
De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) hebben als taak om iedereen een 
menswaardig bestaan te garanderen. Zo bieden ze een brede waaier aan maatschappelijke hulp 
waar kwetsbare burgers uit de gemeente onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen. 
Deze aanvragen tot bijstand worden onderzocht door een maatschappelijk werker, waarna ze al dan 
niet worden goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW. 

Het OCMW staat hiervoor onder leiding van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (RMW), conform 
artikel 24 van de Organieke wet van 8 juli 1976, die volgende stelt: "de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
behoort, tenzij de wet het anders bepaalt". Het gaat om het belangrijkste orgaan van het OCMW. 

De leden van de RMW worden telkens na de gemeenteverkiezingen verkozen door de gemeenteraad, 
wat betekent dat er elke zes jaar een nieuwe RMW wordt verkozen. 

Op basis van de bevolking telt de RMW elf raadsleden, die onder leiding staan van de voorzitter van 
het OCMW. De RMW komt een keer per maand samen. 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest een van zijn eigen leden als voorzitter. Deze laatste leidt 
de activiteiten van het OCMW en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn, het permanent bureau en de speciale comités. 

De secretaris-generaal stuurt de OCMW-administratie aan en staat aan het hoofd van het OCMW-
personeel. Hij of zij zorgt ervoor dat de beslissingen van het OCMW volgens de wet verlopen. 

De financieel directeur is belast met de inning van de ontvangsten en met de betaling van de uitgaven 
van het OCMW. Hij of zij verzorgt het beheer van het OCMW-patrimonium. 

Artikel 27 van de organieke OCMW-wet bepaalt volgende: "de Raad voor Maatschappelijk Welzijn richt 
in zijn midden een vast bureau op dat belast is met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur 
en waaraan hij bovendien andere wel omschreven bevoegdheden kan overdragen". Het Vast Bureau 
telt vier leden, waaronder de voorzitter die ervan aan het hoofd staat. Dit bureau komt twee maal per 
maand samen. 

Daarnaast heeft het OCMW de mogelijkheid om bijzondere comités samen te stellen. Zo bepaalt 
artikel 27 volgende: "(...) de raad kan in zijn midden eveneens bijzondere comités oprichten waaraan 
hij welomschreven bevoegdheden kan overdragen. Doch kan hun bestaansduur nooit verder reiken 
dan de installatie van de nieuwe raad". 

Het OCMW van Sint-Gillis bestaat uit: 

• Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (CSSS - BCSD);

• Comité voor sociale bijstand integratie (CASI);

• Speciaal comité voor jeugdbijstand (CSAJ);

• Speciaal comité voor het woon-zorgcentrum (CMR).
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Deze comités informeren zich elk afzonderlijk over de aan hen toegewezen aanvragen, in functie van 
hun respectievelijke specialisatie. In een normaal jaar worden er gemiddeld zo’n 7.000 personen 
geholpen. 

In het OCMW van Sint-Gillis werden er 'blanco' comités opgericht (zonder aanvraaganalyse), met als 
hoofddoel om de sociale begeleiding te laten aansluiten op de praktische realiteit en op de behoeften 
van de bevolking. In deze comités ontvangen de adviseurs van de diensten een voorstel tot 
aanvaarding of wijziging van de richtlijnen waarmee de toekennings- en weigeringsmodaliteiten van 
de verschillende bestaande bijstandsvormen worden bepaald. Gemiddeld kunnen deze comités 1 tot 
4 keer per jaar samenkomen. 

De voorzitter van het OCMW: 
Mevr. Myriem Amrani 
Fernand Bernierstraat 40 
1060 Sint-Gillis 

De secretaris-generaal van het OCMW: 
Dhr. Mathieu Roper 
Fernand Bernierstraat 40 
1060 Sint-Gillis 

De financieel directeur van het OCMW: 
Dhr. Olivier Koeune 
Fernand Bernierstraat 40 
1060 Sint-Gillis 

De adviseurs van het OCMW: 
Mevr. AMRANI Myriem 
Dhr. ASSILA Hassan 
Dhr. GERARD Philippe 
Dhr. GENOT Timothée 
Mevr. GAILLY Véronique 
Dhr. LELOUP Bernard
Mevr. DEBUNNE Sandrine
Mevr. VIDEGAIN SANTIAGO Victoria 
Mevr. GRACEFFA Carine 
Mevr. BENALLAL Samira 
Dhr. GOETYNCK Michaël 
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