RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019

Aanwezig de heren en mevrouwen:
Jan STEVENS: burgemeester;
Filiep DE VOS, Magda DEPREZ, Rachida ABID, Daisy HAYDON: schepenen;
Rik BUYSE, Frank SOETAERT, Guido CALLEWAERT, Emilie CLINCKEMAILLIE,
Ellen ROGGE, Frédéric DEPYPERE, Filip DINNEWETH, Jan DE POTTER,
Caroline LANNOO, Wout VERHEYE, Geert SNOECK, Mia DELODDERE, Griet AMEYE,
Vincent HERMAN, Benedikt PLANCKAERT: OCMW-raadsleden;
Carlos VERBRUGGHE: voorzitter OCMW-raad;
Bruno DEBRABANDERE: algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Extra aanwezigen:

OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
Goedkeuring notulen
1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering en zittingsverslag 3 en 24 januari 2019 - openbare
zitting

De raad voor maatschappelijk welzijn;
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 en het zittingsverslag van 3
en 24 januari 2019 worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen;

Varia
2.

Goedkeuring agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
buitengewone algemene vergadering van 15 maart 2019 - W13
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat het OCMW aangesloten is bij W13;
Gelet dat het OCMW wordt opgeroepen tot de algemene vergadering van W13 op 15 maart 2019, met
vermelding van de agenda:
1. Vaststellen van de aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht, vaststellen geldigheid
van de vergadering en opening van de zitting
2. Verkiezing van de voorzitter

3. Verkiezing van de ondervoorzitters
4. Varia
Gelet op de documenten in bijlage:
1. Algemene vergadering - vaststellen aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht,
vaststellen geldigheid van de vergadering en opening van de zitting
2. Formulier volmacht
3. Verkiezing voorzitter
4. Verkiezing ondervoorzitters
Gelet dat mevr. Rachida Abid en mevr. Ellen Rogge als vertegenwoordigers en dhr. Filiep De Vos en
dhr. Geert Snoeck als plaatsvervangers, werden aangeduid tijdens de zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 om het OCMW Wielsbeke te vertegenwoordigen in de
algemene vergadering van W13 voor de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht de agenda voor de algemene
vergadering goed te keuren en de aan te duiden vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te
geven zijn stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing;
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking;
Overwegende dat de Raad beslist:
met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: Goedkeuring van de agenda voor de algemene vergadering van W13 op 15 maart 2019, zoals
voorgelegd:
1. Vaststellen van de aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht, vaststellen geldigheid
van de vergadering en opening van de zitting
2. Verkiezing van de voorzitter
3. Verkiezing van de ondervoorzitters
4. Varia
Artikel 2: De vertegenwoordigers mevr. Rachida Abid en mevr. Ellen Rogge, de plaatsvervangers dhr.
Filiep De Vos en dhr. Geert Snoeck, van OCMW Wielsbeke die zullen deelnemen aan de algemene
vergadering van W13 op 15 maart 2019, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van heden.
Artikel 3: Een afschrift van onderhavig besluit zal worden overgemaakt aan W13.

3.
Goedkeuring beheersovereenkomst gemeente Wielsbeke - OCMW Wielsbeke
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en zijn latere wijzigingen, meer in het
bijzonder artikel 41, 2de alinea, 5° en artikel 196;
Gelet op de eerder goedgekeurde beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2007 en de raad voor maatschappelijk welzijn
van 18 december 2007;
Overwegende dat het aangewezen is de bovengenoemde beheersovereenkomst te actualiseren;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 februari 2019;

Op voorstel van het vast bureau;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn verzocht wordt hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking;
Overwegende dat de Raad beslist:
met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Enig artikel: Goedkeuring te verlenen aan de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en
OCMW Wielsbeke.

4.
Vaststelling reglement begrip dagelijks bestuur
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 78, tweede lid, 9°, 10° en 11° en artikel 84 §2 en §3, 1°, 5°, 6° en 8°;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 mei 2013 betreffende het invullen
van het begrip dagelijks bestuur;
Gelet op het ingaan van een nieuwe legislatuur 2019-2024 en op de gewijzigde regelgeving in verband
met het begrip “dagelijks bestuur”;
Overwegende dat het aangewezen is om het begrip “dagelijks bestuur” te definiëren voor een vlottere
en efficiëntere werking;
Overwegende dat het de raad voor maatschappelijk welzijn toekomt om vast te stellen wat onder het
begrip “dagelijks bestuur” moet worden verstaan;
Overwegende dat een definiëring en omschrijving van het begrip “dagelijks bestuur” op maat van de
eigen organisatie de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast
bureau duidelijk aflijnt;
Overwegende dat het vast bureau bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van overheidsopdrachten die passen binnen het door raad voor maatschappelijk welzijn
gedefinieerde begrip “dagelijks bestuur”;
Overwegende dat het vast bureau bevoegd is voor het stellen van daden van beheer over de OCMWinrichtingen en eigendommen, binnen de door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde
algemene regels;
Overwegende dat het vast bureau bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met
betrekking tot roerende en onroerende goederen;
Op voorstel van het vast bureau;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht het reglement begrip dagelijks bestuur
vast te stellen;

Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking;
Overwegende dat de Raad beslist:
12 ja-stemmen
4 neen-stemmen
5 onthoudingen
BESLUIT:
Artikel 1: Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt
verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast
bureau, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 mei 2013, wordt
opgeheven.
Artikel 2: Het nieuwe reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur
wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het
vast bureau wordt vastgesteld als volgt:
Artikel 1: Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur:
De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften van het
dagelijks leven, de zaken van een gering belang en de zaken die naar snelheid van optreden een
dringend karakter vertonen.
Artikel 2: Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van de overheidsopdrachten
- opdrachten voor werken, leveringen en diensten die beschouwd worden als opdrachten van
dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur, bij toepassing van artikel 78 §2, 9° van het decreet lokaal bestuur, omvat de
hiernavolgende bevoegdheden:
1. Alle beheersdaden die betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de
financiële impact is voorzien op het exploitatie- of investeringsbudget van het budget op
voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan het bedrag vermeld in het koninklijk besluit tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies van openbare werken
2. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat
betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de gewone dienst (= exploitatie).
3. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat
betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de buitengewone dienst (=
investeringen) voor het voeren van de onderhandelingsprocedure zonder naleving van de
bekendmakingprocedure ingevolge de wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
4. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat
betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de buitengewone dienst (=
investeringen) boven de grens bepaald onder 2 hierboven voor zover de hoogdringendheid
voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden dit noodzaakt. Deze beslissing wordt
medegedeeld aan de eerstvolgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.
(telkens vermelden in notulenboek CBS: ‘Genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019)
5. de goedkeuring van de eindafrekening en desbetreffende verrekeningen van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten die door de
raad voor maatschappelijk welzijn of het vast bureau werden goedgekeurd.
6. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat
betreft de opdrachten te gunnen op de kredieten van de buitengewone dienst (=

investeringen) boven de grens bepaald onder 2 hierboven voor vervangingsinvesteringen.
Vervangingsinvesteringen zijn investeringen met betrekking op goederen die opgenomen zijn
in de inventaris. Onder vervanging wordt verstaan de integrale vervanging van het oude
actief door een nieuw actief.
Artikel 3: Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van de
patrimoniale verrichtingen:
Het dagelijks bestuur toegekend aan het vast bureau bij toepassing van artikel 78 §2, 11° van het
decreet lokaal bestuur omvat de bevoegdheid omtrent de daden van beschikking van onroerende
goederen m.b.t. verhuur, concessies, pachten, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar. Het
vaststellen van de contractvoorwaarden blijft wel de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk
welzijn. Het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en onroerende
goederen, voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen, wordt
alsook toegekend aan het vast bureau.
Artikel 4: Algemene regels voor het beheer van de gemeente overeenkomstig artikel 84 §3, 1° van
het decreet lokaal bestuur:
Als daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen door het vast bureau
gesteld met toepassing van artikel 84 §3, 1° van het decreet lokaal bestuur worden beschouwd de
vestiging van onroerende zakelijke rechten met betrekking tot die eigendommen en contracten
betreffende onroerende goederen met een maximale duur van 9 jaar, alsook het ter beschikking
stellen van gebouwen, lokalen en terreinen, hetzij om niet, hetzij ten bezwarende titel, met
uitzondering van het verstrekken aan derden van zakelijke rechten, concessies en
handelshuurovereenkomsten
(telkens vermelden in notulenboek CBS: ‘Genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de
raad voor maatschappelijk welzijn van 21 februari 2019’).
Artikel 5: Rapportage:
De besluiten door het vast bureau genomen met toepassing van de artikelen 2, 3e alinea, 5 en 6 van
dit besluit kunnen door de gemeenteraad- en OCMW-raadsleden worden ingezien in de notulen van
het college van burgemeester en schepenen, waar dit bij deze besluiten wordt aangegeven met
‘Genomen bij delegatie overeenkomstig het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21
februari 2019.
Artikel 6: Inwerkingtreding:
Dit besluit treedt in werking vanaf 21 februari 2019.
Artikel 7: Kennisgeving:
Een afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de leden van het managementteam van
het OCMW.

5.
Goedkeuring algemeen kader organisatiebeheersing
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2017 waarbij de leidraad van
Audit Vlaanderen als kader voor de organisatiebeheersing of interne controle werd goedgekeurd;
Gelet op het auditdecreet van 5 juli 2013;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 217 en 219;
Overwegende het decreet lokaal bestuur expliciet bepaalt dat een organisatiebeheersingssysteem
dient te worden uitgewerkt;

Overwegende dat het algemeen kader van het systeem van organisatiebeheersing dient te worden
goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking;
Overwegende dat de Raad beslist:
met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan ontwerp van het algemeen kader organisatiebeheersing.
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid.

6.
Goedkeuring regelgeving dagelijks personeelsbeheer
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 21 december 2017, en latere wijzigingen; meer bepaald art.
85 en 170;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
en latere wijzigingen;
Gelet op het rechtspositiebesluit d.d. 12 november 2010;
Gelet op het raadsbesluit van 21 juni 2011 houdende de vaststelling van de rechtspositieregeling voor
het OCMW-personeel, gewijzigd door de raad van 20 september 2011, door de raad van 24 mei 2012,
de raad van 26 juni 2013, door de raad van 4 maart 2014 en door de raad van 30 augustus 2017;
Overwegende dat de algemeen directeur bevoegd is voor het dagelijkse personeelsbeheer;
Overwegende dat het voorliggend ontwerp van regelgeving dagelijks personeelsbeheer duidelijk
omkadert wat valt onder dagelijks personeelsbeheer en dus tot de bevoegdheid van de algemeen
directeur;
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking;
Overwegende dat de Raad beslist:
met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Enig artikel: Goedkeuring te verlenen aan de regelgeving dagelijks personeelsbeheer.

De algemeen directeur

De voorzitter OCMW-raad

Bruno DEBRABANDERE

Carlos VERBRUGGHE

