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NOTULEN RAAD 10/10/2017
Aanvang:
Aanwezig:

20:00 uur
Nicky Van Acker: plaatsvervangend voorzitter;
Freddy Busselot, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Annick Jenquin,
Mathias Pierquin, Benjamin Swalens, Robert Vandenbranden: raadsleden;
Jan De Winne: secretaris
Verontschuldigd: Christophe Merckx: voorzitter;
Carine De Cock: raadslid;
Dirk Pieters: burgemeester
Afwezig:
Kjell Bosmans: raadslid

OPENBARE ZITTING
Ondersteunende afdelingen
2.

BO

Vergaderagenda 2018

De Raad,
Aanleiding en doel:
Omwille van organisatorische redenen is het aangewezen om een vergaderagenda vast te
stellen voor de vergaderingen van de bestuursorganen voor het werkjaar 2018.

Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
welzijn.
Het Decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn van 19 december 2008 en latere wijzigingen.
Het Bijzonder Comité Woonzorg van 19 september 2017.
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 20 september 2017.
Het Vast Bureau van 2 oktober 2017.

Advies en motivering:
De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist tot bijeenroeping van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en de Bijzondere Comités en stelt de agenda
van de vergadering op.
Omwille van organisatorische redenen is het aangewezen om een vergaderagenda op te
stellen voor de vergaderingen van deze bestuursorganen. Hieromtrent werd een voorstel
uitgewerkt (zie bijlage van dit besluit) rekening houdende met de volgende algemene
principes:
- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert elke 2de dinsdag van de maand om
20u
- Het Vast Bureau vergadert elke 1ste en 3de maandag van de maand om 18u
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-

-

Het bijzonder comité sociale dienst vergadert elke 1e en 3e donderdag van de maand
om 16u30. Er werd ook rekening gehouden met gelijke verdeling van de vakanties voor
administratie en maatschappelijk werkers hun deadline.
Het bijzonder comité woonzorg vergadert elke 1e en 3de dinsdag van de maand om
17u00

Aan de Raad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen ten aanzien van de
vergaderagenda voor de bestuursorganen werkjaar 2018 zoals opgenomen in bijlage van dit
besluit.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad verleent zijn goedkeuring ten aanzien van de vergaderagenda voor de
bestuursorganen werkjaar 2018 zoals opgenomen in bijlage van dit besluit.

3.

BO

Vertegenwoordiging IT punt, goedkeuring rekeningen.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Per schrijven van 14/09/2017 werd het OCMW uitgenodigd om de rekeningen in bijlage van
dit besluit van IT punt goed te keuren.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn.
Artikelen 2 §1, 6, 7, 8 en 9 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke
samenwerking.
Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Halle.
Advies en motivering:
De Raad dd. 08/08/2017 besliste om toe te treden tot de interlokale vereniging it-punt. Twee
of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te
verwezenlijken. Deze samenwerkingsverbanden heten 'interlokale verenigingen'. Het
beheerscomité stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter
goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone
meerderheid de goedkeuring verleent.
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Einde 2016 had de interlokale vereniging it-punt 19 leden (+ 3 OCMW’s die lid zijn via de
gemeente). It-punt interlokale vereniging sloot 2016 af met een positief resultaat van 4682,57
euro.
Aan de Raad wordt gevraagd kennis te nemen van het financieel resultaat 2016 en het
activiteitenverslag 2016 door het beheerscomite en haar goedkeuring te verlenen aan het
financieel resultaat 2016.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Geheime stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De Raad keurt het financieel resultaat 2016 van interlokale vereniging it-punt goed.

4.

BO

Kennisname goedkeuring jaarrekening 2016 door het Agentschap Binnenlands
Bestuur.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Op 25/09/2017 mochten we de kennisname van het Agentschap Binnenlands Bestuur
betreffende het besluit van de Raad van 09/05/2017 houdende de jaarrekening 2016
ontvangen.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder artikel 171 tem 175.
Advies en motivering:
Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft dd. 25/09/2017 een schrijven aan ons gericht
waarin zij melden dat zij kennis neemt van het besluit van de Raad van 09/05/2017 houdende
de jaarrekening 2016 van het OCMW Halle.
De jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van Halle wordt goedgekeurd.
Aan de Raad wordt gevraagd akte te nemen van het besluit van het Agentschap Binnenlands
Bestuur.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
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Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad neemt akte van het besluit van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

5.

FADI

Guning - Aankoop werkschoenen voor de verschillende diensten van OCMW Halle

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Raming van de opdracht: 12.500 euro (excl. BTW 21%) op jaarbasis of 15.125 euro (incl. BTW
21%) 25.000 euro (excl. BTW 21%) voor de periode van 2 jaar of 30.250 euro (incl. BTW 21%)
Bedrag van de opdracht: €14.060,30 – excl. BTW – €17.012,96 - incl. 21 % BTW.
De beslissing van de raad van 8 augustus 2017 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden en de wijze van gunning van de opdracht “Aankoop werkschoenen voor de
verschillende diensten van OCMW Halle” voor een periode van 2 jaar ingaande vanaf de
eerstvolgende maand op de definitieve gunning.
Aan de Raad wordt voorgesteld om te gunnen aan de voordeligste inschrijver.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen.
De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari
1996).
Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996).
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013.
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Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni
2013.
Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in
meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten.
De beslissing van de raad van 8 augustus 2017 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden en de wijze van gunning van de opdracht Aankoop werkschoenen voor de
verschillende diensten van OCMW Halle voor een periode van 2 jaar ingaande vanaf de
eerstvolgende maand op de definitieve gunning.
Advies en motivering:
Volgende leveranciers werden aangeschreven:
Firma Lyreco, Rue du Fond des Fourches 20,4041 Herstal
Escrido, Brusselsesteenweg 112, 1500 Halle
Alsico N.V., Zonnestraat 223, 9600 Ronse
Engelbert Strauss BVBA, PO Box 7443, E.M.C. – Building 829 C, 1931 Zaventem – Bru Cargo
Safety Shop N.V., Westkaai 7, 2170 Merksem
Enkel Escrido, Brusselsesteenweg 112, 1500 Halle diende een offerte in.
Firma Lyreco, Alsico N.V., Engelbert Strauss BVBA, Safety Shop N.V., hebben niet gereageerd
op onze prijsaanvraag.
Raming van de opdracht: 12.500 euro (excl. BTW 21%) op jaarbasis of 15.125 euro (incl. BTW
21%) 25.000 euro (excl. BTW 21%) voor de periode van 2 jaar of 30.250 euro (incl. BTW 21%).
Na deze periode zal er samen met de stad gegund worden.
Er wordt dan ook voorgesteld deze opdracht te gunnen aan: Escrido, Brusselsesteenweg 112,
1500 Halle voor een bedrag van €14.060,30 – excl. BTW – €17.012,96 - incl. 21 % BTW.
Aangezien het om vermoedelijke aantallen gaat in de voorgestelde offerte, kan dit bedrag
lichtjes wijzigen naargelang het aantal te bestellen paar schoenen. De offerte van Escrido is
conform aan het door ons gevraagde en volgens de administratieve bepalingen.
De benodigde kredieten voor deze opdracht werden in het volgende exploitatiebudget
voorzien:
62330000/09430 – arbeidskledij/gezinshulp
62330000/09482 – arbeidskledij/aanvullende thuiszorg
62330000/01192 – arbeidskledij/facilitaire dienst
62330000/01193 – arbeidskledij/Centrale keuken
62330000/09530 – arbeidskledij/woonzorgcentra
62330000/09522 – arbeidskledij/Van Koekenbeek
62330000/09521 – arbeidskledij/Ten Hove
62330000/09501 – arbeidskledij/DC Lemoon
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:
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Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: De opdracht met als voorwerp “Aankoop werkschoenen voor de verschillende
diensten van OCMW Halle” wordt na onderhandelingsprocedure gegund aan de volgende
firma Escrido, Brusselsesteenweg 112, 1500 Halle: voor een bedrag €14.060,30 – excl. BTW –
€17.012,96 - incl. 21 % BTW.
Art. 2: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten in
volgende exploitatiebudgetten voorzien:
62330000/09430 – arbeidskledij/gezinshulp
62330000/09482 – arbeidskledij/aanvullende thuiszorg
62330000/01192 – arbeidskledij/facilitaire dienst
62330000/01193 – arbeidskledij/Centrale keuken
62330000/09530 – arbeidskledij/woonzorgcentra
62330000/09522 – arbeidskledij/Van Koekenbeek
62330000/09521 – arbeidskledij/Ten Hove
62330000/09501 – arbeidskledij/DC Lemoon

6.

FADI

Gunning - vervanging vaatwasmachine Van Koekenbeek

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Raming van de opdracht: 15.730 euro (incl. 21% BTW)
Duur van de opdracht: éénmalig
Steeds vaker dienen herstellingen te worden uitgevoerd aan de professionele vaatwasser in
de assistentiewoningen Van Koekenbeek.
Met de uitbreiding van de assistentiewoningen in het achterhoofd lijkt het opportuun om nu
reeds te investeren in een performanter toestel.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen.
De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari
1996).
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Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996).
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013.
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni
2013.
Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in
meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten.
Advies en motivering:
Steeds vaker dienen dure interventies betaald te worden aan de professionele vaatwasser in
de keuken van Van Koekenbeek, A. Demaeghtlaan 28 te Halle.
En met de uitbreiding van de assistentiewoningen in het achterhoofd lijkt het opportuun om
nu reeds te investeren in een nieuwe doorschuifvaatwasser.
Volgende firma’s zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- Eliona NV, Schaarbeeklei 638 te 1800 Vilvoorde;
- Maes Inox, Hippodroomstraat 113 te 8530 Harelbeke;
- Decomac NV, Gotevlietstraat 38, 8000 Brugge.
De raming van deze opdracht wordt geraamd op 13.000 euro (excl. 21% BTW).
De kredieten voor deze investeringsuitgave te financieren werden in volgend
investeringsproject voorzien: 2014-2019/3 25 (Vaatwas VKB).
Financieel advies en visum:
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: Een opdracht uit te schrijven met als voorwerp: vervanging van de bestaande
industriële vaatwasinstallatie door een nieuwe doorschuifvaatwasmachine.
Art. 2: Het geraamde bedrag voor de opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt geraamd op
13.000 euro (exclusief 21% BTW).
Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na raadpleging van volgende firma’s:
7
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-

Eliona NV, Schaarbeeklei 638 te 1800 Vilvoorde;
Maes Inox, Hippodroomstraat 113 te 8530 Harelbeke;
Decomac NV, Gotevlietstraat 38, 8000 Brugge.

Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden enerzijds, door de
Algemene Aannemingsvoorwaarden, anderzijds, door het bijzonder bestek dat bij
onderhavige beslissing is gevoegd.
Art. 5: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten
voorzien in volgend investeringsproject: 2014-2019/3 25 (Vaatwas VKB).

7.

PO

EMZ - verlenging werfreserves verzorgenden.

De Raad,
Aanleiding en doel:
De wervingsreserves voor de functie van verzorgenden EMZ vervallen op 31/10/2017. Deze
kunnen maximaal met 2 jaar verlengd worden.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De goedgekeurde personeelsformatie
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel - categorie 1-2-3
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel – categorie 4
De beslissing van de Raad van 17/11/2014 houdende de vaststelling van de wervingsreserve
voor de functie van verzorgende EMZ via aanwerving voor de periode van 1/11/1431/10/2017.
De beslissing van de Raad van 17/11/2014 houdende de vaststelling van de wervingsreserve
voor de functie van verzorgende EMZ via interne mobiliteit voor de periode van 1/11/1431/10/2017.
Advies en motivering:
De Raad besliste om wervingsreserves vast te stellen voor de functie van verzorgende EMZ via
aanwerving, en voor de functie van verzorgende EMZ via interne mobiliteit en dit voor de
periode van 01/11/14-31/10/2017.
Omdat niet alle kandidaten van de werfreserve via aanwerving reeds met een contract van
onbepaalde duur zijn tewerkgesteld en niet alle kandidaten van de werfreserve via interne
mobiliteit statutair benoemd zijn, wordt voorgesteld om beide wervingsreserves te verlengen
en dit voor een periode van 2 jaar van 01/11/2017 tot en met 31/10/2019.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Geheime stemming:
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Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De wervingsreserve voor de functie verzorgende EMZ via aanwerving wordt verlengd
met een periode van 2 jaar van 01/11/2017 tot en met 31/10/2019.
Art.2 - De wervingsreserve voor de functie verzorgende EMZ via interne mobiliteit wordt
verlengd met een periode van 2 jaar van 01/11/2017 tot en met 31/10/2019.

Departement Welzijn
8.

WE

Sociaal huis- Huur gesprekslokaal ondersteuningscentrum Jeugdzorg

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het ondersteuningscentrum Jeugdzorg Halle-Vilvoorde heeft de vraag gesteld naar het
gebruik van gespreksruimte voor het ontvangen van cliënten uit de regio Halle.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de beleidsplannen die in dat kader werden uitgezet.
Organieke wet 08/07/1976
Recht op Maatschappelijke Integratie 26/05/2002
Advies en motivering:
Het ondersteuningscentrum Jeugdzorg Halle-Vilvoorde heeft de vraag gesteld naar het
gebruik van gespreksruimte voor het ontvangen van cliënten. Normaal worden gesprekken
van deze dienst in de thuisomgeving van de cliënt georganiseerd of in de kantoren van het
ondersteuningscentrum te Brussel (Leuvenseplein 12, 1000 Brussel).
Af en toe (bijvoorbeeld bij een vechtscheiding) is het wenselijk een gesprek te kunnen houden
op een neutrale plaats. Anderzijds is het voor gezinnen uit Halle niet steeds evident zich te
verplaatsen naar de kantoren in het centrum van Brussel. Gezien de goede bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het sociaal huis Halle, wordt de vraag gesteld naar de mogelijkheid een
gesprekslokaal in het sociaal huis gratis te gebruiken voor deze afspraken.
Aan de Raad wordt voorgesteld dat het ondersteuningscentrum jeugdzorg Halle-Vilvoorde
gratis gebruik kan maken van een gesprekslokaal voor het ontvangen van cliënten. Het
reserveren van een lokaal kan via de verantwoordelijke sociaal beleid, minstens een week op
voorhand en is onder voorbehoud van de beschikbare lokalen op dat moment.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:
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Geheime stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad gaat akkoord dat het ondersteuningscentrum jeugdzorg Halle-Vilvoorde gratis
gebruik maakt van een gespreksruimte in het sociaal huis en dit conform de modaliteiten
opgenomen in dit besluit.

9.

WE

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het OCMW
van Halle en anderzijds het OCMW van Soignies.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het OCMW beschikt over de mogelijkheid om cliënten een tewerkstelling aan te bieden.
Hierbij maakt het OCMW gebruik van de tewerkstellingsmaatregel Art 60 §7. In dit kader kan
het team jobcoaching reeds verscheidene werkplaatsen aanbieden aan mensen die starten in
een Art.60§7-tewerkstelling.
Toch blijft het team jobcoaching steeds op zoek gaan naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen
voor tewerkstelling in het kader van art.60§7, zodat aan de cliënt een betrekking op maat kan
aangeboden worden, zijnde een betrekking die overeenstemt met zijn mogelijkheden,
verwachtingen en perspectieven.
Momenteel begeleidt het team een kandidaat waarvoor een specifieke aanpak vereist is en
waarbij het noodzakelijk is om een aangepaste nieuwe werkplek te vinden aangezien het
huidige aanbod niet voldoet.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De organieke wet van 08/07/1976, in het bijzonder art.61 en art.60§7
De wet op het leefloon van 26/05/2002.
Advies en motivering:
De Art.60§7-tewerkstelling vereist een intensieve opvolging van alle deelnemende partijen
(jobcoach, verantwoordelijke werkplaats en lesgever in geval van een combinatie
opleiding/tewerkstelling);
Het OCMW van Soignies is bereid cliënten binnen een Art.60§7 tewerk te stellen, op te volgen
en hen een volwaardige arbeidsplaats binnen hun team aan te bieden. Het gaat om een plaats
als medewerker in het Woon-zorgcentrum Résidence Les Cayoteux.
Het team jobcoaching beschikt over een kandidaat met dit specifieke profiel. Onder
voorbehoud van het resultaat van het sollicitatiegesprek kan de kandidaat in oktober 2017
starten. Deze samenwerking kan in de toekomst ook aangewend worden voor eventuele
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andere kandidaten en andere profielen zoals o.a. verzorgenden, onderhoudsmedewerkers,
administratief medewerkers, …
De organisatie is een sociaaleconomiebedrijf dat veel ervaring heeft met het aanbieden van
werkervaring en arbeidsbegeleiding wat zeker ten goede komt aan onze doelgroep. De
jobcoach bezorgde het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst aan de het OCMW van
Soignies waarbij de nodige informatie verschaft werd betreffende tewerkstelling in toepassing
van Art.60§7. Deze organisatie stemde in met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de directeur van het OCMW van
Soignies – « Résidence Les Cayoteux » Chaussée de Braine 47 B, 7060 Soignies betreffende de
tewerkstelling van OCMW-cliënten in het kader van art.60§7, volgens het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit.

10. WE

Samenwerkingsovereenkomst Praktijkmoment Samen Wel zijn

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het proefproject Praktijkmomenten Samen Wel Zijn werd in 2014 opgestart vanuit RISO
Vlaams-Brabant en sindsdien kreeg het in samenwerking met belanghebbende partners
verder vorm.
Het OCMW Halle neemt deel aan enerzijds de stuurgroep en anderzijds de praktijkmomenten.
Heden wordt het project positief geëvalueerd en bijgevolg wordt de verlenging van de
samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De organieke wet van 08/07/1976, in het bijzonder art.61.
Advies en motivering:
Er wordt aan het OCMW Halle gevraagd om verder deel te nemen aan de tweemaandelijkse
praktijkmomenten. Het betreft een psychosociaal overlegmoment tussen huisarts(en), het
OCMW Halle, CAW Halle-Vilvoorde, Begeleid Wonen Pajottenland, CGG Passant en SPPIT
mobiel team en eventueel andere zorgverstrekkers en welzijnswerkers om probleemsituaties
te kunnen detecteren, preventief op te sporen, aan te pakken en een mogelijke escalatie
vermijden.
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Om de samenwerking zo constructief mogelijk te laten verlopen werd er een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld (zie bijlage).
Naast de praktijkmomenten blijft ook de stuurgroep verder 2-maandelijks overleggen.
Er werd echter beslist om de samenstelling van de stuurgroep te reorganiseren.
Wij verwijzen naar de interne nota in bijlage voor meer informatie aangaande het project.
Er wordt voorgesteld aan de raad om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het
CAW Halle-Vilvoorde, Poverstraat 75 B48 1731 Asse betreffende Praktijkmoment Samen Wel
Zijn Zennevallei-Pajottenland volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in
bijlage van dit besluit.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de CAW Halle-Vilvoorde,
Poverstraat 75 B48 1731 Asse betreffende Praktijkmoment Samen Wel Zijn ZennevalleiPajottenland, volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit.

11. WE

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen enerzijds het OCMW
van Halle en anderzijds VZW Beeldenstorm.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het OCMW beschikt over de mogelijkheid om cliënten een tewerkstelling aan te bieden.
Hierbij maakt het OCMW gebruik van de tewerkstellingsmaatregel Art 60 §7. In dit kader kan
het team jobcoaching reeds verscheidene werkplaatsen aanbieden aan mensen die starten in
een Art.60§7-tewerkstelling.
Toch blijft het team jobcoaching steeds op zoek gaan naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen
voor tewerkstelling in het kader van art.60§7, zodat aan de cliënt een betrekking op maat kan
aangeboden worden, zijnde een betrekking die overeenstemt met zijn mogelijkheden,
verwachtingen en perspectieven.
Momenteel begeleidt het team een kandidaat waarvoor een specifieke aanpak vereist is en
waarbij het noodzakelijk is om een aangepaste nieuwe werkplek te vinden aangezien het
huidige aanbod niet voldoet.
Juridische gronden:
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Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De organieke wet van 08/07/1976, in het bijzonder art.61 en art.60§7
De wet op het leefloon van 26/05/2002.
Advies en motivering:
De Art.60§7-tewerkstelling vereist een intensieve opvolging van alle deelnemende partijen
(jobcoach, verantwoordelijke werkplaats en lesgever in geval van een combinatie
opleiding/tewerkstelling);
De VZW Beeldenstorm is bereid cliënten binnen een Art.60§7 tewerk te stellen, op te volgen
en hen een volwaardige arbeidsplaats binnen hun team aan te bieden. Het gaat om een plaats
als administratief bediende
Het team jobcoaching beschikt over een kandidaat met dit specifieke profiel. Onder
voorbehoud van het resultaat van het sollicitatiegesprek kan de kandidaat in oktober 2017
starten. Deze samenwerking kan in de toekomst ook aangewend worden voor eventuele
andere kandidaten en andere profielen zoals o.a. onderhoudsmedewerker, decorbouwen, …
De organisatie is een sociaaleconomiebedrijf dat veel ervaring heeft met het aanbieden van
werkervaring en arbeidsbegeleiding wat zeker ten goede komt aan onze doelgroep. De
jobcoach bezorgde het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst aan de VZW Beeldenstorm
waarbij de nodige informatie verschaft werd betreffende tewerkstelling in toepassing van
Art.60§7. Deze organisatie stemde in met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de VZW Beeldenstorm –
Bergensesteenweg 145 – 1070 Anderlecht betreffende de tewerkstelling van OCMW-cliënten
in het kader van art.60§7, volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage
van dit besluit.

12. WE

Avondpermanentie binnen het departement welzijn.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In het kader van toegankelijke dienstverlening werd bij wijze van testcase een
avondpermanentie op donderdag tussen 16.15u en 19u ingevoerd binnen het departement
welzijn.
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Er wordt voorgesteld aan de Raad deze avondpermanentie te bestendigen.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de beleidsplannen die in dat kader werden uitgezet.
Organieke wet 08/07/1976
Recht op Maatschappelijke Integratie 26/05/2002
Vast Bureau van 28/8/2017 betreffende de avondpermanentie welzijn.
Advies en motivering:
Een van onze doelstellingen opgenomen in de meerjarenplanning is “Toegankelijkheid
vergroten”. Hiertoe speelden wij al een tijdje met de idee om een avondpermanentie in te
voeren.
Naar aanleiding van de verhuis naar het sociaal huis en de invoering van het nieuwe werken
werd beslist om binnen het departement welzijn, door middel van een proefproject, een
avondpermanentie te organiseren op donderdag en dit tussen 16.15u en 19u.
Deze avondpermanentie werd, gezien het een testcase betrof, niet gecommuniceerd naar de
bevolking. Er wordt momenteel enkel gewerkt met afspraken op het permanentiemoment.
Gedurende de proefperiode (oktober 2016 - augustus 2017) werden er 264 afspraken
gemaakt op deze avondpermanenties. Wij kunnen bijgevolg spreken over een succes en een
duidelijke nood om deze avondpermanentie blijvend te organiseren.
In kader van de toegankelijkheid van onze diensten willen wij dan ook voorstellen om de
avondpermanentie te bestendigen binnen onze werking en hieraan volgende bijkomende
stappen, zoals opgenomen in bijlage van deze beslissing, te koppelen:
1. De bestaande avondpermanentie op donderdag van 16u15-19u bekend maken bij de
Halse bevolking.
2. De medewerkers van het welzijnsloket wordt gevraagd om geen afspraken vast te
leggen op dit permanentiemoment, maar hun agenda vrij te houden zodat
intakegesprekken kunnen georganiseerd worden zonder afspraak.
3. Het onthaal elke weekdag (met uitzondering van vrijdag) te openen tot 19u. Het
sociaal huis is op deze manier elke dag fysiek en telefonisch toegankelijk tot 19u.
Een belangrijke meerwaarde ikv de bereikbaarheid van onze diensten en deze van
onze partners die hun werking voorzien binnen het sociaal huis (SVK Zuidkant, IGS
Woonwinkel, Eandis, Huurdersbond, PWA, Vlaams Woningfonds, DOP, …). De
infrastructuur van het sociaal huis kan hierdoor ten volle benut worden.
4. Gezien het bijkomende permanentiemoment op donderdagavond en de verruiming
van de openingsuren wordt er voorgesteld het sociaal huis te sluiten voor het publiek
op vrijdagnamiddag.
Het onthaal zal dagelijks, met uitzondering van vrijdagnamiddag, open zijn van 9u-12u en van
13u-19u. Om deze uitbereiding van openingsuren te voorzien wordt er voorgesteld een
uitbereiding van 0,3 VTE te voorzien binnen het team administratie & onthaal.
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Het vast bureau van 28/08/2017 ging akkoord met het voorstel voor avondpermanentie
binnen welzijn zoals hierboven (en in nota in bijlage) beschreven.
Het dossier werd tevens besproken op het vakbondsoverleg van 09/10/2017.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad gaat akkoord om een avondpermanentie op donderdag tussen 16u15 en 19u te
voorzien binnen het departement welzijn en dit conform de bepalingen opgenomen in deze
beslissing.
Art 2. De Raad gaat akkoord om het sociaal huis vrijdagnamiddag te sluiten.
Art 3. De Raad gaat akkoord om het onthaal fysiek en telefonisch toegankelijk te maken tot
19u in plaats van 16u15
Art 4. De Raad gaat akkoord met een uitbreiding van 0,3 VTE binnen het team administratie &
onthaal.

13. WE

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en vzw Federatie Afrikaanse
Hoop Brussel inzake de tewerkstelling van een OCMW-cliënt in het kader van
sociale inschakeling, binnen de sociale economie.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Het OCMW beschikt over de mogelijkheid om cliënten een tewerkstelling aan te bieden.
Hierbij maakt het OCMW gebruik van de tewerkstellingsmaatregel Art 60 §7. In dit kader kan
het team jobcoaching reeds verscheidene werkplaatsen aanbieden aan mensen die starten in
een Art.60§7-tewerkstelling.
Toch blijft het team jobcoaching steeds op zoek gaan naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen
voor tewerkstelling in het kader van art.60§7, zodat aan de cliënt een betrekking op maat kan
aangeboden worden, zijnde een betrekking die overeenstemt met zijn mogelijkheden,
verwachtingen en perspectieven.
Momenteel begeleidt het team een kandidaat waarvoor een specifieke aanpak vereist is en
waarbij het noodzakelijk is om een aangepaste nieuwe werkplek te vinden aangezien het
huidige aanbod niet voldoet.
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Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
De organieke wet van 08/07/1976, in het bijzonder art.61 en art.60§7
De wet op het leefloon van 26/05/2002.
Advies en motivering:
De Art.60§7-tewerkstelling vereist een intensieve opvolging van alle deelnemende partijen
(jobcoach, verantwoordelijke werkplaats en lesgever in geval van een combinatie
opleiding/tewerkstelling);
De vzw Federatie Afrikaanse Hoop is bereid cliënten binnen een Art.60§7 tewerk te stellen, op
te volgen en hen een volwaardige arbeidsplaats binnen hun team aan te bieden. Het gaat om
een plaats als medewerker in de dienst administratie.
Het team jobcoaching beschikt over een kandidaat met dit specifieke profiel. Onder
voorbehoud van het resultaat van het sollicitatiegesprek kan de kandidaat in oktober 2017
starten. Deze samenwerking kan in de toekomst ook aangewend worden voor eventuele
andere kandidaten en andere profielen zoals o.a. huishoudhulp.
De organisatie is een sociaaleconomiebedrijf dat veel ervaring heeft met het aanbieden van
werkervaring en arbeidsbegeleiding wat zeker ten goede komt aan onze doelgroep. De
jobcoach bezorgde het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst aan de vzw Federatie
Afrikaanse Hoop (Fedda) waarbij de nodige informatie verschaft werd betreffende
tewerkstelling in toepassing van Art.60§7. Deze organisatie stemde in met het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst.
Financieel advies en Visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met vzw Federatie Afrikaanse Hoop
(Fedda), gelegen te 1082 Brussel, Stationsplein 1/2, betreffende de tewerkstelling van OCMWcliënten in het kader van art.60§7, volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in
bijlage van dit besluit.

14. WE

Samenwerkingsovereenkomst OCMW Halle - Provincie Vlaams Brabant in het
kader van subsidieretentie.

De Raad,
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Aanleiding en doel:
De provincie Vlaams-Brabant wenst een project in het kader van subsidieretentie op te zetten
in Halle. De Raad wordt gevraagd kennis te nemen aan de swok in bijlage en haar goedkeuring
hieromtrent te verlenen.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de beleidsplannen die in dat kader werden uitgezet.
Organieke wet 08/07/1976
Recht op Maatschappelijke Integratie 26/05/2002
Vast Bureau in zitting van 03/07/2017; “Project provincie woningkwaliteit en
energiebesparende maatregelen”
Collegebeslissing 30/06/2017
Bijzonder Comité Sociale Dienst in zitting van 05/10/2017; “Project provincie woningkwaliteit
en energiebesparende maatregelen”
Advies en motivering:
De provincie heeft Halle aangesproken als een van de partners voor het opzetten van hun
project subsidieretentie. In dit kader werd een projectvoorstel opgesteld en goedgekeurd
door het BCSD dd 5/10/2017. De volgende stap is het afsluiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en de provincie om het project verder te
kunnen uitrollen.
Er wordt dan ook voorgesteld aan de raad om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten
met de Provincie Vlaams- Brabant, Provincieplein 1 3010 Leuven betreffende subsidieretentie
volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Provincie Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1 3010 Leuven betreffende subsidieretentie, volgens het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit.

BESTUURLIJK TOEZICHT
De beslissingen van de raad worden opgenomen in een overzichtslijst met een beknopte
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze overzichtslijst wordt binnen de
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20 dagen na de vergadering van de OCMW-raad opgestuurd naar de toezichthoudende
overheid, met name:
 de Heer Gouverneur, PROVINCIE VLAAMS BRABANT - Diestsesteenweg 52-54 te 3010
LEUVEN
 de Heer Burgemeester Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 HALLE

Einde: 21:48 uur

De secretaris
voorzitter
Jan De Winne

De plaatsvervangend
Nicky Van Acker

Voor eensluidend afschrift

De secretaris
Jan De Winne

De voorzitter
Christophe Merckx
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