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NOTULEN VERGADERING VAN DE OCMW-RAAD 
 
 

Maandag 4 februari 2019 aansluitend op de gemeenteraad 
 

AANWEZIG 

Jeff Ceyssens, Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Rudi Cober, Stefan  Daniels, Jos Drijkoningen, 
Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Mario Knippenberg, 
Elly Langens, Jacques Leten (voorzitter), Elke Luyckx, Marie Jeanne Savelkoul, Michel 
Theunissen, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Liesbeth Van der Auwera (burgemeester), Edith 
Vanaken, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Mia Weltjens, Sietse Wils, en Stefan Goclon Rik 
van de Konijnenburg   (wnd. algemeen directeur). 
 

 

 

 
Dagorde 

 
 

1. Notulen en Zittingsverslagen: 

a. Verslag OCMW-raad van 30 november 2018. 

b. Notulen OCMW-raad van 7 januari 2019. 

c. Zittingsverslag OCMW-raad van 7 januari 2019. 

2. Vervanging van algemeen directeur bij verhindering. 

3. Aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen en of Raad van Bestuur 
van: 

a. Welzijnsregio Noord-Limburg. 

b. Sociaal Verhuurkantoor – SVK. 

c. Ziekenhuis Maas en Kempen. 

d. Welzijnscampus Gerkenberg. 

e. Ons Dak. 

f. M.C.N.O.L in vereffening. 

g. Cipal 

h. Breese Buitenschoolse Kinderopvang - BBK vzw. 

4. Verlenging beheersovereenkomst inzake landbouwgrond: procedure bij lottrekking – 
goedkeuring. 

5. Kennisname beslissingen algemeen directeur inzake personeel. 
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BESLOTEN ZITTING: 

 

6. Aanvraag voltijdse loopbaanonderbreking om medische reden – verzorgende. 

7. Ontslagverlening (op pensioenstelling) statutair personeelslid – in de functie van 
verzorgende – 38/38ste 

8. Ontslagverlening (op pensioenstelling) statutair personeelslid – in de functie van 
administratief medewerker – 38/38ste. 

9. Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 30 november 2018 – in de functie van 
diensthoofd kinderopvang (Bv) – 9,5/38ste – Uitbreiding uren. 

10. Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 28 april 2017 –in de functie van verzorgende 
kinderdagverblijf (C1-C2) – 7,6/38ste – Uitbreiding uren. 

11. Kennisneming besluit vast bureau dd. 18 december 2018: Aanstelling onbepaalde 
duur contractueel verband – in de functie van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) 
– 19/38ste.. 

12. Kennisneming besluit vast bureau dd. 18 december 2018: Aanstelling onbepaalde 
duur contractueel verband – in de functie van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) 
– 19/38ste.. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Notulen en zittingsverslagen: 
a. Verslag van de gemeenteraad van 3 december 2018. 

 
Stemming: voor 24 (Bros 1, NV-A, 7, CD&V 7, Verjonging 8, VCD 1), onthouding 1 (Vernieuwing) 
Jos Drijkoningen onthoudt zich omdat hij in december geen deel uitmaakte van de OCMW-
raad. 

 

b. Notulen gemeenteraad van 7 janurai 2019. 

c. Zittingsverslag gemeenteraad van 7 januari 2019. 

 
De notulen van 7 januari 2019 en het zittingsverslag van 7 januari 2019 worden met unanimiteit 
van ja-stemmen goedgekeurd. 
 
 
 

2 Vervanging van algemeen directeur bij verhindering. 
 
Indien de Algemeen Directeur verhinderd is zal hij voortaan vervangen worden door de in het 
besluit aangeduide personen. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de decreetgeving bepaalt dat de gemeenteraad de vervanging van de 
algemeen directeur bij afwezigheid regelt, deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd naar het 
college van burgemeester en schepenen, dat ze verder kan delegeren naar de algemeen 
directeur zelf; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt de vervanging als volgt geregeld: 
 Vervanging door Rik van de Konijnenburg in de periode tot 31/12/2019; 
 Vervanging door Marjolein Schelmans in de periode 01/01/2020 – 31/12/2024. 
 Indien door omstandigheden hierin later een wijziging dient te worden doorgevoerd, 

dan wordt het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om dat te 
regelen.  

 
Artikel 2:  Aan de betrokken personeelsleden wordt een afschrift van dit besluit bezorgd. 
 
Artikel 3 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing 
 
 
 

3 Aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergaderingen en of Raad 

van Bestuur van: 
 

a. Welzijnsregio Noord-Limburg. 

b. Sociaal Verhuurkantoor – SVK. 

c. Ziekenhuis Maas en Kempen. 

d. Welzijnscampus Gerkenberg. 

e. Ons Dak. 

f. M.C.N.O.L in vereffening. 

g. Cipal 

h. Breese Buitenschoolse Kinderopvang - BBK vzw. 

 
Het betreft dezelfde vertegenwoordigers als die, die afgevaardigd worden in deze organen als 
vertegenwoordigers namens de gemeenteraad omwille van het feit dat beide raden dezelfde 
samenstelling hebben. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
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Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, er moet geheim gestemd worden 
over de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere 
rechtspersonen en feitelijke verenigingen; 
 
Besluit, goedkeuring na geheime stemming: 
 
Artikel 1:  Met unanimiteit aan ja-stemmen 
 
Artikel 2:  

- Welzijnsregio N-Limburg: 

o Alle raadsleden vertegenwoordigen het OCMW in de algemene vergadering. 

o Lid (1) met stemrecht in algemene vergadering: Katja Verheyen 

o Lid (1) in raad van bestuur + plaatsvervanger: Katja Verheyen en Liesbeth Van 

der Auwera 

- Sociaal verhuurkantoor- S.V.K.: 

o Lid (2) algemene vergadering: Mia Weltjens en Katja Verheyen 

o Lid (1) raad van bestuur: Katja Verheyen 

- Ziekenhuis Maas en Kempen: 

o Lid (2) algemene vergadering: Stefan Daniels en Katja Verheyen 

o Lid (1) raad van bestuur: Liesbeth Van der Auwera 

- Welzijnscampus Gerkenberg 

o Lid (1) in raad van bestuur: Marleen Gabriels 

o Lid (3) in de algemene vergadering: Marleen Gabriels, Geert Ercken en Edith 

Vanaken 

o Lid met raadgevende stem in de algemene vergadering: 

 Fractie BROS: Gerda Broens 

 Fractie Vernieuwing: Jos Drijkoningen 

 Fractie VCD: Esther Wagemakers 

- Ons Dak: 

o Lid (1) algemene vergadering: Gerda Broens 

- M.C.N.O.L. in vereffening: 

o Lid (3) algemene vergadering: Michel Theunissen, Liesbeth Van der Auwera en 

Sietse Wils. 

- Cipal 

o Lid (1) algemene vergadering (+ plaatsvervanger): Martijn Geerits en Michel 

Theunissen (pvv) 
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- Breese Buitengewone Kinderopvang – BBK vzw 

o Leden (3) algemene vergadering en raad van bestuur + burgemeester (AV): 

Lien Ceyssens, Katja Verheyen en Liesbeth Van der Auwera. 

 

  

4 Verlenging beheersovereenkomst inzake landbouwgrond: procedure bij 

lottrekking – goedkeuring. 
 
Tongerlo art. 150 sectie A nr. 192 en art. 150 sectie A nr. 15 in eigendom van OCMW Bree, 
zijn deze gronden sinds begin 2013 pachtvrij. Het OCMW wenst deze gronden niet onmiddellijk 
verder te verpachten of te verkopen. Omdat het onderhoud van deze gronden wel noodzakelijk 
is om ze niet te laten verwilderen is het wenselijk om een in de tijd beperkte 
beheersovereenkomst met een landbouwer af te sluiten om beheerswerken uit te laten voeren. 
Deze beheersovereenkomst wordt bij lottrekking en na de procedure jaarlijks toegewezen aan 
één van de 3 landbouwers die hun interesse hebben betoond om deze grond te bewerken. 
Het is wenselijk om deze procedure met een jaar te verlengen, wederom per lottrekking tussen 
de geïnteresseerde landbouwers; 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het feit dat door het overlijden van de heer Willy Kusters, pachter van de 
landbouwgronden te Bree 4

de
 afdeling Tongerlo art. 150 sectie A nr. 192 en art. 150 sectie 

A nr. 15 in eigendom van OCMW Bree,  deze gronden sinds begin 2013 pachtvrij zijn en dat 
het OCMW deze gronden niet onmiddellijk wenst verder te verpachten of te verkopen; 
 
Gelet dat het onderhoud van deze gronden wel noodzakelijk is om ze niet te laten 
verwilderen en dat het daarom wenselijk is om een in de tijd beperkte beheersovereenkomst 
met een landbouwer af te sluiten om beheerswerken uit te laten voeren; 
 
Dat deze overeenkomst bij lottrekking en na de procedure jaarlijks wordt toegewezen aan 
één van de 3 landbouwers die hun interesse hebben betoond om deze grond te bewerken 
zijnde: 
Rudi Kusters, Hulsbosstraat 4, 3960 Bree 
Dirk Vanaken, Solterweg 26, 3960 Bree 
Rina Truyen, Kempstraat 27, 3960 Bree 
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Overwegende dat het wenselijk is om deze procedure met een jaar te verlengen, wederom 
per lottrekking tussen deze geïnteresseerde landbouwers; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
 
Na beraadslagen met 17 stemmen voor (Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel 
Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan 
Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, 
Jacques Leten, Jos Drijkoningen, Rik Hertogs ) en 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, 
Elke Luyckx, Marie-Jeanne Savelkoul, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 De voorwaarden van hoger vermelde beheersovereenkomst met betrekking tot  
 de landbouwgronden kadastraal gekend te Bree 4de afdeling Tongerlo  
 art. 150 sectie A nr. 192 en art. 150 sectie A nr. 15 oppervlakte 17 a 40 ca  
 en 1 ha 47 a 20 ca worden bevestigd voor de periode 01/03/2019 tot  
 29/02/2020; 
 
Artikel 2 Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven om deze gronden  
 spoedig toe te wijzen, na een neutrale procedure van lottrekking, aan één  
 van de drie geïnteresseerde landbouwers, de overeenkomst loopt tot  
29 februari 2020 en is niet stilzwijgend verlengbaar. 
 
Artikel 3 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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5 Kennisname beslissingen algemeen directeur inzake personeel. 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 27/02/2018 houdende overdracht van 
bevoegdheden aan de algemeen directeur, wordt jaarlijks door de Algemeen Directeur hierover 
gerapporteerd aan de raad. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel;  
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 27/02/2018 houdende overdracht van 
bevoegdheden aan de algemeen directeur;  
 
Overwegende dat het aangewezen is om bij delegaties vanuit de raad, hierover aan de raad 
te rapporteren, en dat dit best op jaarbasis gebeurt; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen,  
 
BESLUIT 
 
Art. 1  Volgende beslissingen werden genomen door de algemeen directeur sinds 1 maart 

2018 tot en met 31 december 2018 in het kader van delegatiebesluit dd. 27 
februari 2018:   

Weddevaststellingen 

- Weddevaststelling Kim Creemers (10/07/2018)  

- Weddevaststelling Kim Ooms (06/08/2018)  

 

Aanstelling jobstudenten/sportmonitoren  

- Aanstelling studenten Buitenschoolse kinderopvang – Paasvakantie 2018 (27/03/2018)  

- Aanstelling studenten & monitoren Buitenschoolse kinderopvang – Zomervakantie 2018 

(29/06/2018)  

- Aanstelling monitor Buitenschoolse kinderopvang (23/10/2018) 
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Aanstelling contracten bepaalde duur/vervangingscontracten  

- Aanstelling vervangingscontract – Anouk Graziani – in de functie van verzorgende 

kinderdagverblijf (C1-C2) – 19/38ste (05/04/2018)  

- Uitbreiding uren (tijdelijk) contractueel verband – Anouk Graziani – in de functie van 

verzorgende (C1-C2) – 19/38ste (05/04/2018)  

- Uitbreiding uren (tijdelijk) contractueel verband – Sandra van de Put – in de functie van 

verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) – 9,5/38ste (05/04/2018) 

- Vervangingscontract in contractueel verband – Leonie Vandekerkhove – in de functie van 

maatschappelijk assistent (Bv) – 19/38ste (29/05/2018)  

- Uitbreiding uren (tijdelijk) contractueel verband – Anouk Graziani – in de functie van 

verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) – 7.6/38ste (28/06/2018)  

- Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 29/05/2018 – Anouk Graziani – in de functie van 

verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) 9,5/.8ste – Tijdelijke uitbreiding (18/07/2018)  

- Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 28/05/2018 – Sandra van de Put – in de functie 

van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) – 9,5/38ste – Tijdelijke uitbreiding (18/07/2018) 

- Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 30/04/2018 – Kim Ooms – in de functie van 

verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) – 9,5/38ste – Tijdelijke uitbreiding (12/09/2018)  

- Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 31/01/2017 – Draginja Bubnjevic – in de functie 

van technisch assistent onderhoud (Dv) – 15/38ste – Tijdelijke uitbreiding (17/09/2018)  

- Aanstelling vervangingscontract – Leonie Vandekerkhove – in de functie van maatschappelijk 

assistent (Bv) – 19/38ste (17/09/2018) 

- Aanstelling bepaalde duur in contractueel verband – Leonie Vandekerkhove – in de functie 

van maatschappelijk assistent (Bv) – 7,6/38ste (01/10/2018) 

- Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 30/04/2018 – Kim Ooms – in de functie van 

verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) – 9,5/38ste – Tijdelijke uitbreiding (16/10/2018) 

- Aanstelling bepaalde duur in contractueel verband – Leonie Vandekerkhove – in de functie 

van maatschappelijk assistent (Bv) – 7,6/38ste (25/10/2018)  

 
Art. 2 De OCMW raad neemt kennis van deze beslissingen van de algemeen directeur.  
 
Art. 3  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

BESLOTEN ZITTING: 

 

6 Aanvraag voltijdse loopbaanonderbreking om medische reden – 

verzorgende. 
 
Noëlla Pareyn, verzorgende, wordt gemachtigd voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van 
medische bijstand op te nemen vanaf 01.02.2019 tot en met 31.01.2020. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
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Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel, houdende artikel 264 betreffende de 
toekenning van loopbaanonderbreking voor personeelsleden;  
Gelet op de aanvraag van Noëlla Pareyn, verzorgende, tot het bekomen van voltijdse 
loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand vanaf 01.02.2019 tot en met 
31.01.2020;   
 
Overwegende dat het onderbreken van de loopbaan een recht is voor zowel statutair als 
contractueel personeel; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen,  
 
BESLUIT 
 
Art. 1 Noëlla Pareyn, verzorgende, wordt gemachtigd voltijdse loopbaanonderbreking in het 
kader van medische bijstand op te nemen vanaf 01.02.2019 tot en met 31.01.2020. 
 
Art. 2  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

 

7 Ontslagverlening (op pensioenstelling) statutair personeelslid – in de 

functie van verzorgende – 38/38ste. 
 
Met ingang van 1 januari 2020 wordt aan mevr. Relinde Coninx ontslag verleend omwille van 
pensionering voor haar functie als verzorgende bij het OCMW van Bree. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel; 
 
Gelet op het besluit van deze raad dd. 27/01/1982 houdende de benoeming op proef van 
mevr. Relinde Coninx als kinderverzorgster en latere besluiten ivm haar aanstelling; 
  
Gelet op het schrijven dd. 17/01/2019 van mevr. Relinde Coninx, waarbij zij haar pensioen 
aanvraagt vanaf 1 januari 2020; 
 
Gelet op het feit dat mevr. Coninx haar pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;  
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen,  
 
BESLUIT 
 
Art. 1  Met ingang van 1 januari 2020 wordt aan mevr. Relinde Coninx ontslag verleend 

omwille van pensionering voor haar functie als verzorgende bij het OCMW van Bree.   
 
Art. 2  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

 

8 Ontslagverlening (op pensioenstelling) statutair personeelslid – in de 

functie van administratief medewerker – 38/38ste. 
 
Met ingang van 1 november 2019 wordt aan mevr. Viviane Neyens ontslag verleend omwille 
van pensionering voor haar functie als administratief medewerker bij het OCMW van Bree. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel; 
 
Gelet op het besluit van deze raad dd. 30/06/1981 houdende de benoeming op proef van 
mevr. Viviane Neyens als klerk en latere besluiten ivm haar aanstelling; 
  
Gelet op het schrijven dd. 04/01/2019 van mevr. Viviane Neyens, waarbij zij haar pensioen 
aanvraagt vanaf 1 november 2019; 
 
Gelet op het feit dat mevr. Neyens haar pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;  
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen,  
 
BESLUIT 
 
Art. 1  Met ingang van 1 november 2019 wordt aan mevr. Viviane Neyens ontslag verleend 

omwille van pensionering voor haar functie als administratief medewerker bij het 
OCMW van Bree. 

 
Art. 2  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

 

9 Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 30 november 2018 – in de functie 

van diensthoofd kinderopvang (Bv) – 9,5/38ste – Uitbreiding uren. 
 
Kim Creemers krijgt extra uren als contractueel in de functie van diensthoofd kinderopvang 
(Bv), voor 9,5u per week. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel;  
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 30/11/2018 betreffende de aanstelling van  
Kim Creemers voor onbepaalde duur als diensthoofd kinderopvang voor 19u/week;  
 
Overwegende dat er meer uren nodig zijn om de werking van de buitenschoolse opvang in 
goede banen te leiden tijdens de drukkere periodes (vnl. vakanties); 
 
Overwegende dat er meer uren nodig zijn om de rol als diensthoofd t.a.v. de medewerkers 
verder uit te bouwen;  
 
Overwegende dat er meer uren nodig zijn om de verhuis naar een nieuwe locatie voor te 
bereiden;  
 
Overwegende dat er meer uren nodig zijn om de externe contacten met o.a. Huis van het Kind 
en Breese opvanginitiatieven te onderhouden;    
 
Dat het aangewezen is Kim Creemers uitbreiding van uren te geven om zo de toenemende 
werkdruk onder controle te krijgen; 
 
Overwegende dat Kim Creemers reeds werkt als diensthoofd in de buitenschoolse kinderopvang 
sinds 1 juni 2018 en dat wij tevreden zijn van haar prestaties;  
 
Gelet op het verslag dd. 24/01/2019;  
 
Gelet op de wet van 03/07/1978 op de arbeidsovereenkomsten;  
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen, 
 
BESLUIT 
 
Art. 1  Kim Creemers, geboren op 4 februari 1982, wonende Vinkstraat 9 te 3960 Bree, 

krijgt extra uren als contractueel in de functie van diensthoofd kinderopvang (Bv), 
voor 9,5u per week.    

 
Art. 2 Deze uitbreiding gaat in vanaf 11 februari 2019 voor onbepaalde duur 
 
Art. 3  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

 

10 Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 28 april 2017 –in de functie van 

verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) – 7,6/38ste – Uitbreiding uren. 
 
Eef Gorssen krijgt extra uren als contractueel in de functie van verzorgende kinderdagverblijf 
(C1-C2), voor 7,6u per week. 
 
De OCMW-raad; 
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Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel;  
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/05/2018 betreffende de op pensioenstelling 
van mevr. Marijke Pareyn, verzorgende kinderdagverblijf voor 19u/week, met ingang van 1 juli 
2018;  
 
Dat het aangewezen is betrokkene te vervangen zodat de dienst kan verzekerd worden;  
 
Overwegende dat Eef Gorssen reeds werkt als verzorgende in het kinderdagverblijf sinds 4 
januari 2016 en dus aan de gestelde kwalificaties en voorwaarden voldoet en als geschikte 
kandidaat kan worden beschouwd;  
 
Gelet op het verslag dd. 22/01/2019 i.v.m. de invulling van uren op ‘t Wiekernestje;  
 
Gelet op de wet van 03/07/1978 op de arbeidsovereenkomsten;  
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen, 
 
BESLUIT 
 
Art. 1  Eef Gorssen, geboren op 9 januari 1995, wonende Schoolstraat 6 te 3670 Meeuwen-

Gruitrode, krijgt extra uren als contractueel in de functie van verzorgende 
kinderdagverblijf (C1-C2), voor 7,6u per week.    

 
Art. 2 Deze uitbreiding gaat in vanaf 1 februari 2019 voor onbepaalde duur 
 
Art. 3      De individuele jaarwedde wordt bij afzonderlijk besluit van de algemeen directeur 

vastgesteld. 
 
Art. 4  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

   
 

 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 4 februari 2019 // Pagina 17 van 20 

 

 

11 Kennisneming besluit vast bureau dd. 18 december 2018: Aanstelling 

onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van verzorgende 

kinderdagverblijf (C1-C2) – 19/38ste.. 
 
Kim Ooms wordt aangesteld als contractueel personeelslid in de functie van verzorgende (C1-
C2), voor 19u per week. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel;  
 
Gelet op het besluit van de raad dd. 28/01/2013 houdende overdracht van bevoegdheden 
aan het vast bureau;  
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 30/11/2018 betreffende de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst in onderling overleg van mevr. Tine Roosen, verzorgende kinderdagverblijf 
voor 38u/week, op 31 januari 2019; 
 
Dat het aangewezen is betrokkene te vervangen zodat de dienst kan verzekerd worden;  
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 30/04/2018 betreffende de vaststelling van de 
wervingsreserve van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) in contractueel verband;  
 
Overwegende dat Kim Ooms in deze wervingsreserve zit en dus aan de gestelde kwalificaties 
en voorwaarden voldoet en als geschikte kandidaat kan worden beschouwd voor de uitoefening 
van deze functie;  
 
Gelet op het feit dat Kim Ooms de voorbije periode, sinds haar indiensttreding op 01/05/2018, 
heeft bewezen bekwaam te zijn in het werk en dat wij tevreden zijn van haar prestaties; 
 
Gelet op het verslag dd. 10/12/2018 i.v.m. de invulling van uren op ‘t Wiekernestje;  
 
Gelet op de wet van 03/07/1978 op de arbeidsovereenkomsten;  
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Overwegende dat het vast bureau dd. 18 december 2018 het besluit betreffende de aanstelling 
voor onbepaalde duur voor Kim Ooms in de functie van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2), 
heeft goedgekeurd; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen,  
 
BESLUIT 
 
Art. 1 De OCMW raad neemt kennis van het besluit van het vast bureau dd. 18 december 

2018 betreffende de aanstelling voor onbepaalde duur voor Kim Ooms in de functie 
van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2).  

 
Art. 2  Kim Ooms, geboren op 12 september 1993, wonende Herent 192 te 3910 Neerpelt, 

wordt aangesteld als contractueel personeelslid in de functie van verzorgende (C1-
C2), voor 19u per week.     

 
Art. 3 De aanstelling geschiedt vanaf 29 december 2018 voor onbepaalde duur 
 
Art. 4      De individuele jaarwedde wordt bij afzonderlijk besluit van de algemeen directeur 

vastgesteld. 
 

  
 

12 Kennisneming besluit vast bureau dd. 18 december 2018: Aanstelling 

onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van verzorgende 

kinderdagverblijf (C1-C2) – 19/38ste.. 
 
Sandra van de Put wordt aangesteld als contractueel personeelslid in de functie van 
verzorgende (C1-C2), voor 19u per week. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 
personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 28/03/2018 betreffende de goedkeuring van de 
Rechtspositieregeling voor het OCMW personeel;  
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Gelet op het besluit van de raad dd. 28/01/2013 houdende overdracht van bevoegdheden 
aan het vast bureau;  
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 30/11/2018 betreffende de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst in onderling overleg van mevr. Tine Roosen, verzorgende kinderdagverblijf 
voor 38u/week, op 31 januari 2019; 
 
Dat het aangewezen is betrokkene te vervangen zodat de dienst kan verzekerd worden;  
 
Gelet op het besluit van de OCMW raad dd. 30/04/2018 betreffende de vaststelling van de 
wervingsreserve van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2) in contractueel verband;  
 
Overwegende dat Sandra van de Put in deze wervingsreserve zit en dus aan de gestelde 
kwalificaties en voorwaarden voldoet en als geschikte kandidaat kan worden beschouwd voor 
de uitoefening van deze functie;  
 
Gelet op het feit dat Sandra van de Put de voorbije periode, sinds haar indiensttreding op 
01/08/2016, heeft bewezen bekwaam te zijn in het werk en dat wij tevreden zijn van haar 
prestaties; 
 
Gelet op het verslag dd. 10/12/2018 i.v.m. de invulling van uren op ‘t Wiekernestje;  
 
Gelet op de wet van 03/07/1978 op de arbeidsovereenkomsten;  
 
Overwegende dat het vast bureau dd. 18 december 2018 het besluit betreffende de aanstelling 
voor onbepaalde duur voor Sandra van de Put in de functie van verzorgende kinderdagverblijf 
(C1-C2), heeft goedgekeurd; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
Met eenparigheid van stemmen,  
 
BESLUIT 
 
Art. 1 De OCMW raad neemt kennis van het besluit van het vast bureau dd. 18 december 

2018 betreffende de aanstelling voor onbepaalde duur voor Sandra van de Put in 
de functie van verzorgende kinderdagverblijf (C1-C2).  

 
Art. 2  Sandra van de Put, geboren op 10 maart 1988, wonende Weg naar Ellikom 138 

te 3670 Meeuwen-Gruitrode, wordt aangesteld als contractueel personeelslid in de 
functie van verzorgende (C1-C2), voor 19u per week.    

 
Art. 3 De aanstelling geschiedt vanaf 29 december 2018 voor onbepaalde duur 
 
Art. 4      De individuele jaarwedde wordt bij afzonderlijk besluit van de algemeen directeur 

vastgesteld. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vergadering Gemeenteraad // Maandag 4 februari 2019 // Pagina 20 van 20 

 

 
13. Toegevoegd punt fractie Verjonging: huishoudelijk reglement 

 
Op voorstel van de voorzitter wordt unaniem ingestemd met dezelfde werkwijze zoals 
voorgesteld voor de opmaak van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. De 
voorzitter zal een aantal datumvoorstellen rondsturen aan de fractievoorzitters om hierover 
een overleg te organiseren. 
 
 
 
 
Namens de OCMW-raad 
 
Stefan Goclon  Jacques Leten 
Algemeen directeur  voorzitter 


