
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 22 oktober 2019. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël Heyvaert, 

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden: Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos 

Vekemans, Rita Laureyssens, Jan De Prins, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter 

Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex Verbergt, Tom Sleeuwaert, Maxim Van den Bossche, Katrien 

Seynaeve, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens 

algemeen directeur: Kristof Janssens   

Punt A.1:  Kennisname van de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2019. 

Dit punt werd al besproken en toegelicht tijdens de gemeenteraad. 

De raad voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op artikel 263 van het decreet lokaal bestuur  

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de opvolgingsrapportering over het 

meerjarenplan 2019 van gemeente en ocmw Zoersel. 

Punt A.2:  Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram aan het vast 

bureau. 

Dit punt werd al besproken en toegelicht tijdens de gemeenteraad.  Dezelfde aanpassingen worden 

gedaan aan het voorstel van besluit waarna de stemming volgt met als resultaat: unaniem. 

Feiten en context 

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van gemeente en ocmw weer met 

inbegrip van de functies die deel uitmaken van het managementteam. Op basis van het organogram 

bepaalt het bestuur de onderverdeling van de werking in afdelingen en diensten alsook de wijze hoe 

die in relatie tot elkaar staan en wie leiding geeft aan wie.  Gemeente en ocmw hebben één 

gezamenlijk organogram dat geldt voor beide organisaties samen. Samen met het managementteam 

stelt de algemeen directeur het ontwerp van organogram op.  

Juridische grond 

- decreet lokaal bestuur van 22 december 2017: de artikelen 56 en 85 inzake de bevoegdheden 

alsook de artikelen 161 en 171 voor wat betreft de definitie en de procedure voor vaststelling van 

het organogram 

Argumentatie 

Omdat een organisatiestructuur de dienstverlening en de evoluties daaromtrent ondersteunt, vormt het 

een dynamisch geheel dat vlot en snel moet kunnen worden aangepast aan veranderende noden en 

verwachtingen.  Het maakt deel uit van het aspect organiseren van de dienstverlening en behoort dus 

eerder tot de taakstelling van het uitvoerend orgaan belast met het dagelijks bestuur van de organisatie.  

Om een vlotte werking te garanderen luidt het voorstel daarom om de bevoegdheid tot het vaststellen 

van het organogram te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, een 

mogelijkheid die ook uitdrukkelijk door de decreetgever is ingeschreven in het decreet lokaal bestuur. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1: 

De bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van het organogram wordt toegewezen aan het vast 

bureau. De algemeen directeur bereidt het ontwerp van organogram en van de aanpassingen ervan 

voor in samenwerking met het managementteam. Subdelegatie is evenwel niet toegestaan. 

Artikel 2: 

Wijzigingen aan het organogram worden jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad. 



Punt A.3:  Uitbreiding aanbod Z-pas: korting op het lidgeld en de waarborg van de fietsuitleen 

Velotheek 

Schepen Cindy Van Paesschen vermeldt in haar toelichting dat de dag na de raadszitting de velotheek 

opent. Het voorstel luidt om houders van een Z-pas 50% korting te geven op de door de gebruikers te 

betalen waarborg en lidgeld.  Hierbij laat de schepen weten dat de bedragen vermeld in feiten en 

context in het ontwerpbesluit nog werden aangepast nadat het bundel van de agenda al was 

uitgestuurd.  De juiste bedragen waarop dan de korting voor de Z-pas op wordt toegepast zijn: 

lidmaatschap 30 EUR, 20 EUR vanaf tweede kind, waarborg 20 EUR / fiets, met een maximum van 40 

EUR te betalen lidmaatschap per gezin.   

De schepen besluit met een oproep om fietsen te brengen voor kinderen, met dank aan CD&V voor de 

hulp bij de bekendmaking. 

Raadslid Katrien Schryvers benadrukt dat haar fractie positief tegenover dit project staat.  Er is in 

deze raad ook over gesproken bij het overlopen van de beleidsintenties.  Toen werd IGEAN en Tracé 7 

nog als aparte projecten vermeld; het is goed dat ze nu in de uitvoering van het project samenkomen 

als partners.  Dit betekent een zinvolle invulling als arbeidsmatige activiteit en het is goedkoper voor 

gezinnen, dus dit project zorgt voor een meervoudige meerwaarde. Ook de sociale korting voor 

houders van een Z - pas is positief.   Voor mensen uit de doelgroep is de locatie evenwel niet evident 

om te vinden, en de openingsuren zijn beperkt tot dinsdag en donderdag , vandaar is bekendmaking 

nodig en een afdoende signalisatie ter plekke ook voor wie met de wagen fietsen afhaalt of brengt.   

Raadslid Jos van Dongen merkt op dat in de BODE VAN Schoten vermeld stond dat het lidmaatschap 

voor een gezin in Schoten 40 EUR / jaar bedroeg en er werd geen vermelding gemaakt van een 

waarborg. 

Schepen Cindy Van Paesschen geeft aan dat die info onvolledig is. 

Raadslid Jos van Dongen wenst nog uitleg bij het verschil in subsidiebedragen die hij opmerkt.  De 

provincie steunt de werking in de ene regio met 22.500 EUR en in onze regio slechts met 9.500 EUR.  

Van waar dit verschil?  Tevens is de vraag of er al uitleningen zijn gebeurd. 

Schepen Cindy Van Paesschen zegt dat enkel het inzamelen van fietsen is gestart het uitlenen nog niet. 

Schepen Marc De Cordt haalt aan dat beide regio’s piloot zijn, maar dat het verschil in berekening 

zal nagevraagd worden. 

Raadslid Tom Sleeuwaert kondigt aan dan zijn fractie dit project goedkeurt.  Het is positief want de 

kost voor kinderfietsen is reëel in een gezin. De sociale korting is ook toe te juichen, de fractie zal het 

punt enthousiast goedkeuren.   

MOTIVERING 

Voorgeschiedenis 

Het schepencollege besliste op 29 juli 2019 om toe te treden tot het samenwerkingsverband dat een 

kinderfietsuitleendienst zal organiseren in de gemeenten Zoersel, Malle en Schilde. 

Dit  project is een samenwerking tussen de lokale besturen van Zoersel, Malle en Schilde, IGEAN, PC 

Bethanië, Kringwinkel de Cirkel, Kina en Selab. Deze uitleendienst zal fietsen ter beschikking stellen 

aan kinderen tot 12 jaar.  

Feiten en context 

Bij de start van de fietsuitleendienst voor kinderen is het jaarlijkse lidgeld vastgelegd op € 30 voor een 

eerste kind en € 20 voor volgende kinderen en de waarborg op € 20 met een maximum van € 40 per 

lidmaatschap per gezin. 

De raad voor maatschappelijk welzijn wil het fietsgebruik bij gezinnen met een laag inkomen 

ondersteunen door aan kinderen tot en met 12 jaar die in het bezit zijn van een Z-pas, een korting te 

geven van 50 % op het jaarlijkse lidgeld van de fietsuitleendienst, en 50 % op de eenmalige waarborg 

die men betaalt bij het lidmaatschap.  

Juridische grond 

- artikel 57 § 1 en 60 § 6 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de ocmw’s 

- artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 27 december 2017, betreffende de  

  bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

- besluit van het schepencollege van 29-07-2019 om toe te reden tot het samenwerkingsverband van  

  de fietsuitleendienst. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Artikel 1:  

Kinderen tot 12 jaar, die in het bezit zijn van een Z-pas, krijgen een korting van 50% op de waarborg 

en het jaarlijkse lidgeld van de intergemeentelijke kinderfietsuitleendienst. 

Artikel 2:  



Een kopie van dit besluit zal worden bezorgd aan de dienst voor maatschappelijk welzijn, en de 

financiële dienst van gemeente & ocmw Zoersel, en aan de coördinator van de fietsuitleendienst. 

 

Openstaande vragen na ocmw-raad van 22 oktober 2019  

Bij het punt over de uitbreiding aanbod Z-pas: korting op het lidgeld en de waarborg van de 

fietsuitleen Velotheek 

1) Vanwaar het verschil in provinciale subsidie tussen Velotheek Zoersel-Malle (9.150 euro) en 

die van Schoten-Wijnegem (22.500 euro)? 

Info van Igean luidt als volgt: ‘Het klopt dat de impulssubsidie van de provincie € 22.500 

bedraagt waaraan meerdere voorwaarden verbonden zijn (zie verslag van 29/04/2019) o.a.:  

- de opstart van minimum 2 locaties : concreet is dit “Cluster Zoersel” en “Cluster Schoten” 

- Gezien deze subsidie vanuit sociale economie komt zal minimum € 15.000 gereserveerd 

worden naar de loonkost van de begeleider van kansengroepen. 

Concreet zal in “Cluster Zoersel” deze loonkost betaald worden aan PC Bethaniën (zij 

hebben ons een loonberekening gegeven). 

In “Cluster Schoten” zal er gewerkt worden met een externe begeleider die dit project zal 

opstarten, omdat men daar volledig van nul start, zullen hier extra uren nodig zijn (bv. 

Volledig inrichten lokaal…), ook is er een verschil in loonkost. 

Er zitten geen provinciale middelen in wat Igean draagt in de samenwerking.’ 

 

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het 

verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 23.50 uur . 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


