
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

Het OCMW verzekert het principe van het recht op sociale bijstand, om iedereen in de
mogelijkheid te stellen een leven te leiden conform de menselijke waardigheid. Sinds 1976
bepaalt  de wet dat iedere behoeftige persoon, indien aan de wettelijke voorwaarden
voldaan is, recht heeft op sociale bijstand. Het OCMW heeft tot taak aan personen en
gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het
verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze
dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaalgeneeskundige of
psychologische aard zijn 

Werking 

1-De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (Sint-Lambrechts-Woluwe: 19 Vergaderingen
in 2016)
Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze is
samengesteld uit raadsleden, die onmiddellijk na de gemeenteraadsverkiezingen voor 6
jaar gekozen worden door de gemeenteraad. 

2-Het bijzonder Comité van de sociale dienst (Sint-Lambrechts-Woluwe: 1 vergadering
per week)
Het is samengesteld uit OCMW-raadsleden die speciaal aangeduid werden om
beslissingen te nemen over de toekenning van bijstand en van de leeflonen op basis van
de verslagen en aanbevelingen van de maatschappelijk werkers. 

3 - Het vast Bureau (Sint-Lambrechts-Woluwe: 13 vergaderen in 2016)
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt uit zijn leden een vast Bureau samen, dat zich
met het administratief beheer van het OCMW bezighoudt, en kiest een voorzitter. De
voorzitter van het OCMW wordt lid van het gemeentecollege met een adviserende stem
(behalve wanneer het college zijn toezichtbevoegdheid uitoefent over het OCMW). 

4 - Het overlegcomité van het OCMW (tussen de 4 en 6 maal per jaar afhankelijk van de
noodzaak)
Dient ter versterking van de synergieën tussen de twee lokale entiteiten die juridisch
gescheiden blijven.
Deze organen zijn door de wet voorzien. In Sint-Lambrechts-Woluwe werden alle andere,
facultatieve instanties binnen het OCMW afgeschaft sinds maart 2013.
 



Deelname en vergoeding van de raadsleden 

De raadsleden kunnen lid zijn van verschillende organen (1, 2, 3 of 4 zoals hierboven
beschreven). 
Het bruto bedrag van het presentiegeld bedraagt 134,29 €,-per vergadering.

Naam Voornaam Mandaat Bruto vergoeding Vervoerkosten Telefoonkosten

HENRY Fabienne Présidente 81389,18 0,00 € 876,18 €
BETTE Francine 1-2-3-4 7.385,48 € 0,00 € 0,00 €
CHADELAS Frédéric 1 – 4 2.698,37 € 526,94 € 0,00 €
CHANTRY Joëlle 1 – 2 3.500,43 € 0,00 € 0,00 €
DOORNAERT Thierry 1 – 2 2.311,16 € 528,62 € 0,00 €
DRION DU CHAPOIS Anne 1 – 2 – 3 5.320,36 € 0,00 € 0,00 €
JACOB Christian 1 – 4 2.822,26 € 333,62 € 0,00 €
JAQUEMYNS Maurice 1 – 2 11.158,01 € 528,62 0,00 €
LIPPENS Godelieve 1 – 3 3.234,52 € 610,06 € 0,00 €
PANS Amélie 1 – 2 8.279,46 € 528,62 € 0,00 €
PEETERS Christian 1 – 3 4.274,85 € 0,00 € 0,00 €
SCHUERMANS Olivier 1 – 3 2.981,56 € 0,00 € 0,00 €
UYTTENDAELE Julien 1 2.072,89 € 0,00 € 0,00 €
VAN DE CASTEELE Yves 1 – 2 9.148,84 € 0,00 € 0,00 €


