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Notulen OCMW-raad dd. 31 januari 2019 

 

 

 

 
  OCMW KLUISBERGEN 
 
 
 

 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE OCMW-RAAD VAN 31 JANUARI 2019 
 
 
Aanwezig:  De heer Philippe Willequet Philippe,  

Voorzitter; 
Heren en mevrouwen Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer, Linda Van den 

 Abeele, Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carol 
 Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-
 Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert en Valerie Vandenberghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

 
 
De zitting wordt geopend om 20.30  uur 
 
De OCMW-raad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt: 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 3 januari 2019 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op de artikelen 180, 181 en 326 tot en met 335 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 
december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 3 januari 2019, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
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De notulen van de zitting van 3 januari 2019 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

 Goedkeuren instappen OCMW Kluisbergen in het hervestigingsprogramma voor 

 vluchtelingen (resettlement) 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende dat hervestiging van vluchtelingen één van de drie duurzame oplossingen is 
die het Hoog Commissartiaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) voorstelt voor 
personen die slachtoffer zijn van vervolging overal ter wereld; 
 
 Overwegende dat voor elke vluchteling het UNCHR eerst evalueert of vrijwillige terugkeer 
naar het land van herkomst mogelijk  is of een lokale integratie in het land van het eerste asiel geen 
(beter) optie  is. Indien deze opties niet haalbaar zijn, overweegt het UNHCR de hervestiging naar een 
derde land. Momenteel stellen 40 landen, waarvan een twintigtal lidstaten van de EU 
hervestigingsplaatsen voor, waaronder ook België; 
 
 Overwegende dat België sinds 2013 een structureel hervestigingsprogramma heeft en zich 
ertoe engageert om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen; 
 

 Overwegende dat hervestigde vluchtelingen reeds enkele weken na hun aankomst in België 
begeleiding op maat krijgen in het LOI, wat hun aanpassing aan het leven in België moet 
vergemakkelijken; 

 
 Overwegende dat het OCMW deze begeleiding op lange termijn kan verderzetten door in te 

stappen in het hervestigingsprogramma; 
 
 Overwegende dat op die manier de lokale verankering van de begunstigden wordt 

gestimuleerd en echte steun kan gegarandeerd worden bij het integratietraject; 
 
 Overwegende dat, bij instap in het programma, het OCMW een forfaitaire vergoeding van 

2.500 EUR ontvangt per hervestigde persoon; 
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 Overwegende dat er momenteel in het LOI Kluisbergen een gezin verblijft in het kader van 

het hervestigingsprogramma van België en dat het aangewezen is dat het OCMW van Kluisbergen 
effectief instapt in het hervestigingsprogramma teneinde dit gezin verder te kunnen begeleiden in 
het integratietraject;  

 
 Na beraadslaging; 
 

 Met 16 ja-stemmen (Philippe Willequet,Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer, Linda 
Van den Abeele, Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carol 
Verschuere-Boite, , Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs 
Cousaert en Valerie Vandenberghe, Raadsleden) en 1 onthoudingen (Johan Devenyns); 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Het OCMW Kluisbergen stapt in in het hervestigingsprogramma (resettlement) en dit om het 
integratietraject van hervestigde vluchtelingen te begeleiden en faciliteren. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 

 Vaststellen forfaitaire bedragen 2019 voor het Lokaal Opvanginitiatief 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op de artikelen 180, 181 en 326 tot en met 335 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 
december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
  

Gelet op de wet van 12 januari 2007 inhoudende de opvang van asielzoekers en van 
bepaalde andere categorieën van vreemdelingen; 
 

 Overwegende dat het OCMW Kluisbergen een conventie heeft afgesloten met FEDASIL in het 
kader van het voorzien van een Lokaal OpvangInitiatief; 
 
 Overwegende dat de forfaitaire bedragen en het leefgeld, die gelden in het LOI, jaarlijks 
worden vastgesteld door FEDASIL; 
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 Gelet op de lijst van de forfaitaire bedragen 2019 en het leefgeld 2019, opgemaakt door 
FEDASIL; 
 
 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1: 
 
De raad neemt kennis van de lijst van de forfaitaire bedragen 2019 en het leefgeld 2019, opgemaakt 
door FEDASIL, die gelden voor het LOI en stelt deze bedragen ook vast voor het LOI Kluisbergen voor 
het dienstjaar 2019. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 
 
 

De zitting wordt geheven te 20.40 uur. 

 
Aldus gedaan in zitting van 31 januari 2019 en goedgekeurd in zitting van 28 februari 2019 

 
 

 
Algemeen directeur De Voorzitter 
 
 
L. DEMEDTS PH. WILLEQUET 
 


