NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 31 JANUARI 2019
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 22.05 uur.
Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 26.11.2018.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 26.11.2018;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 26.11.2018 worden goedgekeurd.
2. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 02.01.2019.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 02.01.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

De notulen van de zitting van 02.01.2019 worden goedgekeurd.

3. Aanstelling van vertegenwoordigers in de lokale adviescommissies elektriciteit, gas en
water, te verkiezen uit de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 20.12.1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het
kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische
energie;
Gelet op het Energiedecreet van 08.05.2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16.09.1997 betreffende de samenstelling en de
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water;
Gelet op het Energiebesluit van 19.11.2010;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21.12.2018 tot wijziging van artikel 2 van het
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de lokale
adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water van 16.09.1997;
Overwegende dat binnen het OCMW in uitvoering van de regelgeving een lokale adviescommissie
gas en elektriciteit (Eandis) en een lokale adviescommissie water (De Watergroep) werden opgericht;
Overwegende dat deze adviescommissies o.m. als taak hebben om adviezen te geven over de
afsluiting van gas, elektriciteit en water bij particulieren en over de plaatsing van budgetmeters voor
gas en elektriciteit;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26.01.1998 houdende de oprichting
en de samenstelling van de lokale adviescommissies en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.09.1998 waarbij M.J. Hendrickx
werd aangeduid als OCMW-raadslid dat zetelt in deze lokale adviescommissies;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21.12.2018 dat bepaalt dat de mandataris die
namens het OCMW in de lokale adviescommissies zal zetelen vanaf 01.01.2019 een lid moet zijn van
het bijzonder comité voor de sociale dienst;
Overwegende dat het wenselijk is om meerdere vertegenwoordigers aan te duiden bij verhindering
van de vaste vertegenwoordiger;
Overwegende dat de werking van de lokale adviescommissies vanaf februari 2019 zonder
onderbreking moet verder kunnen georganiseerd worden zodat wordt voorgesteld om de OCMW-raad
zodoende een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst te laten aanduiden als vaste
vertegenwoordiger en minstens één lid als plaatsvervangende vertegenwoordiger in deze lokale
adviescommissies;
Gelet op de bespreking;
Melina Vranckx
Ja:
25
Neen:
1
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Sarah Meeuwens
Ja:
24
Neen:
2
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Inne Pauwels
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1. Melina Vranckx wordt als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst aangeduid als
vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie gas en elektriciteit en in de lokale
adviescommissie water in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en
water.
Art. 2. Sarah Meeuwens wordt als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst aangeduid als
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie gas en elektriciteit en in de

lokale adviescommissie water in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit,
gas en water.
Art. 3. Inne Pauwels wordt als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst aangeduid als
plaatsvervangende vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie gas en elektriciteit en in de
lokale adviescommissie water in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit,
gas en water.
4. Kennisname van het jaarlijks rapport van de voormalig financieel beheerder tot en met
29.04.2018 over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het rapport van 14.01.2019 opgesteld door de voormalig financieel beheerder van het
OCMW over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen over de periode van 01.01.2018 tot en met 29.04.
2018;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de voormalig
financieel beheerder over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de
wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen over de periode van
01.01.2018 tot en met 29.04.2018.
5. Kennisname van het jaarlijks rapport van de financieel directeur over de uitvoering van
haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen vanaf 30.04.2018 tot en met 31.12.2018.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het rapport opgesteld door de financieel directeur over de uitvoering van haar taak van
voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen over
de periode van 30.04.2018 tot en met 31.12.2018;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de financieel
directeur over de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen over de periode van 30.04.2018 tot en
met 31.12.2018.
6. Kennisname van het jaarlijks rapport van de voormalig financieel beheerder tot en met
29.04.2018 over de thesaurietoestand, liquiditeitsprognose, beheerscontrole en evolutie
van de budgetten.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het rapport van 15.01.2019 opgesteld door de voormalig financieel beheerder van het
OCMW tot en met 29.04.2018 over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole
en de evolutie van de budgetten ;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de voormalig
financieel beheerder van het OCMW tot en met 29.04.2018 over de thesaurietoestand, de
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten.
7. Opheffing van delegatie budgethouderschap.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;

Gelet op Gemeentedecreet van 15.07.2005, artikels 158 tot en met 162 betreffende
budgethouderschap;
Gelet op het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet), artikels 160 tot en met 164 betreffende
budgethouderschap;
Overwegende dat budgethouderschap gedefinieerd was als de toegekende bevoegdheid tot beheer
van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de
realisatie nastreeft;
Overwegende dat volgens het Gemeentedecreet het college van burgemeester en schepenen de
budgethouder van rechtswege was;
Overwegende dat het budgethouderschap bij de gemeente niet verder werd gedelegeerd;
Overwegende dat volgens het OCMW-decreet de raad voor maatschappelijk welzijn de budgethouder
van rechtswege was;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 09.12.2013 budgethouderschap voor
aangelegenheden van dagelijks bestuur toegekend heeft aan het vast bureau en aan de secretaris (nu
algemeen directeur) van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, die verantwoordelijk zijn
voor de uitvoering ervan;
Overwegende dat de toenmalige secretaris op 10.12.2013 zijn bevoegdheid met betrekking tot
bepaalde budgetten heeft gedelegeerd aan andere personeelsleden;
Overwegende dat het begrip ‘budgethouderschap’ niet opgenomen is in het decreet over het lokaal
bestuur van 22.12.2017, noch in het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
Overwegende dat de decreetgever van mening is dat budgethouderschap beter op lokaal niveau kan
uitgewerkt worden en dat het moet worden opgenomen in het nieuwe organisatiebeheersingssysteem;
Overwegende dat het, in het kader van de integratie vanaf 01.01.2019, aangewezen is om de werking
van gemeente en OCMW op elkaar af te stemmen en dat het budgethouderschap, zoals dat
momenteel bestaat in het OCMW, wordt opgeheven;
Overwegende dat er verder zal onderzocht worden of en in welke vorm budgethouderschap in de
toekomst voor de hele organisatie (gemeente, OCMW en autonoom gemeentebedrijf) wordt
ingevoerd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09.12.2013, waarin het
budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur toegekend werd aan het
vast bureau en aan de secretaris, wordt opgeheven met ingang van 01.02.2019.
Art. 2.
Het besluit van de secretaris van 10.12.2013, waarin enkele bevoegdheden met betrekking
tot bepaalde budgetten verder werd gedelegeerd aan personeelsleden, wordt opgeheven
met ingang van 01.02.2019.
8. Vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' met ingang van 01.02.2019.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder artikel 78, 9° en 10° en
artikel 84 § 3, 5°;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 42 §1, 1°, a (overheidsopdrachten te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking);
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 11, 2° en artikel 90, 1°;

Gelet op de aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheid tot het vaststellen
van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor de vaststelling van de
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om een
opdracht die past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’, waarvoor het vast bureau bevoegd is;
Overwegende dat door inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur vanaf 01.01.2019 de
beslissing omtrent het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet aangepast worden;
Overwegende dat het aangewezen is om het begrip ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente en van het
centrum voor maatschappelijk welzijn op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat het vaststellen van het begrip ‘dagelijks bestuur’ noodzakelijk is om de
bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau inzake
overheidsopdrachten duidelijk af te lijnen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt vastgesteld als volgt:
“alle verbintenissen die behoren tot het exploitatiebudget of het investeringsbudget waarvan
het totale bedrag exclusief BTW lager ligt dan het bedrag zoals vastgesteld in artikel 11, 2°
van het koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren.
De volledige looptijd van de verbintenis moet in rekening gebracht worden. Voor opdrachten
van onbepaalde duur worden de uitgaven berekend over 48 maanden.”
Art. 2.
De bepaling van het begrip dagelijks bestuur, zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn op 30.06.2009, is niet meer van toepassing met ingang van
01.02.2019.
9. Uitsluiting van visumverplichting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder de artikelen 177, 266 en
267;
Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen, in het bijzonder artikel 99;
Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande
krediet-en wetmatigheidscontrole van de beslissingen het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn met budgettaire en financiële impact;
Overwegende dat de financieel directeur visum verleent indien uit het onderzoek de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalde verrichtingen kan uitsluiten van de
visumverplichting;
Overwegende dat bepaalde categorieën van verrichtingen niet kunnen uitgesloten worden van
visumverplichting;
Overwegende dat door inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur vanaf 01.01.2019 de
beslissing omtrent de vrijstelling van visumverplichting moet aangepast worden;
Overwegende dat het aangewezen is om de vrijstelling van visumverplichting van de gemeente en van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op elkaar af te stemmen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,

Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende verrichtingen worden uitgesloten van de visumverplichting:
alle verrichtingen met een bedrag kleiner dan € 10.000 exclusief BTW.
een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van
08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere
overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal
vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, 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 26.05.2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie.
het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid het leefloon, evenals het
equivalent leefloon.
andere steunverlening die door de raad, het vast bureau of de voorzitter worden
toegekend wanneer het bedrag van de individuele steunverlening op basis van de
periodiciteit dat het dossier aan het bevoegde orgaan wordt voorgelegd niet hoger is
dan € 10.000.
Art. 2.
De vrijstelling van de visumverplichting, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk
welzijn op 28.01.2013, is niet meer van toepassing met ingang van 01.02.2019.

10. Mondelinge vragen.
Er zijn geen mondelinge vragen.
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 22.25 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

