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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van:

dinsdag 1 O september 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Davy Demets, Schepenen
Prudent Lanneau, Rik Colman, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Jeremie Vaneeckhout, Stephan
Titeca, Amandine Eeckhaut, Tine Temmerman, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Petra Devos,
Matthieu Moerenhout, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie Kin!, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 21 u00.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/OCMW/024 - Notulen- en zittingsverslag van OCMW-raad van 9 juli 2019 - goedkeuring.

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 9 juli 2019 goed conform
decreet lokaal bestuur artikel 32 en 74.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/OCMW/091 - Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW- goedkeuring.

Het Decreet Lokaal Bestuur vertrekt van het principe dat gemeente- en OCMW-personeel verregaand
met elkaar samenwerken, al blijven gemeente en OCMW twee aparte werkgevers. Beide besturen
kunnen gebruik maken van elkaars diensten en beroep doen op elkaars personeel en sluiten daarvoor
een beheersovereenkomst af. Een beheersovereenkomst is nodig bij delegatie van gemeentelijke
bevoegdheden aan een OCMW-personeelslid of bij delegatie van OCMW-bevoegdheden aan een
gemeentepersoneelslid (kruiselingse delegatie).
Het voorliggende ontwerp bevat o.a. bepalingen die de aanstellende overheid en de algemeen directeur
toelaten gezamenlijke sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te
leggen, gebruik te maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en diverse
ambtelijke kruiselingse delegaties mogelijk te maken.
Het voorgelegde ontwerp van beheersovereenkomst werd dus opgemaakt met het doel om de
samenwerking tussen en de integratie van gemeente en OCMW te faciliteren en te omkaderen.
Deze werd behandeld in het MAT van 22 augustus 2019 en in het stafoverleg sociaal huis van 12 juni
· 2019.
Het ontwerp werd ook gunstig geadviseerd door het BCSD van 18 juli 2019.
Besproken in het HOC en BOC van 4 september 2019
Onder voorbehoud van goedkeuring in de gemeenteraad van heden, kan ook de OCMW-raad dit
document goedkeuren.
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Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.3.

2019/OCMW/098 - Bijzonder comité voor de sociale dienst: Kennisname plaatsvervanger
voorzitter tijdens de legislatuur 2019-2024.

In het kader van de vlotte en continue werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan de
voorzitter ervan een plaatsvervanger aanduiden.

Punt 2. Personeel
2.1.

2019/OCMW/082 - Rechtspositieregeling - goedkeuring aanpassingen.

De raad keurt de wijzigingen aan de rechtspositieregeling en bijlage 1 en 3 goed.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Zorg en welzijn
3.1.

2019/OCMW/097 - Statutenwijziging W13 - kennisname.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging W13 in de gemeenteraad, kan de OCMWraad er kennis van nemen.

3.2.

2019/OCMW/099 -W13: kennisname rekening 2018.

Op 28 juni keurde de algemene vergadering van W13 de jaarrekening van 2018 goed. In bijlage gaat het
beleidsrapport, samen met het agendapunt.
De betrokken raden voor maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening van de
welzijnsvereniging.
Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende overheid
binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening door het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt hij geacht een gunstig advies te hebben
uitgebracht.
De directeur van W13 bezorgde de jaarrekening 2018 van W13 op 1 juli 2019. Op dat moment was de
oproeping voor de gemeente- en OCMW-raad van 9 juli al vertrokken naar de raadsleden.
In afspraak met de andere gemeentebesturen die lid zijn van W13 wordt de rekening 2018 toch
voorgelegd aan de OCMW-raad, - zij het dan niet ter goedkeuring - maar dan ter kennisgeving.

Punt 4. Vragen en mededelingen
4.1.

2019/OCMW/026 -Vragen en mededelingen

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00
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Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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