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OPENBARE ZITTING 

SECRETARIAAT 

ALGEMEEN SECRETARIAAT 

1. Goedkeuren notulen vorige openbare zitting 

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019  
worden goedgekeurd. 

ORGANISATIE 

2. Goedkeuring van beheersovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten die niet vermeld worden in artikel 196 
Decreet Lokaal Bestuur- Delegatiereglement 

Motivering 

Aanleiding 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan bepaalde bevoegdheden bij reglement toevertrouwen 
aan het vast bureau. Enkel de bevoegdheden die opgesomd worden in artikel 78, tweede lid, 1°-17° 
in het Decreet Lokaal Bestuur, kunnen niet worden toevertrouwd aan het vast bureau. Op deze 
uitzonderingen na kan de bevoegdheid voor het goedkeuren van beheersovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten worden toevertrouwd aan het vast bureau.  

Argumentatie 

Het decreet Lokaal bestuur (artikel 78, tweede lid, 6°) bepaalt dat ‘het goedkeuren van 
beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten als vermeld in artikel 196 niet door de raad 
voor maatschappelijk welzijn kan worden toevertrouwd aan het vast bureau’.  

Dit artikel 196 vermeldt: 

 in de 1e §: ‘De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen met 
een of meer overheden een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke 
werving en selectie van hun personeel en, in voorkomend geval, om gemeenschappelijke 
wervingsreserves aan te leggen.’  

 In de 2e §: ‘Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 
gemeente bedient kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het 
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan worden 
opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor 
bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden 
bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- of ondertekeningsbevoegdheid kunnen 
toevertrouwen aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld 
in dit decreet. ‘ 

Alle andere beheers- en samenwerkingsovereenkomsten kunnen dus worden gedelegeerd aan het 
vast bureau. Dit laat toe om korter op de bal te spelen en zal de continuïteit van de dienstverlening 
ten goede komen.  
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Een procedure voor het afsluiten van samenwerkings- en beheersovereenkomsten wordt 
opgemaakt binnen het organisatiebeheersingssysteem van ons lokaal bestuur. Elke goedkeuring 
van een samenwerkings- of beheersovereenkomst die het vast bureau zal stellen na delegatie 
ervan door de raad voor maatschappelijk welzijn, zal volgens de vastgelegde procedure moeten 
verlopen. Jaarlijks wordt over de toepassing van het organisatiebeheersingssysteem 
gerapporteerd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.  Zo blijft de raad de vinger aan de pols 
houden voor wat betreft het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten en 
beheersovereenkomsten door ons lokaal bestuur, ook na delegatie ervan aan het vast bureau.  

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 78 

Juridische grond 

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 78, eerste lid en tweede lid, 6° 

Stemming 

14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet, 
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw, 
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert) 
12 nee-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman, 
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs, 
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri) 
1 onthouding (Geert Van Schelvergem) 

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist bij dit delegatiereglement om de goedkeuring van 
beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met onmiddellijke ingang toe te 
vertrouwen aan het vast bureau, met uitzondering van de beheersovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten die bedoeld worden in artikel 78, tweede lid, 6° van het Decreet 
Lokaal Bestuur. 

Artikel 2 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 en 286 van het decreet 
Lokaal bestuur (publicatie lijst, besluit en inhoud op webtoepassing). De toezichthoudende 
overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet Lokaal 
bestuur. 

FINANCIËLE DIENST 

3. Vaststelling afbakening visumverplichting 

Motivering 

Aanleiding 

De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom zijn 
onderworpen vaan een voorafgaan visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan. De 
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OCMW-raad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de 
financieel directeur de controle uitvoert.  

Argumentatie 

De OCMW-raad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies 
van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de 
visumverplichting. 

Volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van visumverplichting :  

 de aanstelling van statutaire personeelsleden 
 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur 
 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer 
 de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro 
 de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 

het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro 
 de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro 

Bij opeenvolgende contracten van bepaalde duur voor dezelfde functie wordt de totale duur 
aangenomen voor toepassing van voormelde termijnen. 

Aanstellingen van één jaar of meer kunnen in volgende gevallen uitgesloten worden van 
visumverplichting :  

 een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 paragraaf 7 
 een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen voor maximaal 

4 jaar in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet over het lokaal bestuur art. 266 

Juridische grond 

Decreet over het lokaal bestuur art. 177 en 267 

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen, art 99 

Stemming 

14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet, 
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw, 
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert) 
12 nee-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman, 
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs, 
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri) 
1 onthouding (Geert Van Schelvergem) 

Besluit 

Artikel 1 

De OCMW-raad stelt de afbakening van de visumverplichting als volgt vast :  

Er wordt een visum verleend voor: 
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 de aanstelling van statutaire personeelsleden 
 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur 
 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer 
 de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro 
 de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 

het jaarlijkse bedrag hoger is dan tienduizend euro 
 de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend euro 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de financieel directeur 

 

4. Vaststelling begrip 'dagelijks bestuur' - decreet lokale bestuur 

Motivering 

Aanleiding 

Op 1 januari 2019 treden een aantal bepalingen van het decreet lokale bestuur in voege. Zo dient 
de OCMW-raad ondermeer een uitspraak te doen over het begrip ‘dagelijks bestuur’. Dit heeft een 
impact op de bevoegdheidsverdeling bij het voeren van overheidsopdrachten. 

Argumentatie 

Bij overheidsopdrachten onderscheiden we 5 fasen : vastlegging van de plaatsingsprocedure, 
vastlegging van de voorwaarden, het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de 
uitvoering van de overheidsopdrachten. 

De eerste twee luiken behoren tot de bevoegdheid van de OCMW-raad : vastlegging van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden. Voor de overige luiken is het vast bureau bevoegd. 

De OCMW-raad kan een afbakening maken van overheidsopdrachten die tot het ‘dagelijks bestuur’ 
behoren. Voor die opdrachten wordt het vast bureau ook bevoegd voor het vastleggen van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden. Een dergelijke afbakening is wenselijk om de dagelijkse 
bedrijfsvoering van het gemeentebestuur en het OCMW soepel te laten verlopen.  

Als dagelijks bestuur wordt beschouwd : 

Alle opdrachten die vallen onder het toepassingsgebied van art. 42 § 1 van de wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), in combinatie met art. 90 van het KB  van 18 april 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (periodieke aanpasbare drempel, 144.000,00 € excl. 
btw voor 2018 en 2019) 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is een plaatsingsprocedure 
die in één fase verloopt, waarbij een aantal ondernemers worden geselecteerd en uitgenodigd om 
een offerte in te dienen. Na de indiening van de offertes bestaat de mogelijkheid om met één of 
meer inschrijvers hierover te onderhandelen. 

De wijze waarop deze overdracht van bevoegdheid verder zal uitgevoerd en gedelegeerd worden, 
zal uitgewerkt worden in het organisatiebeheerssysteem. 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet over het lokaal bestuur art. 78 10° 
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Juridische grond 

Decreet over het lokaal bestuur art 78 10° en 84 §3 5° 

Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 

Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

Stemming 

14 ja-stemmen (Lieven Vernaillen, Jo Fonck, Jan De Nul, Marnick Vaeyens, Yves De Smet, 
Alberic Sergooris, Andy Depetter, Sofie Renders, Marleen Van der Hoeven, Simonne De Leeuw, 
Okitokandjo Chancelvie, Sofie Depuydt, Els Cosyns, Inge Ranschaert) 
12 nee-stemmen (Danny Bourgeois, Kristof Slagmulder, Christel De Bruecker, Ingrid Temmerman, 
Geert Van Cauter, Joris Vercammen, Marleen Noens, Greta Verhoeven, Hedwig Jacobs, 
Linda Van de Perre, Johan Duyck, Shahla Bagheri) 
1 onthouding (Geert Van Schelvergem) 

Besluit 

Enig artikel 

De OCMW-raad stelt met ingang van 1 januari 2019 het begrip dagelijks bestuur als volgt vast :  

Alle opdrachten die vallen onder het toepassingsgebied van art. 42 § 1 van de wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking), in combinatie met art. 90 van het KB  van 18 april 2017 plaatsing 
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (periodieke aanpasbare drempel, 144.000,00 € excl. 
btw voor 2018 en 2019) 

 

MAATSCHAPPELIJKE DIENST 

5. Aanduiding vertegenwoordiger in de Lokale Advies Commissies 

Motivering 

Aanleiding 

Ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dienen de afgevaardigden in 
de Lokale AdviesCommissies vernieuwd te worden. Het betreft een afgevaardigde (en eventuele 
plaatsvervanger) voor de LAC water en een afgevaardigde (en eventuele plaatsvervanger) in de 
LAC elektriciteit en gas. 

Argumentatie 

De adviesbevoegdheid van de LAC ligt in het verlengde van de hoofdopdracht van het OCMW, met 
name het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en integratie, niet het 
minst in het kader van individuele steunaanvragen. Voor de samenstelling van de LAC is daarom 
ook bij voorrang gekozen voor personen die ter zake ervaring hebben. Om die reden schuift artikel 
2, 2° bij voorrang het OCMW-raadslid naar voor dat zetelt in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst om in het LAC te zetelen. Aangezien ten gevolge van het Decreet Lokaal Bestuur het 
Bijzonder Comité voor de sociale dienst ook leden kan tellen die geen OCMW-raadslid zijn, komt de 
decreetwijziging er op neer dat leden van het BCSD ook in de LAC kunnen afgevaardigd worden. 
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Het vast bureau draagt voor: 

Jan De Backer als lid van het LAC water, met Elke Pereboom als plaatsvervanger 

Jan De Backer als lid van het LAC elektriciteit en gas met Elke Pereboom als plaatsvervanger 

Vanuit de oppositie wordt Jan Van Begin met Els Van Snick als plaatsvervanger  voor het LAC water 
en Hedwig Jacobs met Greta Verhoeven als plaatsvervanger  voor het LAC elektriciteit. 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art.77 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering 
van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale 
adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water  

Stemming 

De geheime stemming levert volgend resultaat: 

Voor het LAC water behaalt Jan De Backer  14 stemmen en Jan Van Begin 11 stemmen bij 2 
blanco’s. 

Voor het LAC elektriciteit behaalt  Jan De Backer 14 stemmen en Hedwig Jacobs 11 stemmen bij 2 
banco’s. 

Besluit 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Jan De Backer aan als vertegenwoordiger in de LAC 
water met Elke Pereboom als plaatsvervanger. 

Artikel 2 

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt Jan De Backer aan als vertegenwoordiger in de LAC 
elektriciteit en gas met Elke Pereboom als plaatsvervanger. 

Artikel 3 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet over het 
lokaal bestuur (publicatie lijst op webtoepassing). De toezichthoudende overheid zal in kennis 
worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

 

 

De zitting wordt gesloten om 23.42 uur. 

 

 

 

Jimmy Geeraerts Lieven Vernaillen 

algemeen directeur voorzitter 


