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HOOFDSTUK  1: ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

1.1. Identificatie van het centrum 

 

 

 

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

Heverplein 1 

3191 Boortmeerbeek 

 

 

Tel.: 015 51 11 65 

 

 

Fax: 015 50 01 79 

 

 

Nis-code: 24014 

 

 

Postrekening: IBAN BE42 0000 4565 3654 

 

 

Rekening Belfius: IBAN BE22 0910 0087 4847 
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1.2. Bestuur 

 

1.2.1. Voorzitter: Els Schoeters, Wespelaarsebaan 29, 3190 Boortmeerbeek 

tel.: 0476 32 56 29 

e-mail: voorzitter@ocmwboortmeerbeek.be 
 

1.2.2. Secretaris: Nico Weyns, Ambachtstraat 7, 3110 Rotselaar 

tel.: 015 51 11 65 

e-mail: nico.weyns@ocmwboortmeerbeek.be 
   

1.2.3. Financieel beheerder:  Siel Vanderbeke, Rodenbachstraat 5, 3191 Boortmeerbeek 

 tel.: 015 51 11 65 

 e-mail: siel.vanderbeke@ocmwboortmeerbeek.be 

  

  vanaf 1 mei 2012 tem 30 september 2012 

  Geert Volkaerts, Bieststraat 11a, 3191 Boortmeerbeek 

  tel.: 015 51 11 65 

     e-mail: geert.volkaerts@ocmwboortmeerbeek.be 

 

 
1.2.4.  Raad voor maatschappelijk welzijn: 

 

Naam en Adres Geboortedatum Telefoon E-mailadres 

Els Schoeters (VLD) 

Wespelaarsebaan 29 

3190 Boortmeerbeek 

26.07.1979 0476 32 56 29 

 

voorzitter@ocmwboortmeerbeek.be 

 

Vital Op de Beeck (VLD)   

Sijsjeslaan 1 

3191 Boortmeerbeek 

27.05.1930 015 61 42 39  

Roger Swinnen (VLD) 

Bieststraat 113 

3191 Boortmeerbeek 

10.12.1934 015 61 45 50  

Ann De Wit (CD&V) 

Stationsstraat 131 

3191 Boortmeerbeek 

20.10.1968 015 51 81 51 janssensdewit@gmail.com  

 

Josée Naets (SP.A) 

Hoogstraat 18 

3191 Boortmeerbeek 

19.11.1943 015 51 38 01 josee.naets@telenet.be 

Johan Neefs (CD&V) 

Stationsstraat 2 

3191 Boortmeerbeek 

11.08.1959 015 51 75 50 johan.neefs@belgacom.net 

 

Ann Sleyp (VLD) 

Bredepleinstraat 33 

3190 Boortmeerbeek 

22.06.1965  015 51 84 26 ann.sleyp@telenet.be 

Remy Peelaerts (CD&V) 

Sijsjeslaan 5 

01.12.1937  015 61 19 98 remypeelaerts@skynet.be 
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3191 Boortmeerbeek 

Willy Cornelis (SPA) 

Korenweg 27 

3190 Boortmeerbeek 

23.04.1951  015 51 23 76 willy.cornelis@minfin.fed.be 

 

 

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vonden in 2012 plaats op 

volgende data: 31 januari 2012, 27 maart 2012, 24 april 2012, 29 mei 2012, 29 juni 2012, 

25 september 2012, 23 oktober 2012, 27 november 2012 en 27 december 2012  

(9 vergaderingen). 

 

1.2.5.  Vast bureau 

 
Samenstelling: 

 

Els Schoeters, voorzitter 

Ann Sleyp en Remy Peelaerts, raadsleden. 

 

De vergaderingen van het vast bureau vonden in 2012 plaats op volgende data: 11 januari 

2012, 31 januari 2012, 14 februari 2012, 28 februari 2012, 14 maart 2012, 27 maart 2012, 

10 april 2012, 24 april 2012, 8 mei 2012, 22 mei 2012, 12 juni 2012, 26 juni 2012, 10 juli 

2012, 20 juli 2012, 14 augustus 2012, 28 augustus 2012, 11 september 2012, 25 september 

2012, 9 oktober 2012, 23 oktober 2012, 13 november 2012, 27 november 2012, 

12 december 2012 en 27 december 2012 (24 vergaderingen). 
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1.3. Bijzondere comité’s 

 

 

1.3.1. Bijzonder comité voor de sociale dienst 
 

Samenstelling: 

 

Els Schoeters, voorzitter 

Roger Swinnen en Johan Neefs, raadsleden 

 

De vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst vonden in 2012 plaats op 

volgende data: 10 januari 2012, 31 januari 2012, 14 februari 2012, 28 februari 2012, 

13 maart 2012, 28 maart 2012, 10 april 2012, 24 april 2012, 8 mei 2012, 22 mei 2012, 

12 juni 2012, 26 juni 2012, 10 juli 2012, 24 juli 2012, 14 augustus 2012, 28 augustus 2012, 

11 september 2012, 25 september 2012, 9 oktober 2012, 23 oktober 2012, 13 november 

2012, 27 november 2012, 11 december 2012 en 27 december 2012 (24 vergaderingen). 

 

1.3.2. Bijzonder comité patrimonium 
 

Samenstelling: 

 

Els Schoeters, voorzitter 

Roger Swinnen, Willy Cornelis en Ann De Wit, raadsleden 

 

De vergaderingen van het bijzonder comité patrimonium vonden in 2012 plaats op 

volgende data: 23 februari 2012, 22 maart 2012, 26 april 2012, 24 mei 2012, 28 juni 2012, 

26 juli 2012, 23 augustus 2012, 27 september 2012, 25 oktober 2012, 29 november 2012 

en 27 december 2012 (11 vergaderingen). 
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1.4. Overzicht beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitem + omschrijving 

inhoud beleidsvelden 

 

1.4.1. Beleidsdomeinen 

 
Gedurende 2012 werd met de volgende beleidsdomeinen gewerkt: 

 

� Beleidsdomein 0 : Algemene financiering 
 

Beleidsveld 0010 met beleidsitem 0010.00 : Algemene overdrachten tussen de 

verschillende bestuurlijke niveaus (Overdrachten van algemene aard tussen 

verschillende overheidsniveaus, die niet aan een specifiek beleidsveld kunnen 

worden gekoppeld o.a. gemeentelijke bijdrage.) 

 

Beleidsveld 0030 met beleidsitem 0030.00 : Financiële aangelegenheden (Bevat 

o.a. beleggings- en liquiditeitsverrichtingen in aandelen of effecten, creditintresten,  

nalatigheidsintresten.) 

 

Beleidsveld 0040 met beleidsitem 0040.00 : Transacties in verband met de 

openbare schuld (De leningen van het bestuur als ook de aflossingen ervan; de 

betaalde intresten in verband met het schuldbeheer van het bestuur. Bevat o.a. 

leningen, aflossingen, betaalde intresten van leningen, kosten voor waarborg of 

administratieve beheerskosten van de uitgifte van leningen.) 

 

Beleidsveld 0050 met beleidsitem 0050.00 : Patrimonium zonder maatschappelijk 

doel (Onroerende goederen die het bestuur niet voor haar maatschappelijke 

doelstellingen gebruikt en die geen culturele of toeristische bestemming hebben o.a. 

woningen die verhuurd worden volgens de huurwetgeving, verpachte 

landbouwgronden en verpachte bossen …) 

 

Beleidsveld 0090 met beleidsitem 0090.00 : Overige algemene financiering (De 

ontvangsten en de uitgaven inzake algemene financiering die niet onder de andere 

beleidsvelden van het beleidsdomein algemene financiering (0010 t.e.m. 0050) 

kunnen ondergebracht worden.) 

 

 

� Beleidsdomein 1 : Algemeen beleid 
 

Beleidsveld 0100 met beleidsitem 0100.00 : Politieke organen (Het bestuur, de 

werking of de ondersteuning van de politieke organen. Bevat o.a. Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn, politiek personeel, permanente of ad hoc commissies en 

–comités die handelen voor of opgericht zijn door de politieke organen van het 

bestuur, met uitzondering van deze die met een specifiek beleidsveld verbonden 

zijn.) 

 

Beleidsveld 0110 met beleidsitem 0110.00 : Secretariaat (Het bestuur en de 

werking van de diensten van de secretaris.) 
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Beleidsveld 0111 met beleidsitem 0111.00 : Fiscale en financiële diensten (Het 

bestuur en de werking van de diensten die instaan voor fiscale en financiële 

aangelegenheden, het beheer van de openbare gelden en de werking van de 

thesaurie.) 

 

Beleidsveld 0112 met beleidsitem 0112.00 : Personeelsdienst en vorming (Het 

bestuur en de werking van algemene personeelsdiensten, met inbegrip van de 

ontwikkeling en de toepassing van het algemeen personeelsbeleid en de algemene 

procedures (selectie, bevordering, beloningsstelsels, functiebeschrijving, evaluatie 

en functieclassificatie).) 

 

Beleidsveld 0119 met beleidsitem 0119.00 : Overige algemene en ondersteunende 

diensten (De algemene en ondersteunende diensten van het bestuur die niet onder 

de beleidsvelden 0100 t.e.m. 0113 kunnen ondergebracht worden. Bevat o.a. 

personeel die instaat voor het technisch onderhoud van de gebouwen.) 

 

 

� Beleidsdomein 2 : Kind- en jongerenbeleid 
 

Beleidsveld 0940 met beleidsitem 0940.00 : Jeugdvoorzieningen 

 

 

� Beleidsdomein 3 : Thuiszorg- en ouderenbeleid 
 

Beleidsveld 0943 met beleidsitem 0943.00 : Gezinshulp 

 

Beleidsveld 0948 met beleidsitem 0948.00 : Poetsdienst 

 

Beleidsveld 0949 met beleidsitem 0949.00 : Overige gezinshulp (Hulp verschaft 

onder de vorm van geld of voordelen in natura aan gezinnen met kinderen ten laste 

die niet aan de beleidsvelden 0940 tem. 0948 kan toegewezen worden. Omvat de 

mantelzorgpremie.) 

 

Beleidsveld 0950 met beleidsitem 0950.00 : Ouderenwoningen 

(Bejaardenwoningen) 

 

Beleidsveld 0953 met beleidsitem 0953.00 : Rusthuizen (Het bestuur en de werking 

van rustoorden.) 

 

Beleidsveld 0959 met beleidsitem 0959.00 : Overige verrichtingen betreffende 

ouderen (Vergoedingen betaald aan personen die zorgen voor een oudere (niet de 

mantelzorg).) 

 

 

� Beleidsdomein 4 : Sociaal beleid 

 
Beleidsveld 0900 met beleidsitem 0900.00 : Sociale bijstand 
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Beleidsveld 0901 met beleidsitem 0901.00 : Voorschotten (Voorschotten toegekend 

door het OCMW op bezoldigingen en vervangingsinkomens.) 

 

Beleidsveld 0903 met beleidsitem 0903.00 : Lokale opvanginitiatieven voor 

asielzoekers 

 

Beleidsveld 0904 met beleidsitem 0904.00 : Activering van tewerkstelling (De 

activering van werklozen in het kader van het recht op maatschappelijke integratie.) 

 

Beleidsveld 0905 met beleidsitem 0905.00 : Dienst voor juridische informatie en 

advies (De werking van de diensten voor juridische informatie en advies in het 

kader van sociale dienstverlening, bijdrage SOCIAL) 

 

Beleidsveld 0908 met beleidsitem 0908.00 : Andere sociale bijdragen (premie 

onthaalmoeders) 

 

Beleidsveld 0909 met beleidsitem 0909.00 : Overige verrichtingen inzake sociale 

uitsluiting (sociale en culturele participatie) 

 

Beleidsveld 0930 met beleidsitem 0930.00 : Sociale huisvesting (Het bestuur, de 

werking en de ondersteuning van diensten die sociale bescherming onder de vorm 

van voordelen in natura verschaffen om de gezinnen te helpen de 

huisvestingskosten te dragen, bijdrage SVK) 
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1.4.2. Budgethouderschap 
 

Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat 

taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie 

nastreeft. 

 

‘Budget’ omvat in dit kader het geheel van beschikbaar gesteld dienstverleningspotentieel. 

Dit omvat onder andere het gebruik van een gebouw, materieel, beroep kunnen doen op 

competent personeel, ed. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke 

budgettaire, infrastructurele- en personeelsmiddelen ter beschikking van de budgethouder 

te stellen teneinde deze in staat te stellen om de vooropgestelde doelstellingen te 

verwezenlijken. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn is de hoofdbudgethouder. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert het budgethouderschap voor 

aangelegenheden van dagelijks bestuur aan de secretaris binnen de grenzen hierna bepaald: 

-    voor alle activiteitencentra behalve Bejaardentehuis (8341): exploitatiebudget, behalve 

loonkosten, gerechtskosten, studiekosten, representatiekosten en maatschappelijke 

dienstverlening tot en met € 5.500. 

 

De secretaris delegeert het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks 

bestuur, hem toegekend krachtens de hiervoor vermelde delegatie aan volgende 

personeelsleden: 

- aan Geert Volkaerts, stafmedewerker algemene zaken, voor de activiteitencentra 

Algemeen Bestuur (100) en Privaat Patrimonium (124): exploitatiebudget, behalve 

loonkosten, gerechtskosten, studiekosten en representatiekosten tot en met € 5.500 

- aan Katrien Willekens, verantwoordelijke algemene sociale dienstverlening, voor de 

activiteitencentra Sociale Dienst (832), Gezinszorg (8441), Extramurale Ouderenzorg 

(8716) en Bejaardenwoningen (924): exploitatiebudget, behalve loonkosten, 

gerechtskosten, studiekosten, representatiekosten en maatschappelijke dienstverlening tot 

en met € 5.500 

- aan Els De Greef, coördinator Buitenschoolse kinderopvang, voor het 

activiteitencentrum Kinderopvang (8442): exploitatiebudget, behalve loonkosten, 

gerechtskosten, studiekosten en representatiekosten tot en met € 5.500 

 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert het budgethouderschap voor sommige 

aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan, na gunstig advies van de 

secretaris, aan sommige personeelsleden, binnen de grenzen hierna bepaald: 

- aan Geert Volkaerts, stafmedewerker algemene zaken, voor de activiteitencentra 

Algemeen Bestuur (100) en Privaat Patrimonium (124): investeringsuitgaven tot en met € 

5.500 

- aan Katrien Willekens, verantwoordelijke algemene sociale dienstverlening, voor de 

activiteitencentra Sociale Dienst (832), Gezinszorg (8441), Extramurale Ouderenzorg 

(8716) en Bejaardenwoningen (924): investeringsuitgaven tot en met € 5.500 
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- aan Els De Greef, coördinator Buitenschoolse kinderopvang, voor het 

activiteitencentrum Kinderopvang (8442): investeringsuitgaven tot en met € 5.500 

 

Deze delegatie voor aangelegenheden die het dagelijks bestuur te boven gaan, vervalt zes 

maanden na de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Bij afwezigheid van een ambtenaar-budgethouder, is de secretaris, budgethouder van de 

betreffende gedelegeerde budgetten. 

 

De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom, 

zijn onderworpen aan een voorafgaand visum voordat enige verbintenis kan worden 

aangegaan. Met toepassing van artikel 162§2 van het decreet betreffende de organisatie 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 121 van het Besluit 

Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus,  bepaalt de raad voor 

maatschappelijk welzijn dat beslissingen met financiële impact tot en met € 5.500 

vrijgesteld worden van het verplichte visum van de financieel beheerder. 

 

De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen 

verbintenissen in het kader van zijn opdracht. Hij verleent zijn visum als uit het onderzoek 

de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. 

 

Teneinde de financieel beheerder in de gelegenheid te stellen zijn visum te verlenen, wordt 

de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn en van het vast bureau meegedeeld 

aan de financieel beheerder. De toelichtingen en ontwerpbesluiten van de geagendeerde 

punten evenals de administratieve dossiers zijn ter inzage van de financieel beheerder. De 

financieel beheerder verleent zijn visum binnen de termijn vanaf de bijeenroeping van de 

raad voor maatschappelijk welzijn of het vast bureau en het ogenblik van de vergadering. 

Het verlenen van het visum gebeurt door de ondertekening door de financieel beheerder 

van het daartoe bestemde register. Bij gebreke aan uitdrukkelijke weigering van het visum 

wordt de financieel beheerder geacht zijn visum te hebben verleend. 

 

De budgethouder kan met toepassing van artikel 162 van het decreet betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ook voor verrichtingen 

die zijn vrijgesteld van het verplicht visum van de financieel beheerder, facultatief het 

visum van de financieel beheerder vragen. 

 

De budgethouder is verantwoordelijk voor de facturatie van de te ontvangen bedragen die 

betrekking hebben op het aan hem toevertrouwde budget. 

 

De budgethouder moet er voor zorgen dat alle prestaties, activiteiten of gebeurtenissen die 

recht geven op een te ontvangen bedrag dat betrekking heeft op het hem toevertrouwde 

budget gefactureerd worden.  

 

In het kader van het budgethouderschap wordt onder loonkost verstaan: 

− het salaris 

− de RSZ-bijdragen 

− de toelagen zoals voorzien in de rechtspositieregeling 

− de vergoedingen voor onregelmatige prestaties zoals voorzien in de 

rechtspositieregeling 
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De betaling van de bezoldigingen is een uitvoeringsmaatregel.  De goedkeuring van de te 

betalen bedragen wordt toevertrouwd aan de secretaris van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn. De secretaris kan die bevoegdheid niet delegeren. 

 

De betaling van maatschappelijke dienstverlening is een uitvoeringsmaatregel.  

 

De goedkeuring van de te betalen bedragen wordt toevertrouwd aan de secretaris van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De secretaris kan die bevoegdheid niet 

delegeren. 

 

 

 



 

1.4.3. Organogram OCMW Boortmeerbeek 
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1.5. Diensten 

 

1.5.1. Administratie  
 

Heverplein 1 - 3191 Boortmeerbeek  

Tel.: 015 51 11 65 

Fax: 015 50 01 79 

 

Openingsuren: iedere werkdag doorlopend van 8.00 tot 16.00 uur 

 

Stafmedewerker algemene zaken: Geert Volkaerts  

 

Personeelsdienst:  Kim Bosmans  

 

Boekhouding: Lesley Robaina  

 

Secretariaat:  Jelle Boon 

 Monique Eyns  

 Martine Vanhooren 

 Sarah Verhard  

 Tina Decock 

 

1.5.2. Sociale dienst 
 

Heverplein 12 - 3191 Boortmeerbeek  

Tel.: 015 51 11 65 

Fax: 015 50 01 78 

 

Openingsuren: dinsdag- en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  

donderdag van 18.00 tot 20.00 uur 

of na afspraak 

juridisch advies: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 

 

Verantwoordelijke algemene sociale dienstverlening: Katrien Willekens  

 

Maatschappelijk assistenten:  Chantal Hermans  

Myriam Lemmens     

Ingrid Van Bellinghen  

Daisy Wellens  
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1.5.3.   Instelling voor schuldbemiddeling  
 

Heverplein 12 - 3191 Boortmeerbeek  

Tel.: 015 51 11 65 

Fax: 015 50 01 78 

 

Na afspraak 

 

Maatschappelijk assistenten:  Chantal  Hermans 

Myriam Lemmens   

Ingrid Van Bellinghen  

 

Het OCMW Boortmeerbeek werd erkend als instelling voor schuldbemiddeling op 30 mei 

2002 voor een periode van drie jaar bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Minister van 

Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 30 mei 2002.  

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk 

Welzijn van 19 april 2005 werd de erkenning verlengd voor een periode van zes jaar, met 

ingang van 30 mei 2005. Een nieuwe verlenging werd bekomen voor een periode van zes 

jaar met ingang van 30 mei 2011. 

 

Erkenningsnummer: 14AF/74/02013 

 

Het OCMW Boortmeerbeek had een samenwerkingsovereenkomst met advocaat Cies 

Geysen van 1 januari 2004 tot en met 28 februari 2012. Aangezien het OCMW op 1 

januari 2012 is toegetreden tot SOCiAL vereniging titel VIII hoofdstuk 1 OCMW-wet 

voor de afname van juridische dienstverlening, voldoet het aan de erkennings-

voorwaarden als instelling voor schuldbemiddeling. 
 

1.5.4. Extramurale ouderenzorg 
 

Dienst gezinszorg 

Poetsdienst  

Heverplein 3 - 3191 Boortmeerbeek 

 

Tel.: 015 50 01 64 

Fax: 015 50 01 79 

 

Openingsuren voor publiek: op afspraak 

 

Verantwoordelijke: Kim Verbeek 

 

Administratief medewerker: Sarah Verhard 

 

Maatschappelijk assistent: Lisa Verschueren  
 

 

 

1.5.5. Bejaardenwoningen 
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Het OCMW heeft 14 bejaardenwoningen in eigen beheer en stelt deze ter beschikking 

van alleenstaande bejaarden (ten minste 65 jaar oud zijn op de dag van de aanvraag) en 

bejaarde koppels (één der partners moet ten minste 65 jaar oud zijn op dag van de 

aanvraag, de andere partner ten minste 60 jaar). Aanvragen worden ingediend bij de 

dienst thuiszorg van het OCMW. 

In behartenswaardige gevallen kan het bijzonder comité voor de sociale dienst afwijken 

van de minimale leeftijdsvoorwaarde. De maatschappelijk assistent zal in voorkomend 

geval een gemotiveerd voorstel indienen. 

 

1.5.6. Lokaal opvanginitiatief 
 

Het OCMW had in 2012 lokale opvanginitiatieven (LOI) op volgende adressen: 

 

Hanswijkstraat 16, 3190 Boortmeerbeek 

Conventie (24011/1) : 4 plaatsen sinds 7 januari 2004  

Samenstelling: twee alleenstaanden en koppel 

 

Leuvensesteenweg 296, 3191 Boortmeerbeek 

met ingang van 1 mei 2012 werd dit LOI gesupprimeerd (einde huurovereenkomst) 

 

Sint-Adriaanweg 18, 3190 Boortmeerbeek 

Conventie (24011/4): 6 plaatsen sinds 3 januari 2011 

Samenstelling: 3 koppels 

 

Blokstraat 4, 3190 Boortmeerbeek 

Conventie (24011/9): 11 plaatsen sinds 15 november 2012 

Samenstelling: 5 koppels en 1 alleenstaande 

 

In 2012 hadden we 16 dossiers voor de 3 LOI’s: 

� LOI Hanswijkstraat: 7 dossiers 

� LOI Leuvensesteenweg: 4 dossiers 

� LOI Sint-Adriaanweg:  5 dossiers 

 

Verantwoordelijk maatschappelijk werker: Daisy Wellens 

 

1.5.7. Sociaal verhuurkantoor 
 

Het OCMW is oprichtende partner van het SVK SOCiAL. De vzw werd opgericht op 

27 januari 2009. Het OCMW neemt geen woningen meer in huur om deze onder te 

verhuren aan woonbehoeftige inwoners.  
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1.5.8. Buitenschoolse kinderopvang Ravot 
 

Ravesteinstraat 84 - 3191 Boortmeerbeek 

 

Tel.: 015 51 71 09 

Fax: 015 52 04 30 

www.ravot.be 

e-mail: ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

 

Openingsuren: 

 

gewone schooldagen:  7.00 uur tot begin school 

 einde school tot 19.00 uur 

woensdag:  7.00 uur tot begin school 

 einde school (middag) tot 19.00 uur 

alle andere schoolvrije werkdagen: 7.00 tot 19.00 uur 

schoolvakanties: 7.00 tot 19.00 uur 

 

Coördinator: Els De Greef  

 

Pedagogisch medewerker: Brenda Servranckx (tot met 11 september 2012) 
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1.5.9. Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden. 
 

Lidmaatschappen:  
 

• Regionaal Centrum voor Maatschappelijk Werk (RCMW) Cadens,  

Grote Baan 55, 3150 Haacht 

 

• Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), 

Aarlenstraat 53 bus 4, 1040 Brussel 

De vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn in de algemene 

vergadering van de VVSG: Ann De Wit 

 

• Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt 

De vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn in de algemene 

vergadering wordt voor iedere vergadering opnieuw aangeduid. 

 

• Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven 

Vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn in het 

beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming 

op het werk: Remy Peelaerts; 

Ann De Wit wordt verkozen als vertegenwoordiger tijdens de buitengewone 

algemene vergadering. 

 

• IGO Leuven, Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven 

De vertegenwoordiger van de raad voor maatschappelijk welzijn in de algemene 

vergadering wordt voor iedere vergadering opnieuw aangeduid. 

 

• SVK Social, Grote Bollostraat 7, 3120 Tremelo 

Het OCMW Boortmeerbeek stond mee aan de wieg bij de oprichting van dit 

Sociaal verhuurkantoor samen met de OCMW’s van Begijnendijk, Haacht, 

Keerbergen, Rotselaar en Tremelo en de vereniging Social eind 2008.  

Els Schoeters is lid van de raad van Bestuur. 
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• OCMW-vereniging SOCiAL 

vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de OCMW's 

Het OCMW Boortmeerbeek is lid sinds 8 april 2011 voor de afname van 

juridische dienstverlening a rato van 1 dag per week. 

Kris Jacobs werd als jurist toegewezen aan ons OCMW met ingang van 5 januari 

2012. Hij houdt zitdag op donderdagvoormiddag voor de bewoners van 

Boortmeerbeek. 

Vertegenwoordiger voor de raad van beheer en algemene vergadering: Johan 

Neefs. 
 

• Bosgroep Groene Corridor vzw, Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde 

 

 

Samenwerkingsverbanden:  

 

• Samenwerking met vzw SPIT-Tewerkstelling 

Het OCMW werkt sinds 2004 samen met vzw SPIT-Tewerkstelling teneinde door 

sociale economie bij te dragen tot de professionele herinschakeling van personen die 

OCMW-steun genieten. 

 

• Samenwerkingsakkoord met Landelijke Thuiszorg/Familiehulp 

Al enkele jaren heeft het OCMW een samenwerkingsakkoord met de Landelijke 

Thuiszorg en Familiehulp. Het OCMW vergoedt deze diensten voor de hulp die ze 

binnen de regio op zich nemen. Deze samenwerking is indertijd tot stand gekomen 

om het hoofd te bieden aan de toenmalige lange wachtlijst voor de gezinszorg binnen 

het OCMW. Sinds enkele jaren is dit bedrag geplafonneerd op € 1500 per jaar.   

 

• Overleg met Familiehulp 

Familiehulp is een thuiszorgdienst met een waaier aan diensten en is actief in alle 

gemeenten van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Het OCMW neemt deel aan het 

tweemaandelijkse overleg binnen het Centrum van Diensten. Dit is het belangrijkste 

overlegmoment tussen het OCMW en alle andere thuiszorgactoren: om de twee 

maanden komen de verschillende thuiszorgactoren van de regio Haacht samen om 

cliëntendossiers te bespreken. De aanwezige actoren zijn: Landelijke Thuiszorg, 

Familiehulp, Wit-Gele Kruis, OCMW Haacht, OCMW Boortmeerbeek, OCMW 

Keerbergen en de Christelijke Mutualiteit.  

 

• Samenwerking Werkwinkel Haacht 

 

• Lokaal Sociaal Beleid 

 

De coördinatie van het lokaal sociaal beleidsplan werd door de hogere overheid 

toegewezen aan het lokale bestuur. Dit betekent dat zowel de gemeente als het 

OCMW deze opdracht gezamenlijk moeten opnemen. De stuurgroep bestaat aldus 

uit verantwoordelijken van de gemeente en van het OCMW die een actieve rol 

vervullen in het lokaal sociaal beleid. Bij besluit van het vast bureau van het OCMW 
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en het college van burgemeester en schepenen werd de stuurgroep in eerste instantie 

samengesteld uit volgende ambtelijke vertegenwoordigers: 

- Jan Smits, gemeentesecretaris 

- Patrick Vissers, coördinator algemene zaken gemeente 

- Nico Weyns, OCMW-secretaris  

- Katrien Willekens, coördinator sociale zaken OCMW. 

 

Later werd de stuurgroep uitgebreid met volgende politieke vertegenwoordigers: 

- vanuit het OCMW zetelen de leden van het vast bureau in de stuurgroep 

- de bevoegde schepen, Anne Cleiren. 

 

• Samenwerkingsprotocol ICT en e-government 

Het OCMW participeert aan het VERA-project “samenwerking ICT en elektronische 

dienstverlening”. Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een algemene 

visie op elektronische dienstverlening en interne automatisering, een betere 

aansturing vanuit het beleid, een verantwoorde planning en een efficiënte besteding 

van mensen en middelen. Els Schoeters werd aangeduid als vertegenwoordiger in de 

stuurgroep, Remy Peelaerts werd aangeduid als vervanger van de 

vertegenwoordiger. Geert Volkaerts werd aangeduid als vertegenwoordiger van het 

OCMW in het adviescomité van het samenwerkingsverband. 
 

• Het OCMW neemt deel aan het lokaal woonoverleg Boortmeerbeek. Deze 

samenwerking heeft als doelstelling de projecten van alle partners, waaronder de 

bouwmaatschappijen, bekend te maken zodat de vergadering zich hiermee kan 

akkoord verklaren. 

  

Het vast bureau van 13 april 2010 heeft de delegatie als volgt samengesteld: 

- leden van het vast bureau 

- secretaris  

- Katrien Willekens 
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HOOFDSTUK  2: BESCHRIJVEND GEDEELTE 
 

 

2.1. Tijdens 2012 ontplooide activiteiten 

 

 

Behoeftenonderzoek bij de inwoners 

 
Er werd een behoeftenonderzoek georganiseerd bij de inwoners van Boortmeerbeek inzake 

het sociaal beleid. 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 24 april 2012 besloten om zich te 

engageren om de volgende resultaten van dit onderzoek, naar haalbaarheid en opportuniteit, 

mee te nemen bij de ontwikkeling van de meerjarenplanning: 

� wonen is een belangrijk thema 

� de nood aan informatie en communicatie  

� versterken van de doelgerichtheid op financieel zwakkeren  

� de uitbouw van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar 

� de uitbreiding van dienstverlening op het vlak van zorg en gezondheid  

 

Tevredenheidsonderzoek bij het OCMW-cliënteel 

 
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Sociale School KH Leuven in samenwerking met 

het Steunpunt Sociale Planning van de provincie Vlaams-Brabant. 

De resultaten vormen een basis voor eventuele verbeterplannen binnen de sociale dienst. 

 

Lokale opvanginitiatieven  
 

Hanswijkstraat 16 

  

Dit gebouw werd aangekocht door het OCMW.  De bovenste verdieping is ingericht 

als LOI en het gelijkvloers wordt door de gemeente gehuurd en is ingericht als 

jeugdhuis.  Er werd een overheidsopdracht uitgeschreven om de nodige 

renovatiewerken te laten uitvoeren. 

 

Blokstraat 4 

 

Dit gebouw werd door het OCMW verworven door middel van een ruil van 

onroerende goederen tussen het gemeentebestuur en het OCMW van Boortmeerbeek. 

Ook voor dit gebouw werd een overheidsopdracht uitgeschreven om de nodige 

aanpassingswerken te realiseren. 

 
 

Opstart verwenzorg 

 
In zitting van 14 augustus 2012 keurde het vast bureau dit concept van samenwerking tussen 

de dienst thuiszorg en WZC De Ravestein goed: 
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een verzorgende van de dienst thuiszorg geeft de gebruiker een relaxatiebad in een 

uitgeruste badkamer van het WZC De Ravestein. 

 

 

Hertekening organisatiestructuur 

 
In de zitting van 11 september 2012 van het vast bureau wordt de onderhandelingsprocedure 

‘begeleiding uittekening organisatie- en processtructuur’ gegund aan Joca Consulting.  Het 

traject voor de hertekening van de organisatiestructuur zal in 2013 van start gaan. 

 

Aanduiding vertrouwenspersonen 
 

In de zitting van 25 september 2012 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn, in het kader 

van de wet op de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 

werk, volgende medewerkers aangeduid als vertrouwenspersoon: 

- Myriam Lemmens, maatschappelijk assistent 

- Kim Bosmans, deskundige personeelszaken. 

 

Aanwezigheidsbeleid 
 

Het OCMW ontwikkelt en implementeert een aanwezigheidsbeleid. Onder 

aanwezigheidsbeleid verstaan we het geheel van maatregelen die het bestuur neemt om 

ziekteverzuim te voorkomen, te verminderen en op te lossen. Deze maatregelen omvatten 

acties rond veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en psychosociale aspecten.  
 

Uitvoering HRM-scan 
 

Het managementteam heeft samen met de deskundige personeelszaken een HRM-scan 

uitgevoerd. De resultaten van de HRM-scan dienen als input voor de ontwikkeling van een 

geïntegreerd HRM-beleid. 

 

Huur nieuwe werkplaats 
 

Het OCMW huurt vanaf 1 oktober 2012 een gebouw gelegen Wespelaarsebaan 55 te 

Boortmeerbeek. Dit gebouw is bestemd als magazijn en werkplaats voor de werkmannen 

van het OCMW. 

 

BIN-normen 
 

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) vaardigt richtlijnen uit met als doel om een 

uniforme schrijfwijze en een consequent taalgebruik te bevorderen. Deze normen zijn van 

toepassing op alle brieven, sjablonen, formulieren, facturen, documenten en e-mailberichten.  

De BIN-normen zijn zeer ruim, daarom heeft het secretariaat de voor ons relevante 

afspraken samengebracht in een beknopt document. Deze afspraken werden door het 

managementteam gevalideerd en maken deel uit van de verder te ontwikkelen huisstijl.  
 

Aankoop reservatie- en facturatiesoftware voor de buitenschoolse kinderopvang 
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Om de dienstverlening op het vlak van buitenschoolse kinderopvang en de efficiëntie van de 

interne werking te optimaliseren, heeft het OCMW een nieuw reservatie- en 

facturatiesysteem aangekocht, nl. I-school en I-scan. Ouders kunnen via I-school online 

reserveren voor schoolvakanties en schoolvrije dagen. I-school staat verder in voor de 

automatische verwerking van de facturen en de aanmaak van de fiscale attesten. Via I-scan 

worden de aanwezigheden van de kinderen geregistreerd. Deze gegevens dienen dan als 

basis voor de facturatie. 

 

Reorganisatie fileserver 
 

Het OCMW ontwikkelt en implementeert een structurele, functionele en beheersbare 

indeling van de servermappen. Het doel is dat alle informatie maximaal en vlot toegankelijk 

is voor de gebruikers, rekeninghoudend met ingestelde rechten. Daarnaast wordt een strikte 

format voor een duidelijke, uniforme naamgeving van bestanden vastgelegd. 

 

Link met Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen 

 
Het OCMW koopt de link met de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen aan zodat 

we steeds over correcte bedrijfsgegevens beschikken. 

 
 

2.2. Overzicht van de tijdens het boekjaar gerealiseerde investeringen 

 

 

2.3. Stand van zaken van de lopende investeringsprojecten 

 

2.3.1. Gedeeltelijk gerealiseerde investeringsprojecten 
 

• 200902 : uitbreiding speelplein BKO 

Investeringsbudget:  € 900.764,88 

Financiering : eigen middelen 

Besteed budget in 2009: € 29.559,36 

Besteed budget in 2010: € 283.513,37 

Besteed budget in 2011: € 541.400,47 

Besteed budget in 2012: € 46.291,68 

 

• 201002: Verkoop diverse bouwgronden ter financ. Sociaal Huis 

Desinvesteringsbudget: - € 8.400.000,00 

Verworven opbrengst in 2011: € 1.128.801,26 

Verworven opbrengst in 2012: € 3.914.349,48 

 

• 201004: Architectuuropdracht Sociaal Huis 

Investeringsbudget: € 150.000,00 

Besteed budget in 2011: € 12.136,00 

Besteed budget in 2012: € 6.630,00 

 

• 201205: Software registratie en facturatie 
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Investeringsbudget: € 9.000,00 

Besteed budget in 2012: € 7.637,52 

 

• 201207: Aanpassingswerken lokale opvanginitiatieven 

Investeringsbudget: € 80.000,00 

Besteed budget in 2012: € 8.593,00 

 

 

2.3.2. Nog niet gerealiseerde investeringsprojecten 
 

Hierna volgt een overzicht van de investeringen die bij het afsluiten van het boekjaar 

2010 nog niet werden gerealiseerd: 

 

• 201001: Sociaal Huis te financ. Verkoop 22 gronden 

Investeringsbudget: € 3.000.000,00 

Besteed budget in 2011: nihil 

Besteed budget in 2012: nihil 

 

• 201006: Lokaal Opvanginitiatief 

Investeringsbudget: € 250.000,00 

Besteed budget in 2011: nihil 

Besteed budget in 2012: nihil 

 

• 201201: LOI-winst 

Investeringsbudget: € 40.000,00 

Besteed budget in 2012: nihil 

 

• 201202: Aankoop bestelwagen 

Investeringsbudget: € 20.000,00 

Besteed budget in 2012: nihil 

 

• 201203: Realiseren sociaal huis - appartementen 

Investeringsbudget: € 2.000.000,00 

Besteed budget in 2012: nihil 

 

• 201204: Document management systeem 

Investeringsbudget: € 7.500,00 

Besteed budget in 2012: nihil 

 

• 201206: Aankoop jeugdhuis Hanswijkstraat 16 

Investeringsbudget: € 118.388,2 

Besteed budget in 2012: nihil 
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HOOFDSTUK  3: FINANCIEEL GEDEELTE 
 

Voor de aanvullende financiële informatie verwijzen we naar de jaarrekening per 31 

december 2012 zelf.  Deze is voor de eerste keer opgesteld volgens de nieuwe 

regelgeving betreffende de beheers- en beleidscyclus en omvat alle informatie die 

voorheen in het financieel verslag opgenomen werd. 

 

Het OCMW van Boortmeerbeek ging een akkoord aan met de gemeente Boortmeerbeek 

om het resultaat uit de jaarrekeningen vanaf 2012 tot en met 2019 op te nemen in de 

bestemde gelden die aangewend kunnen worden voor de financiering van roerende 

investeringen. 

 

Voor 2012 zal aldus 4.902,98 euro toegevoegd worden aan deze bestemde gelden voor de 

financiering van roerende investeringen.  Dit bedrag is de som van het operationeel en 

financieel resultaat van 2012.  Het uitzonderlijk resultaat omvat de verkoop van gronden 

ter financiering van het sociaal huis. 

 

 

 

 


