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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van:

donderdag 31 januari 20í9
Koen Tack, Voozitter

Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Aanwezig:

Verontschuldigd

Schepenen
Rik Colman, Louis Degroote, Willy Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Davy
Dewaele, Amandine Eeckhaut, Nathalie Kint, Prudent Lanneau, Matthieu Moerenhout, Eddy Recour, Tine
Temmerman, Stephan Titeca, Rino Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur
Pauline Van Marcke, Raadslid

Afrvezig:

De voorzitter opent de vergadering om 20u30

OPENBAAR
1-1

2019/OCMW000 - Goedkeuring notulen raadszitting van 20 december 2018 (openbare

zitting)
Het verslag van de OCMW-raad van 20 december 2018 (deel openbare zitting) wordt goedgekeurd

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2.

20í9/OCMW047 - Goedkeuren notulen en zittingsverslag OGMW-raad van 4

januari20í9

De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 4 januari 2019 worden goedgekeurd

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

tijdens de
legislatuur 2019-2024:. aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend tegenwoordiger

2019/OCMW043 - Samenstelling OGMW-vereniging W13: Algemene vergadering

Het doel van W13 bestaat erin om een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal welzijns- en
zorgbeleid te voeren voor de regio door de oprichting van een OCMW- vereniging overeenkomstig titel
Vlll hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
OCMW.
Elke deelgenoot heeft twee afgevaardigden in de algemene vergadering. De OCMW's zijn afgevaardigd
door raadsleden. De leden worden door de raad maatschappelijk welzijn aangewezen volgens de regels
vermeld in art. 484, S1í, 2' lid van het decreet over het Lokaal Bestuur.
De algemene vergadering zal dan zijn voorzitter en ondervoorzitter uit de afgevaardigden van de
OCMW's kiezen. Deze moeten echter lid zijn van het Vast Bureau en verantwoordelijk zijn voor het lokaal
sociaal beleid. Ze vertegenwoordigen ook bij voorkeur elk een andere partij.
Besluit: de OCMW-raad kan volledig autonoom raadsleden afvaardigen, maar om in aanmerking te
komen als (onder)voorzitter dienen zij lid te zijn van het vast bureau en verantwoordelijk voor het lokaal
sociaal beleid.
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Stemming:
geheime stemming:

effectief vertegenwoordiger: Sofie Demurie bekomt 22 stemmen
plaatsvervangend vertegenwoordiger: Nathalie Kint bekomt 22 stemmen
1.4.

2019/OCMW044 - Samenstelling OGMW-vereniging W13: raad van bestuur: aanduiden van

één bestuurder met stemrecht
Het doel van W13 bestaat erin om een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal welzijns- en
zorgbeleid te voeren voor de regio door de oprichting van een OCMW- vereniging overeenkomstig titel
Vlll hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
OCMW.
Elke deelgenoot heeft één afgevaardigde met stemrecht in de raad van bestuur.
Deze is bij voorkeur lid van het vast bureau en verantwoordelijk voor het lokaal sociaal beleid.
Daarnaast heeft elke deelgenoot ook een afgevaardigde zonder stemrecht, een deskundige. ln het geval
van de OCMW's zijn dit de algemeen directeurs van de lokale besturen of een door hem aangestelde
vervanger met expertise in de domeinen waar W13 voor bevoegd is (zorglwelzijn). De algemeen
directeur stelde het clusterhoofd Sociaal Huis aan als haar vervanger en dus als afgevaardigde in de raad
van bestuur van W13 zonder stemrecht.
Daarnaast kunnen ook steeds leden van het college met raadgevende stem participeren aan de raad
van bestuur. De voorzitter en ondervoorzitters zijn dezelfde als die van de Algemene Vergadering.

Stemming:
met geheime stemming: Jeremie Vaneeckhout bekomt 21 stemmen en Louis Degroote één stem
1.5.

- kennisname
beslissing algemeen directeur houdende aanduiden van het clusterhoofd Sociaal Huis als
afgevaardigde zonder stemrecht (deskundi ge)

2019/OCMW045 - Samenstelling OcMW-vereniging W13: raad van bestuur

Het doelvan Wí3 bestaat erin om een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaalwelzijns- en
zorgbeleid te voeren voor de regio door de oprichting van een OCMW- vereniging overeenkomstig titel
Vlll hoofdstuk I van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
OCMW.
Elke deelgenoot heeft één afgevaardigde met stemrecht in de raad van bestuur. Deze werd aangeduid in
het vorige agendapunt.

Daàrnaast heeft elke deelgenoot ook een afgevaardigde zonder stemrecht, een deskundige. In het geval
van de OCMW's zijn dit de algemeen directeurs van de lokale besturen of een door hem aangestelde
vervanger met expertise in de domeinen waar W13 voor bevoegd is (zorglwelzijn). De algemeen
directeur stelde het clusterhoofd Sociaal Huis aan als haar vervanger en dus als afgevaardigde in de raad
van bestuur van W13 zonder stemrecht.
De gemeenteraad kan kennis nemen van de beslissing van algemeen directeur.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

í.6.

2019/OCMW039 - Bjzonder comité voor de sociale dienst: Kennisname plaatsvervanger
voorzitter tijdens de legislatuur 2019-2O24.
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ln het kader van de vlotte en continue werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan de
voorzitter ervan een plaatsvervanger aanduiden.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
20í9/OCMW036 - Lokale Adviescommissies Energie en Water: Aanduiding

1.7

vertegenwoordiger
De OCMW-raad duidt een vertegenwoordiger aan voor het LAC Energie en het LAC Water

Stemming:
Geheime stemming: Jeremie Vaneeckhout bekomt 21 stemmen. Er wordt één ongeldige stem

uitgebracht.
1.8.

É

20í9/OCMW040 - Vaststelling bedrag presentiegeld leden bijzonder comité voor de sociale

dienst
Bepaling van de presentiegelden voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

í.9.

2019/OCMW038 - Aanpassing reglement OGMW van 20

juni 2013 toekenning eretitels

mandatarissen
Aanpassing van het bestaande reglement inzake de eretitels raadsleden OCMW en voorzitter OCMW
zodat leden en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ook hieronder vallen.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

í.í

0

2019/ocMW046 - Kennisgeving bestaand huishoudelijk reglement en deontologische code

OGMW-raadsleden.
lngevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden op 4 januari 2019 nieuwe
gemeente- en OCMW-raadsleden geïnstalleerd.
De bestaande deontologische code voor OCMW-raadsleden evenals het huidige huishoudelijk reglement
worden ter kennisname voorgelegd aan de OCMW-raad.
ln de komende weken en maanden worden beide documenten in een werkgroep bekeken, zo nodig
herwerkt en daarna opnieuw ter goedkeuring voorgelegd.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.11

2019/OGMW042 - Opheffing OcMW-raadsbesluit van 21 februari 2013 houdende herziening

en goedkeuring raadsbesluiten betreffende delegatie van bevoegdheden aan de
secretaris, aangaande begrip dagelijks bestuur, dagelijks personeelsbeheer,

budgethouderschap, visumverplichting.
Het is de bedoeling van het huidig besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de
delegatie van het budgethouderschap naar de secretaris en de vaststelling van wat begrepen wordt
onder de term 'dagelijks bestuur'opgeheven wordt.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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1.12.

2019/OCMW037 - Goedkeuring definitie van de begrippen dagelijks bestuur en dagelijks

personeelsbeheer en uitzonderingen op het verplichte visum door de financieel beheerder.
ln het kader van een vlotte werking kan de OCMW-raad bepaalde van haar bevoegdheden, zoals
omschreven in het decreet voor de lokale besturen van 22 december 2017 delegeren naar het vast
bureau.
De termen 'dagelijks bestuur', vrijstelling visumplicht en dagelijks personeelsbeheer worden ook voor wat
het vast bureau betreft, verduidelijkt.
De bedoeling is om de procedures inzake personeelsbeheer en uitvoeren van overheidsopdrachten voor
gemeente en OCMW gelijklopend te maken.

Amendementen
Fractie CD&V-Eendracht vraagt bij amendement om de bedragen dagelijks bestuur zoals hieronder
vermeld naar 50.000 euro te brengen:

Daqeliiks bestuur:
Onder het begrip'dagelijks bestuur'conform art. 78 9o van het decreet over het lokaal bestuur moet
worden verstaan:

.
.
o

alle opdrachten waarvoor kredieten op het exploitatiebudget zijn voorzien en waarvan het bedrag
van de opdracht niet hoger is dan het bedrag van 67.000,00 euro exclusief btw;
opdrachten waarvan de kredieten op het investeringsbudget zijn voorzien en waarvan het bedrag
van de opdracht niet hoger is dan het bedrag van 67.000,00 euro exclusief btw;
verbintenissen die over meer dan één jaar lopen maar zonder schade jaarlijks opzegbaar zijn,
worden beschouwd als eenjarige verbintenissen en als zijde dagelijks bestuur , voor zover de
jaarlijks impact beperkt blijft tot 67.000,00 euro exclusief btw.

Met 6 stemmen voor (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy Recour,
Stephan Titeca), 16 stemmen tegen (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman, Rino
Himpe)

Stemming: Met 16 stemmen voor (Koen ïack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout, Louis Degroote, Willy Demeulemeester,
Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman, Rino
Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca)

1.13.

2019/OCMW049 - Vragen en mededelingen

De voorzitter sluit de vergadering om 21u00

Aldus bes

Algemee

als voormeld

Voorzitter,
Koen Tack
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