
Motie met betrekking tot de integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de 

gemeentebesturen 

 

De gemeenteraad, 

 

Gelet op artikel 2 en artikel 22 van het gemeentedecreet; 

 

Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008, gewijzigd op 29 juni 2012, de in het decreet 

opgenomen preambule en de organieke wet van 8 juli 1976;  

 

Gelet op de zogenaamde ‘pacificatiewet’ van 9 augustus 1988 die enkele bepalingen inlaste in de 

organieke wet op de OCMW’s die van toepassing zijn op de faciliteitengemeenten in Vlaanderen, 

meer bepaald op de gemeente Voeren en de 6 gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel 

(Kraainem, Wezenbeek Oppem, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Wemmel);  

 

Gelet op het Federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014, inzonderheid 3.3.5. ‘Ondersteuning van de 

OCMW’s en lokale besturen’;  

 

Gelet op het Vlaams regeerakkoord van 22 juli 2014, inzonderheid I. Binnenlands Bestuur en 

Stedenbeleid;    

 

Gelet op de Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2014-2019 ingediend door mevrouw 

Liesbeth Homans, Viceminister-president, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, inzonderheid ‘Operationele Doelstelling 3.1 

Integratie OCMW in gemeente’ welke volgende alinea bevat: “De voorstellen die ik zal formuleren 

zullen geen afbreuk doen aan de regelingen die voortvloeien uit de pacificatiewetgeving, zoals de 

taalkennis in de taalgrensgemeenten en de rechtstreekse verkiezing van de raad voor 

maatschappelijk welzijn in de faciliteitengemeenten rond Brussel en Voeren”; 

 

Gelet op de Conceptnota ‘De integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de 

gemeentebesturen: inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen’ zoals goedgekeurd op de Vlaamse 

regering van 16 januari 2015, waarin volgende noodzakelijke randvoorwaarde bij de integratie van 

het OCMW in de gemeente werd opgenomen: “aan de (bescherming van de) bepalingen van de 

“pacificatiewet” mag niet geraakt worden”; 

 

Gelet op het feit dat de Vlaamse Vereniging van Steden Gemeenten (VVSG) zich, zoals vermeld in 

haar nieuwsbrief nummer 3 van 2015, engageert om de stem van zijn leden, waaronder de gemeente 

Wemmel, te laten klinken in het overleg met de Vlaamse regering en het Vlaams parlement omtrent 

de integratie van de OCMW’s in de gemeenten; 

 

Gelet op het engagement van de Vlaamse regering om te overleggen met de federale overheid om 

hinderpalen voor de maximale integratie van de OCMW’s op te heffen, zoals gestipuleerd in het 

Vlaamse regeerakkoord van 22 juli 2014;  

 

Overwegende dat er op dit moment geen duidelijkheid is over de toekomstige financiering, werking 

en organisatie van de OCMW’s in de faciliteitengemeenten;  

 

Omwille van de specifieke wettelijke bepalingen met betrekking tot de organisatie van OCMW’s in de 

faciliteitengemeenten is overleg tussen de faciliteitengemeenten enerzijds en de Vlaamse regering 

en de Federale regering anderzijds, absoluut noodzakelijk om (nieuwe) complicaties inzake werking 

en organisatie te voorkomen.   

 

Besluit 



Artikel 1: 

 

Verzoekt de Vlaamse regering om: 

 

1° duidelijkheid te scheppen rond de toekomstige financiering, werking en organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de faciliteitengemeenten; 

 

2° de lokale besturen in de faciliteitengemeenten maximaal te betrekken bij de voorbereiding, 

beslissing en uitvoering van de plannen met betrekking tot de integratie van de OCMW’s in de 

gemeentebesturen en binnen dit kader op regelmatige basis een overleg te organiseren met de 

betrokken lokale en hogere overheden;  

 

3° bij beleidsvorming bijzondere en continue aandacht te hebben voor de specifieke situatie van de 

Vlaamse gemeenten met een bijzonder taalstatuut en desgevallend maatregelen te treffen zodat ook 

deze gemeenten kunnen genieten van schaalvoordelen die door het Vlaamse beleid worden 

bewerkstelligd;  

 

Art. 2  

 

Verzoekt de federale regering om bij de uitvoering van het federaal regeerakkoord, waaronder de 

aanpassing van het wettelijk kader met het oog op organieke integratie van de OCMW’s, 

maatregelen te voorzien zodat mogelijke negatieve implicaties voor de faciliteitengemeenten tot een 

minimum kunnen worden herleid.  

 

Art. 3 

 

Vraagt het college van burgemeester en schepenen om: 

 

1° contact op te nemen met Vlaamse Vereniging van Steden Gemeenten (VVSG) om deze kwestie te 

behartigen en voor te leggen tijdens overlegmomenten met hogere overheden;  

 

2° de beslissing van de gemeenteraad over te maken aan: 

− mevrouw Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding;  

− de heer Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 

Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;  

− mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister 

van Onderwijs; 

− mevrouw Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams 

minister van Begroting, Financiën en Energie; 

− de heer Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, 

Toerisme en Dierenwelzijn; 

− de heer Charles Michel, Premier; 

− de heer Kris Peeters, Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast 

met Buitenlandse Handel;  

− de heer Jan Jambon, Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast 

met Grote Steden en de Regie der gebouwen;  

− de heer Alexander De Croo, Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, 

Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post;  

− de heer Didier Reynders, Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese 

Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen; 



− mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; 

− de Vlaamse Vereniging van Steden Gemeenten (VVSG);  

− de leden van het college van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau in de 

faciliteitengemeenten.  


