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VERSLAG 
Raad voor maatschappelijk welzijn 
 

Maandag 25 maart 2019 
• aanwezig 

Jef Vissers, voorzitter 
Marc Van Aperen, burgemeester 
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe en Jos Martens,schepenen 
Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, 
Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van 
Pelt, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van 
den Bogaert en Ans Lochten, raadsleden 
 
• verontschuldigd 

Katrien Brosens, schepen 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn regelmatig bijeengeroepen door Jef Vissers, voorzitter, 
overeenkomstig artikel 19, 20 en 74 van het decreet lokaal bestuur, vergadert in het stadhuis, op 
hoger vermelde datum aansluitend aan de gemeenteraad. 
 
De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld en verklaart de vergadering voor 
geopend ter behandeling van volgende punten: 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
 6. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 OCMW. 
 1. Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019. 
 2. Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 3. Vaststelling van de deontologische code voor lokale mandatarissen. 
 4. Goedkeuring van het reglement voor het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen en 

ere-titels. 
 5. Kennisname van de correctie van de jaarrekening 2017, de budgetwijziging 2018 en het 

budget 2019 van Welzijnszorg Kempen. 
 7. Kennisname van de thesaurietoestand op 31 december 2018. 
 8. Aanstellen van een afvaardiging van het OCMW Hoogstraten in de Algemene Vergadering 

van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
 9. Aanduiden van de afgevaardigde van het OCMW Hoogstraten in de raad van bestuur en de 

jaarvergadering van de aandeelhouders van de Kempische Heerd nv. 
10. Aanduiden van de afgevaardigde van het OCMW Hoogstraten in de algemene vergadering 

van De Ark. 
11. Aanduiden van de afgevaardigde van het OCMW Hoogstraten in de Watering De Beneden 

Mark. 
12. Aanduiden afgevaardigde in verzekeringsmaatschappij Ethias. 
13. Aanduiden van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor OFP Provant. 
14. Goedkeuren van de afvaardiging voor de algemene vergadering van Poolstok. 
 
OPENBARE VERGADERING 
 

 6. Goedkeuring aanpassing eenjarig MJP 2019 OCMW. 

 
MOTIVERING 
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Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Vanaf 2019 stapte het OCMW en de Stad samen in BBC2020. Een eenjarig meerjarenplan werd 
opgemaakt. Na goedkeuring van de overdrachten van beschikbare investeringskredieten in zitting 
van 28 februari 2019 vindt de financieel directeur het opportuun om ineens een 1e aanpassing 
meerjarenplan door te voeren. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Deze eerste aanpassing van het meerjarenplan richt zich vooral op de overdracht van de 
investeringsbudgetten die werden goedgekeurd in het vast bureau van 28 februari.  
 
Daarboven heeft de financiële dienst eveneens enkele kleine wijzigingen aangebracht van zaken 
waarvan men weet dat ze niet voorzien waren in het initieel budget. Voor het OCMW werden enkel 
uitgaven bekeken. 
 
Financieel directeur vertrekt waar nodig beleidsmatige en technische toelichting bij de aanpassing 
van het eenjarig meerjarenplan 2019/1. 
 
Het M2-schema enkel voor het OCMW 
volgens uniek journaal 10015448 
- het exploitatiesaldo 2019 bedraagt - 2.501.503 euro (stijging van het tekort met 79.155,12) 
- het investeringssaldo 2019 bedraagt: -5.210.049 euro (daling van het tekort met 540.498 ) 
- het financieringssaldo 2019 bedraagt - 276 532 euro (gelijk gebleven) 
Het beschikbaar budgettair resultaat  2019 (vroegere kasresultaat) -91 431 (gunstiger) 
de autofinancieringsmarge 2019 bedraagt -2.913.774 euro (lager) 
 
Hieruit kan men besluiten dat de gemeentelijke tussenkomst in het tekort van het OCMW (de 
vroeger gemeentelijke bijdrage) ongeveer 2.914.000 euro zal bedragen. Deze tussenkomst van de 
stad aan het OCMW wordt niet meer weergegeven in het budget en is niet zichtbaar in de 
schema's. 
 
BESPREKING 
 
Na de toelichting in de gemeenteraad door de financieel directeur Patrick Verheyden wordt in de 
gemeenteraad eerst de aanpassing van het meerjarenplan voor de stad goedgekeurd. Daarna 
schorst voorzitter Jef Vissers de vergadering van de gemeenteraad en opent hij de raad voor 
maatschappelijk welzijn. De goedkeuring van de aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 2019 
voor het OCMW wordt ter stemming voorgelegd. Na deze stemming schorst de voorzitter de raad 
voor maatschappelijk welzijn en opent hij opnieuw de gemeenteraad om de rest van de agenda 
van de gemeenteraad te behandelen. 
 
 
Raadslid Fons Jacobs wil weten waarom de opbrengst van de verkoop van de weilanden voor een 
bedrag van 1.070.000 EUR gekoppeld wordt aan de realisatie van het project Gastenhuys. Hij 
vraagt zich af waarom dit nodig is en ook of dit juridisch wel OK is. 
De financieel directeur Patrick Verheyden zal dit bekijken. 
 
BESLUIT 
 
Bij 15 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Piet Van 
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Bavel, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 11 
onthoudingen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, 
Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams en Maarten 
Leemans). 
 
Enig artikel: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanpassing van het eenjarig 
meerjarenplan BBC 2020 volgens journaalnummer 10015448. 
 

 1. Goedkeuren van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 
2019. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Het ontwerp van het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 werd 
opgemaakt. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Het ontwerp van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 dient 
goedgekeurd te worden. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Enig artikel: 
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 worden goedgekeurd. 
 

 2. Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Conform artikel 74 juncto artikel 38 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, 
stelt de raad voor maatschappelijk welzijn bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement vast. 
 
Conform artikel 76 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, worden in het 
huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn - voor zover het OCMW lid is - 
bepalingen opgenomen inzake verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn. 
 
Op basis van een model van het VVSG, werd een ontwerp van huishoudelijk reglement voor de 
raad voor maatschappelijk welzijn opgemaakt. 
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Op 7 februari 2019 besliste het vast bureau om - alvorens dit ontwerp van huishoudelijk reglement 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor te leggen - een overleg te organiseren met de 
verschillende fracties waarop dit ontwerp wordt besproken. 
 
Dit overleg vond plaats op 26 februari 2019. Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens 
dit overleg, werd het ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp wordt in bijlage gevoegd. 
 
Op 7 maart 2019 besliste het vast bureau het ontwerp in bijlage voor vaststelling voor te leggen 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 74, 76 en 84 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 

mandataris. 
 
Argumentatie 
 
Rekening houdende met de decretale verplichting, o.a. ingegeven vanuit de goede werking van de 
raad, dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Enig artikel: 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het huishoudelijk reglement - gevoegd in bijlage en 
integraal deel uitmakend van huidig besluit - vast. 
 

 3. Vaststelling van de deontologische code voor lokale mandatarissen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Conform artikel 39 juncto artikel 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, 
neemt de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code aan. 
 
Op basis van een model van het VVSG, werd een ontwerp van deontologische code opgemaakt. 
 
Op 7 februari 2019 besliste het vast bureau om - alvorens dit ontwerp van deontologische code 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor te leggen - een overleg te organiseren met de 
verschillende fracties waarop dit ontwerp wordt besproken. 
 
Dit overleg vond plaats op 26 februari 2019. Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt tijdens 
dit overleg, werd het ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp wordt in bijlage gevoegd. 
 
Op 7 maart 2019 besliste het vast bureau het ontwerp in bijlage voor aanname voor te leggen aan 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Juridische grond 
 

• Artikelen 39, 74 en 84 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Gelet op de decretale verplichting, o.a. ingegeven vanuit het bieden van een kader waarbinnen de 
lokale mandatarissen hun mandaat uitoefenen, dient een deontologische code te worden 
aangenomen. 
 
De bestaande besluiten omtrent de deontologische code en de deontologische commissie worden 
opgeheven. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De deontologische code - gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van huidig besluit - wordt 
aangenomen. 
Artikel 2: 
Volgende besluiten - en de op basis ervan opgerichte deontologische commissie - worden met 
ingang van heden opgeheven: 

• Raad voor maatschappelijk welzijn 9 mei 2016: Vaststellen deontologische code voor 
raadsleden OCMW-Hoogstraten; 

• Raad voor maatschappelijk welzijn 13 juni 2016: Goedkeuren aanstelling OCMW-
raadsleden voor deontologische commissie. 

 

 4. Goedkeuring van het reglement voor het toekennen van gemeentelijke 
onderscheidingen en ere-titels. 

 
MOTIVERING 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.  
• Artikel 17 §4, artikel 73 laatste lid en artikel 148 van het decreet lokaal bestuur van 22 

december 2017. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale 

mandataris. 
• Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 september 2007 "Vaststellen 

regel voor het toekennen van de eretitel van hun ambt  aan gewezen OCMW-raadsleden". 
• Het gemeenteraadsbesluit van 30.05.2011 "Goedkeuren reglement gemeentelijke 

onderscheidingen" en het gemeenteraadsbesluit van 27.05.2013 "Vaststellen regel voor het 
verlenen van eretitel aan een aftredende schepen - aanpassen gemeenteraadsbesluit van 
30 mei 2011." 

 
Argumentatie 
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De stad Hoogstraten wil graag op een duurzame wijze haar erkentelijkheid en die van haar 
bevolking kunnen uitspreken ten aanzien van personen die een bijzondere verdienste hebben voor 
de Hoogstraatse gemeenschap en dit door hen een onderscheiding toe te kennen of ze voor hen 
aan te vragen. Dergelijke onderscheiding en ere-titel kan worden toegekend op basis van het 
ontwerpreglement. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het besluit van 7 september 2007 "Vaststellen 
regel voor het toekennen van de eretitel van hun ambt  aan gewezen OCMW-raadsleden" in te 
trekken en te vervangen door 
 
REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN EN ERE-
TITELS 
 
Art. 1. Gemeentelijke onderscheidingen 
De stad Hoogstraten wil op een duurzame wijze haar erkentelijkheid en die van haar bevolking 
kunnen uitspreken ten aanzien van personen die een bijzondere verdienste hebben voor de 
Hoogstraatse gemeenschap en dit door hen een van volgende onderscheidingen toe te kennen of 
ze voor hen aan te vragen: 
- aanvragen eretitel van de burgemeester, de schepen, de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn conform "het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018  houdende 
het statuut van de lokale mandataris"; 
- verlenen van de eretitel van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van Hoogstraten; 
- verlenen van de titel van ereburger van de stad Hoogstraten; 
- verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad Hoogstraten. 
 
Art. 2 Procedure indienen voorstellen 
Iedereen (burger, gemeentebestuurder, -personeel, verenigingen, adviesraden ...) kan op elk 
moment bij het college van burgemeester en schepenen een schriftelijk en gemotiveerd voorstel 
indienen voor het aanvragen of verlenen van een gemeentelijke onderscheiding. Deze voorstellen 
worden geregistreerd, gebundeld en eenmaal per jaar in behandeling genomen. Per soort van 
onderscheiding worden de vormvereisten verder in dit reglement vastgelegd. 
 
Art. 3. Procedure toekenning 
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt eenmaal per jaar alle voorstellen voor het 
aanvragen of verlenen van een van de in artikel 1 genoemde onderscheidingen en legt een 
voorstel tot toekenning aan de gemeenteraad voor. De voorstellen voor het verlenen van de titel 
van ereburger van de stad Hoogstraten en voor het verlenen van de oorkonde van verdienste van 
de stad Hoogstraten worden vooraf ter advies voorgelegd aan een erkenningscomité. 
 
Art. 4. Erkenningscomité 
Met het erkenningscomité, genoemd in artikel 3, wordt hetzelfde comité bedoeld dat 
adviesbevoegdheid heeft over de erkenningsaanvragen van verenigingen conform het reglement 
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op ondersteuning van erkende verenigingen. Voorzitter is het lid van het college van burgemeester 
en schepenen dat bevoegd is voor cultuur. Hij/zij is niet stemgerechtigd. Het secretariaat wordt 
waargenomen door een ambtenaar, die evenmin stemgerechtigd is. De beraadslagingen van dit 
erkenningscomité zijn geheim. 
Het erkenningscomité geeft een gemotiveerd advies bij de voorstellen voor het aanvragen of 
verlenen van een gemeentelijke onderscheiding. Dit advies is gunstig of ongunstig. Het 
erkenningscomité kan een ongunstig advies over een voorstel voor het verlenen van een bepaalde 
onderscheiding koppelen aan: 
- een gunstig advies voor het verlenen van een ander type onderscheiding; 
- een doorverwijzing naar een kandidatuur voor sportlaureatenviering en of cultuurprijs; 
- eigen suggestie om het voorstel op andere wijze te honoreren (vb. persbericht) 
 
Art. 5.1 Aanvragen eretitel van (waarnemend) burgemeester 
De gemeenteraad kan, met instemming van betrokkene, het verzoek indienen bij de Vlaamse 
Regering tot verlening van een eretitel zoals voorzien in het besluit van de Vlaamse regering van 6 
juli 2018  houdende het statuut van de lokale mandataris". De betrokkene kan dit verzoek ook in 
eigen naam bij de Vlaamse Regering indienen. 
Aan de toekenning van de eretitel van (waarnemend) burgemeester is geen enkele geldelijke 
vergoeding of bezoldiging verbonden.  Er is geen uiterlijk teken van deze eretitel. 
 
Art. 5.2 Verlenen eretitel van schepen 
De gemeenteraad kan de eretitel van schepen toekennen aan een aftredende schepen die het 
mandaat gedurende minstens twee legislaturen of twaalf jaren in Hoogstraten heeft uitgeoefend.   
De aftredende schepen kan zelf een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van 
burgemeester en schepenen.  In geval betrokkene overleden is, kan de aanvraag ingediend 
worden door diens rechtsopvolgers. 
Het college kan ook op eigen initiatief aan de gemeenteraad voorstellen om aan een aftredende 
schepen de eretitel te verlenen mits een uitdrukkelijke instemmingsverklaring van betrokkene of in 
geval van overlijden van diens rechtsopvolgers. 
De aftredende schepen beschikt op het ogenblik van de aanvraag over al zijn/haar politieke 
rechten en is van onberispelijk gedrag.  Indien een mandataris de eretitel van burgemeester kan 
aanvragen, kan deze niet de eretitel van schepen bekomen. De schepen van rechtswege zal een 
keuze maken tussen de aanvraag van de titel van ereschepen dan wel de eretitel van voorzitter 
van het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de ontvankelijkheid van 
de aanvraag en legt een voorstel tot toekenning voor aan de gemeenteraad. 
De eretitel van schepen mag niet worden gevoerd: 
- gedurende de periode dat betrokkene een politiek ambt uitoefent bij het stadsbestuur of het 
OCMW van Hoogstraten; 
- door een door een provincie, een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn bezoldigde persoon. 
De gemeenteraad kan de eretitel intrekken om gemotiveerde redenen. 
Aan de toekenning van de eretitel van schepen is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging 
verbonden.  Er is geen uiterlijk teken van deze eretitel." 
 
Art. 6. Verlenen van de eretitel van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 
De eretitel van gemeenteraadslid van Hoogstraten kan door de gemeenteraad worden verleend 
aan de gewezen gemeenteraadsleden die hun mandaat in de stad Hoogstraten gedurende 
minstens 12 jaar – al dan niet aaneengesloten, hetzij als gemeenteraadslid, hetzij als raadslid van 
de raad voor maatschappelijk welzijn – hebben uitgeoefend.   
Indien het gewezen raadslid de in artikel 5 genoemde eretitel van burgemeester, waarnemend 
burgemeester of schepen kan bekomen, vervalt de mogelijkheid om de eretitel van 
gemeenteraadslid toe te kennen. 
Indien het gewezen raadslid zowel in de gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk welzijn 
heeft gezeteld, zal hij/zij kiezen door welke raad de eretitel wordt toegekend.   
Het gewezen raadslid zal een instemmingsverklaring ondertekenen. Hij/zij moet tevens op het 
ogenblik van de toekenning van de eretitel over al zijn/haar politieke rechten beschikken en van 
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onberispelijk gedrag zijn.  Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt deze 
voorwaarden en legt een voorstel tot toekenning aan de gemeenteraad voor. 
Aan de toekenning van de eretitel van gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn is geen enkele geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Er is geen uiterlijk teken 
van deze eretitel. 
 
Art. 7. Verlenen van de titel van ereburger van de stad Hoogstraten 
Kunnen in aanmerking komen voor het toekennen van de titel van ereburger van de stad 
Hoogstraten, ieder natuurlijk en in leven zijnde persoon die aan één van de volgende criteria 
voldoet: 
a) hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of internationale 
uitstraling; 
b) hij/zij heeft aan de stad Hoogstraten een internationale uitstraling gegeven; 
c) hij/zij heeft rechtstreeks en persoonlijk bijgedragen tot het welzijn en de welvaart van de stad 
Hoogstraten met een externe uitstraling; 
 
Art. 7.1 De titel van ereburger van de stad Hoogstraten wordt toegekend door de gemeenteraad op 
voordracht van het college van burgemeester en schepenen en met advies van het 
erkenningscomité. Iedere kandidatuur moet gemotiveerd worden en gestaafd zijn met nuttige 
bewijsstukken, in om het even welke vorm. Uit de kandidatuurstelling moet blijken dat de kandidaat 
akkoord gaat met zijn/haar nominatie en hierdoor een blijvende verbondenheid met de stad 
Hoogstraten aanvaardt. 
 
Art. 7.2. Aan de toekenning van de titel van ereburger van de stad Hoogstraten is geen enkele 
geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Aan de toekenning van deze titel kunnen geen 
rechten ontleend of verplichtingen gekoppeld worden. Als uiterlijk teken van deze titel ontvangt de 
begunstigde een officiële oorkonde. In geval van oneervol gedrag, kan de titel ontnomen worden. 
 
Art. 8. Verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad Hoogstraten 
Kunnen in aanmerking komen voor het verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad 
Hoogstraten, ieder natuurlijk en in leven zijnde persoon die aan één van de volgende criteria 
voldoet: 
a) langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet die heeft bijgedragen tot de bekendheid van de 
stad of tot het welzijn en de welvaart van haar inwoners; 
b) langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet ten behoeve van een of meer in de stad 
Hoogstraten werkzame verenigingen. 
Aan het verlenen van de oorkonde van verdienste van de stad Hoogstraten is geen enkele 
geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Als uiterlijk teken van deze titel ontvangt de 
begunstigde een oorkonde. 
 
Artikel 2: 
Dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de gemeentelijke diensten, de erkende adviesraden 
en de bevolking. 
 

 5. Kennisname van de correctie van de jaarrekening 2017, de budgetwijziging 2018 en 
het budget 2019 van Welzijnszorg Kempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Jaarlijks stelt de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen  in de loop van 
het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft, de rekening vast. 
Het besluit van de Raad van Beheer en een afschrift van de jaarrekening van de OCMW-
vereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling  bezorgd aan de gemeenteraden van de 
deelnemende OCMW’s  om deze goed te keuren.  
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De gemeenteraad kan binnen de 50 dagen na de overzending zijn opmerkingen ter kennis 
brengen van de provinciegouverneur.  
De provinciegouverneur kan de jaarrekening goedkeuren of niet-goedkeuren binnen een termijn 
van 150 dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de opmerkingen van de 
gemeenteraad of als de gemeenteraad geen opmerkingen heeft verzonden, op de derde dag die 
volgt op de dag van het verstrijken van de termijn van 50 dagen na de overzending van de 
jaarrekening aan de gemeente. 
 
Juridische grond 
 
      • Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

• Besluit van 12 december 2018 van de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging 
Welzijnszorg Kempen tot vaststelling van de correctie van de jaarrekening 2017, 
budgetwijziging 2018 en het budget 2019 . 
• Het besluit tot vaststelling van de correctie van de jaarrekening 2017, budgetwijziging 2018 
en het budget 2019 werden door de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Welzijnszorg 
Kempen op 7 februari overgemaakt aan de gemeente. 

 
Argumentatie 
 
Acties die Welzijnszorg Kempen in het kader van 5 prioritaire doelstellingen tijdens 2019 - het 6 
jaar van Meerjarenplan (2014-2019) - wenst te ondernemen:  
 
1. Referentiebudgetten en aanvullende steun 
 
2. Regionale aanpak dak- en thuislozen 
 
3. IVA Thuiszorg Kempen - gezinszorg en poetsdienst 
 
4. Roldefiniëring en positionering van de OCMW's in de vermaatschappelijking van de zorg (i.k.v. 
geestelijke gezondheidszorg) 
 
5. Vervoersarmoede – dienst aangepast vervoer 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESPREKING 
 
Raadslid Dimitri Van Pelt herhaalt de vraag die hij ook in de gemeenteraad stelde bij de 
behandeling van dit agendapunt. Met name of er niet aan Welzijnszorg Kempen kan worden 
voorgesteld om de financiële tussenkomst te verlagen, aangezien ze er financieel zo goed 
voorstaan.  
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de correctie van de jaarrekening 2017, 
van de budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van de OCMW-vereniging Welzijnszorg Kempen. 
Artikel 2: 
Het raadsbesluit en eventuele opmerkingen dienen aan de provinciegouverneur bezorgd te 
worden.  
 

 7. Kennisname van de thesaurietoestand op 31 december 2018. 

 
MOTIVERING 
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Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
•De financieel beheerder bezorgt minstens eenmaal per jaar aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn en het vast bureau een overzicht van de thesaurietoestand. 
•De thesaurietoestand op 31 december 2018 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 84 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
• Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de 

financieel beheerder aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau een 
overzicht geeft van o.a. de thesaurietoestand. 

 
Argumentatie 
 
Het totaal van de financiële rekeningen bedraagt 10.754.833,08 EUR. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de thesaurietoestand per 31 december 
2018. 
 

 8. Aanstellen van een afvaardiging van het OCMW Hoogstraten in de Algemene 
Vergadering van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Omwille van de verkiezingen van 14 oktober 2018 moet er een nieuwe afgevaardigde en 
plaatsvervanger gekozen worden voor de Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
 
Juridische grond 
 
•Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Voorstel om de kandidaat afgevaardigde en de plaatsvervanger voor Bouwmaatschappij De 
Noorderkempen via geheime stemming aan te duiden in de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Bij geheime stemming: 
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Bij 15 stemmen voor Marcel Verschueren met als plaatsvervanger Ann Fockaert, 4 stemmen voor 
Dimitri Van Pelt met als plaatsvervanger Fons Jacobs, 1 neen stem, 5 onthoudingen en 1 blanco 
stem: 
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Marcel Verschueren aan als afgevaardigde en Ann 
Fockaert als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van 
Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 
Zowel de afgevaardigde en plaatsvervanger worden aangeduid vanaf heden en voor de volledige 
duurtijd van de legislatuur. 
 

 9. Aanduiden van de afgevaardigde van het OCMW Hoogstraten in de raad van bestuur 
en de jaarvergadering van de aandeelhouders van de Kempische Heerd nv. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Als aandeelhouder van deze kredietvennootschap kan het OCMW Hoogstraten een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger aanduiden voor de jaarvergadering van de 
aandeelhouders.  
 
Daarnaast heeft het OCMW ook het recht om een afgevaardigde aan te duiden voor de raad van 
bestuur, deze aanstelling is conform de statuten van de Kempische Heerd roterend voor een 
periode van 4 jaar. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Voorstel om een afgevaardigde en plaatsvervanger voor de jaarvergadering en een kandidaat voor 
de raad van bestuur via geheime stemming aan te duiden in de raad voor maatschappelijk welzijn.  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Marcel Verschueren met als plaatsvervanger Ann Fockaert, 4 stemmen voor 
Fons Jacobs met als plaatsvervanger Dimitri Van Pelt , 1 neen stem, 5 onthoudingen en 1 blanco 
stem: 
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Marcel Verschueren aan als afgevaardigde en Ann 
Fockaert als plaatsvervanger vanuit het OCMW Hoogstraten voor de algemene vergadering 
(jaarvergadering van de aandeelhouders) van de Kempische Heerd. 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Ans Lochten, 4 stemmen voor Maarten Leemans, 1 neen stem, 5 
onthoudingen en 1 blanco stem: 
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Ans Lochten aan als afgevaardigde voor de raad van 
bestuur van de Kempische Heerd (roterend). 
 

10. Aanduiden van de afgevaardigde van het OCMW Hoogstraten in de algemene 
vergadering van De Ark. 

 
MOTIVERING 
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Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Omwille van de verkiezingen van 14 oktober 2018 moet er een nieuwe afgevaardigde en 
plaatsvervanger gekozen worden voor woningmaatschappij De Ark.  
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Voorstel om de afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van De Ark via 
geheime stemming aan te duiden in de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Roger Van Aperen met als plaatsvervanger Jef Vissers, 4 stemmen voor 
Fons Jacobs met als plaatsvervanger Dimitri Van Pelt, 6 neen stemmen en 1 onthouding: 
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt vanuit het OCMW Hoogstraten Roger Van Aperen aan 
als afgevaardigde en Jef Vissers als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van De 
Ark.  
 

11. Aanduiden van de afgevaardigde van het OCMW Hoogstraten in de Watering De 
Beneden Mark. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De watering is een openbaar bestuur dat als opdracht heeft binnen haar werkingsgebied de 
waterhuishouding te beheersen. In Hoogstraten is één watering werkzaam, met name de Watering 
De Beneden Mark. 
 
De taken van Watering De Beneden Mark zijn o.a.: 
- waterbeheersing, bewerkstelligen van een gezonde waterhuishouding, integraal waterbeleid 
- uitvoeren van ruimings-, onderhoud- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen, 
grachten, sloten: 
•Geklasseerde waterlopen 2° categorie worden jaarlijks geruimd (ongeveer 132 km) 
•Niet-geklasseerde waterlopen van algemeen belang worden beurtelings geruimd (ongeveer 95 
km) 
- Verstrekken van wateradvies in kader van de watertoets (bij het afleveren van een 
omgevingsvergunning). 
 
Omwille van de verkiezingen van 14 oktober 2018 moet er een nieuwe afgevaardigde en 
plaatsvervanger gekozen worden voor de Watering De Beneden Mark. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
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Argumentatie 
 
Voorstel om de kandidaat afgevaardigde en plaatsvervanger die in het vast bureau werden 
voorgedragen goed te keuren. 
 
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
De Algemene vergadering van Watering De Beneden Mark wordt reeds gehouden op 22 maart 
2019 om 14u 'bij de Paters' in Meersel-Dreef,  (waarvan de agenda en briefomslag die geldt als 
bewijs van stemrecht in bijlage).  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Michel Jansen, 15 stemmen voor Roger Van Aperen, 3 stemmen voor Fons 
Jacobs, 3 stemmen voor Maarten Leemans, 1 neen stem, 6 onthoudingen en 1 blanco stem: 
De gemeenteraad duidt schepen Michel Jansen en schepen Roger Van Aperen aan als 
afvaardiging op de Algemene Vergadering van Watering De Beneden Mark voor de volledige duur 
van de legislatuur. 
 

12. Aanduiden afgevaardigde in verzekeringsmaatschappij Ethias. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Omwille van de verkiezingen van 14 oktober 2018 moet er een nieuwe afgevaardigde en 
plaatsvervanger gekozen worden voor de verzekeringsmaatschappij Ethias. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Voorstel om de afgevaardigde en plaatsvervanger voor verzekeringsmaatschappij Ethias via 
geheime stemming aan te duiden in de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Herman Snoeys met als plaatsvervanger Ann Fockaert, 4 stemmen voor 
Maarten Leemans met als plaatsvervanger Fons Jacobs, 2 neen stemmen, 4 onthoudingen en 1 
blanco stem: 
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Herman Snoeys aan als afgevaardigde en Ann 
Fockaert als plaatsvervanger voor de legislatuur 2019-2025 voor Ethias.  
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13. Aanduiden van een afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde voor OFP 
Provant. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
Het OCMW van Hoogstraten besliste in de raadsvergadering van 10 augustus 2009 om, per 1 
januari 2010, lid te worden van het OFP Provant, Organisme voor de Financiering van Pensioenen 
van de contractuele medewerkers van de publieke werkgevers in de provincie Antwerpen. 
 
Omwille van de verkiezingen van 14 oktober 2018 moet er een nieuwe afgevaardigde en 
plaatsvervanger gekozen worden voor OFP Provant. 
 
De algemene vergadering gaat door op woensdag 26 juni. OFP Provant bezorgt tegen die tijd nog 
de uitnodiging en agenda. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Via geheime stemming zal op de raad voor maatschappelijk welzijn een afgevaardigde en 
plaatsvervangend afgevaardigde dienen aangeduid te worden. 
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Enig artikel: 
Bij geheime stemming: 
Bij 15 stemmen voor Marcel Verschueren met als plaatsvervanger Herman Snoeys, 5 stemmen 
voor Fons Jacobs met als plaatsvervanger Dimitri Van Pelt, 1 neen stem, 4 onthoudingen en 1 
blanco stem: 
De raad voor maatschappelijk welzijn duidt voor OFP Provant aan als afgevaardigde: de heer 
Marcel Verschueren, gemeenteraadslid met als plaatsvervanger, de heer Herman Snoeys, 
gemeenteraadslid. 
Zowel de afgevaardigde en plaatsvervanger worden aangeduid vanaf heden en voor de volledige 
duurtijd van de legislatuur. 
 

14. Goedkeuren van de afvaardiging voor de algemene vergadering van Poolstok. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
- De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 
- De installatievergadering van de OCMW-raad van 2 januari 2019. 
 
De OCMW-afgevaardigden in de algemene vergadering moeten opnieuw aangeduid worden voor 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de rechtspersonen waarvan het OCMW lid is 
bij aanvang van de zittingsperiode.  
 
Juridische grond 
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• Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 
Argumentatie 
 
Gezien de inhoud en ook de bevestiging van Poolstok dat HRmanagers hierin afgevaardigd 
kunnen worden, het voorstel om de HRmanager hierin af te vaardigen.  
 
BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE 
 
Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye 
Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne 
Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel 
Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim 
Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De OCMW-raad geeft goedkeuring om de HRmanager vanaf 1 januari 2019 in de algemene 
vergadering van Poolstok af te vaardigen namens het OCMW van Hoogstraten.  
Artikel 2: 
De OCMW-raad geeft de afvaardigde de nodige volmachten om het OCMW te vertegenwoordigen 
en om in naam van het OCMW te handelen.  
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering van maandag 25 maart 2019 om 23.15 uur. 


