Mennes 
2   Leo Haucourt 
3   Geert Rottiers 
4   Vera Goris 
5   Constant Scholiers 
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6   Karl Van Hoofstat 
7   Philippe Van Bellingen 
8   Rita José Jacobs 
9   Koen Vaerten 
10   Pieter Smits 
11   Nicole Haerenout 
12   Axel Boen 
13   Katrien Elvira Florent Herremans 
14   Myriam Julietta Francisca Clara Baeyens 
15   Chantal Marie-José Jacobs 
16   Philip Dirk Magda Lemal 
17   Marjan Nauwelaert 
18   Wietse Robbroeckx 
19  Elien Van Breedam 
 
2. Invoering sociale rekening systeem I. 
In de zitting van d.d. 10.09.2019 is het voorstel tot ingebruikname van het systeem  
I rekening geagendeerd.  Bij dit agendapunt is vermeld dat ‘de Raad kennis heeft genomen 
van de specifieke werkingsvoorwaarden alsook van de toepasselijke kosten’ verbonden aan 
dit Belfius Bank NV product.  
In de beschrijving van het desbetreffende agendapunt is bovenstaande echter niet 
uitgewerkt/toegelicht. De N-VA fractie wil dan ook graag een verdere verduidelijking 
aangaande onder andere: 
- Welke zijn de specifieke werkingsvoorwaarden. 
- Welke zijn de toepasselijke kosten en wat is de geschatte totaalkost voor de gemeente. 
- Voor welke doelgroep/klanten worden deze systeem I rekeningen geopend. 
- Welke medewerkers worden aangesteld als gevolmachtigden van de Systeem I rekeningen. 
- Welke medewerkers zijn aangesteld om de groeperingsrekening te beheren. 
- Welke financiële verrichtingen zullen worden opgenomen/opgevolgd. 
- Welke flow/proces is voor dit nieuwe product uitgetekend binnen de sociale dienstverlening. 
- Welke risico-beperkende richtlijnen/maatregelen, met betrekking tot uitvoeren van 
transacties via Systeem I, zijn opgenomen. 
- Hoe worden klanten geïnformeerd over de uitgevoerde verrichtingen en de geregistreerde 
inkomsten. Welke stavingen worden hierbij gehanteerd/geformaliseerd. 
- Welk proces is voorzien in geval van overlijden van klanten. 
- Worden deze richtlijnen/maatregelen ook opgenomen in het 
organisatiebeheersingssysteem. 
De N-VA fractie erkent de efficiëntie van het gebruik van Systeem I binnen de sociale 
dienstverlening. 
Een duidelijk proces met inbouwen van functiescheiding en supervisie, is echter wel 
essentieel. 
De antwoorden op de gestelde vragen liggen ter tafel. 
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3. Sociale rekening systeem I: Goedkeuring. 
De OCMW-raad, 
Aangezien het OCMW binnen het kader van zijn maatschappelijk doel een aantal diensten en 
tussenkomsten dient te verlenen aan uitkeringsgerechtigden van een sociale toelage, aan 
opgenomen of begeleide personen; 
Aangezien het OCMW het beheer hiervan wenst te standaardiseren en vergemakkelijken; 
Aangezien Belfius Bank NV een volledig gamma van sociale producten aanbiedt; 
Aangezien de Raad heeft kennis genomen van de specifieke werkingsvoorwaarden alsook de 
toepasselijke kosten van het gekozen product; 
Aangezien de individuele rekeningen binnen ieder sociaal product, op een eenvoudige manier 
via Belfiusweb kunnen geopend worden; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen 
Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Marjan Nauwelaert, Elien Van Breedam en Pieter Smits) 
Enig artikel: 
De Raad beslist om tot het volgend product toe te treden en het te gebruiken: 
- systeem I; 
- een groeperingsrekening te openen met het oog op het beheren van het gekozen systeem; 
- de financieel directeur te machtigen om de eventuele kosten inherent aan het gekozen 
product te betalen. 
 
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 21:50 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


