
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 14/02/2019 

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

Verontschuldigd: ; 

 

De zitting wordt geopend om 20:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Verslag OCMW-raad dd. 03/01/2019 - goedkeuring 

2. Verrichtingen van dagelijks bestuur - hervaststelling 

Het decreet lokaal bestuur heeft de bevoegdheden van de gemeente- en OCMW-raad respectievelijk 
het college van burgemeester en schepenen en vast bureau op elkaar afgestemd. Met het oog op de 
duidelijkheid en integratie is het bijgevolg noodzakelijk om ook de definiëring van het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ op elkaar af te stemmen. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het begrip ‘dagelijks bestuur’ in het kader 
van het decreet lokaal bestuur vast te stellen als volgt (naar analogie met de gemeente): 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven 
in het exploitatiebudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten. 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten waarvan de waarde minder is dan de drempel 
voorzien in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op 
kredieten ingeschreven in het investeringsbudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten. 

- beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of tot 
wijziging van de voorwaarden die een verhoging met maximaal 10% van de raming goedgekeurd 
door de gemeenteraad betreffen. 

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van art. 42 §1, 2° wet overheidsopdrachten, 
ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht. De oorspronkelijke opdracht dient door de 
gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag (dit is de waarde van 
de oorspronkelijke opdracht inclusief alle herhalingen) het drempelbedrag van het dagelijks 
bestuur overschrijdt. 



  

 

 

- alle bijkomende uitgaven, die ingevolge wijziging aan de gegunde opdracht, nodig worden geacht, 
met naleving van de herzieningsclausules beschreven in artikelen 37 en 38 van het KB uitvoering 
overheidsopdrachten (KB van 14/01/2013 zoals gewijzigd bij KB van 22 juni 2017). 

- alle uitgaven die geen overheidsopdrachten zijn, met uitzondering van subsidies, 
investeringstoelagen, borgstellingen en daden van beschikking van onroerende goederen. 

 

3. Verrichtingen die uitgesloten worden van het visum van de financieel directeur - 

hervaststelling 

De raad voor maatschappelijk welzijn dient de voorwaarden te bepalen waaronder de financieel 
directeur zijn bevoegdheid inzake het verlenen van een voorafgaand visum uitoefent. 

Er wordt voorgesteld, op advies van de financieel directeur, volgende verrichtingen uit te sluiten van 
de visumverplichting:  

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar.  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde 
functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling); 

- de financiële verbintenissen lastens het exploitatiebudget die resulteren in een uitgaande netto-
kasstroom waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8.500 (exclusief BTW), met uitzondering van 
subsidies (toelagen); 

(Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling 
valt moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening 
worden gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een 
forfaitaire looptijd van 4 jaar of 48 maanden.) 

- een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden 
dan de werkgelegenheidsmaatregelen artikel 60 §7, voor maximum vier jaar, in het kader van de 
opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 
1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
vermeld in artikel 8,9 of 13 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie. 

 

4. Definiëring dagelijks personeelsbeheer - goedkeuring 

In het decreet lokaal bestuur, inzonderheid het artikel 41,8e en het artikel 170 wordt de beschrijving 
van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ overgelaten aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Bijgevolg is het noodzakelijk om dit begrip te omschrijven. Er wordt een voorstel geformuleerd die 
tegemoet komt aan de behoefte van het OCMW.  

 

5. Delegatie inzake rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van OCMW-raad 

naar vast bureau - goedkeuring 

Er wordt een voorstel geformuleerd om volgende bevoegdheden te delegeren naar het vast bureau: 



  

 

 

 vaststellen en wijzigen lokale rechtspositieregeling;  

 vaststellen en wijzigen organogram;  

 vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie(s). 

 

6. Opheffing besluit OCMW-raad dd. 11/02/2013 (6) inzake "omschrijving en overdracht 

bevoegdheden aan het BCSD" - goedkeuring 

In de OCMW-raad van 11/02/2013 werd de omschrijving en overdracht van de bevoegdheden aan het 
toenmalig BSCD goedgekeurd.  

Dit besluit moet opgeheven worden m.i.v. 1/1/2019 omdat het strijdig is met decreet lokaal bestuur.  

 

7. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust - aanstellen 3 vertegenwoordigers algemene 

vergadering  

Naar aanleiding van de vernieuwing van de OCMW-raad dienen nieuwe vertegenwoordigers 
aangeduid te worden om de algemene vergaderingen van het RSVK bij te wonen.  

Het OCMW heeft in overleg met het gemeentebestuur onder meer recht op 3 vertegenwoordigers in 
de algemene vergadering, waarvan minstens 2 OCMW-raadsleden of leden van het BCSD. 

 

8. FRGE - aanstellen 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger afgevaardigde OCMW in 

beleidsgroep 

Naar aanleiding van de vernieuwing van de OCMW-raad dienen nieuwe vertegenwoordigers 
aangeduid te worden in de beleidsgroep (1 afgevaardigde en 1 plaatsvervangend afgevaardigde) van 
het fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE). 

 

9. LAC - aanstellen 1 vertegenwoordiger lokale adviescommissie omtrent de minimale levering 

van elektriciteit, gas en water 

Naar aanleiding van de vernieuwing van de OCMW-raad dient er een nieuwe vertegenwoordiger 
aangeduid te worden in het LAC. Met de wijziging van het besluit van de Vlaamse regering dd. 
21/12/2018 dient dit een lid te zijn van het BCSD.  

 

10. Seniorenadviesraad - aanstellen 1 niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger algemene 

vergadering 

Naar aanleiding van de vernieuwing van de OCMW-raad dient er een nieuwe vertegenwoordiger 
aangeduid te worden om de algemene vergaderingen van de seniorenadviesraad bij te wonen.  

Het OCMW heeft recht op 1 niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger.  

 



 

 

 

 

 
Zitting geheven om          uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 

 


