
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 16/12/2020 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, D. De Poortere, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, C. Niville, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, 
H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, 
M. Vermote, S. Ryckeboer, raadsleden; 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: ; 

De zitting wordt geopend om 20:30 uur. 

Openbare vergadering 

1. Verslag OCMW-raad dd. 25/11/2020 - goedkeuring 

2. Kader voor organisatiebeheersing - goedkeuring 

In het decreet lokaal bestuur worden bepalingen gesteld m.b.t. organisatiebeheersing.  

− Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de 
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd.  

− Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met 
het managementteam en is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn. 

− De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar. 

In dit kader werden voor de gemeente Middelkerke 2 documenten opgesteld voor het hanteren van 
een systeem van organisatiebeheersing: 

1. Rapport van organisatiebeheersing: kadert alle begrippen, toegespitst op de gemeente. 

2. Aanpak van organisatiebeheersing: het kader van organisatiebeheersing en de uitwerking 
daarvan voor de gemeente. 

Het actieplan lijst alle acties op die opgezet worden binnen het kader van organisatiebeheersing. Dit 
actieplan wordt op regelmatige basis besproken in het managementteam en zal op regelmatige basis 
teruggekoppeld worden aan de gemeenteraad met een stand van zaken. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te geven over de 2 
documenten opgesteld voor het hanteren van een systeem van organisatiebeheersing.  

 



  

 

 

3. Participatiereglement - goedkeuring 

Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de gemeenten om een participatiereglement op te stellen. 
Daarin moeten zij duidelijk maken hoe de burgerparticipatie in de gemeente wordt georganiseerd.  
In Middelkerke voorzien het gemeente- en het OCMW-bestuur diverse kanalen en mogelijkheden voor 
inspraak en burgerparticipatie, zoals:meldingen en suggesties; 

• formele klachten; 

• vragenuurtje vóór de OCMW-raad; 

• verzoekschriften of voorstellen aan de gemeente- of OCMW-raad; 

• inzien of  bekomen van documenten via openbaarheid van bestuur; 

• deelnemen aan beleid via adviesraden en andere overlegstructuren; 

• inspraakmomenten bij grote projecten; 

• organiseren van gemeentelijke volksraadplegingen. 

In het voorgestelde reglement wordt invulling gegeven aan een aantal vormen van inspraak, 
betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de 
besluitvorming en de dienstverlening. Het reglement is niet beperkend bedoeld. Het gemeente- en 
OCMW-bestuur kunnen in functie van de omstandigheden ook nog op andere manieren de burgers 
informeren, raadplegen, inspraak geven en laten participeren. 

Een gelijkaardig reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

4. Aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling deel OCMW 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025 (deel 
OCMW) vast te stellen volgens het voorliggend ontwerp, financieel in evenwicht als volgt: 

 Beschikbaar budgettair resultaat Autofinancieringsmarge 

2020 21.472.480 9.034.207 

2021 8.325.103 9.964.355 

2022 500.180 7.437.671 

2023 544.938 4.406.623 

2024 513.938 3.257.501 

2025 4.675.496 3.036.157 

 

 

 
Zitting geheven om             uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 


