
 

 

 
 

 

 

Lijst van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn 
Vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 werd 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 

provinciegouverneur op heden, 31 januari 2019, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing 

van de gemeente Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA 
 

OPENBAAR 

 

1 SECRETARIAAT - BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE EN OCMW - AANPASSINGEN EN COÖRDINATIE - 

BESLISSING 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist een addendum toe te voegen aan de beheersovereenkomst 

inzake 'kruiselingse bevoegdheden' voor personeel van gemeente en OCMW. 

De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW zoals in de beslissing geformuleerd wordt 

gecoördineerd en integraal goedgekeurd 

 

2 FINANCIËN - GOEDKEURING VASTSTELLING BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR - BESLISSING 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist: 

Inzake overheidsopdrachten, in-house opdrachten en raamovereenkomsten van andere instanties 

behoren tot het dagelijks bestuur: 

- alle opdrachten met kredieten op het exploitatiebudget beneden het grensbedrag 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van 144.000,00 EUR (excl. btw) en 

die het bestuur niet meer dan een jaar binden 

- alle opdrachten met kredieten op het investeringsbudget beneden het grensbedrag 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van 144.000,00 EUR (excl. btw) 

- alle verbintenissen noodzakelijk voor een optimale thesauriepositie van het bestuur (o.a. 

verdisconteren van subsidies, toelagen of schuldvorderingen, opnemen van thesaurieoverschotten of 

aangaan van kasfaciliteiten) 

Inzake daden van beheer en daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen behoren tot 

het dagelijks bestuur: 

- het stellen van daden van beheer over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten tot en met 9 

jaar 

- het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen beneden het 

grensbedrag van opdrachten van beperkte waarde - aanvaarde factuur van 30.000,00 EUR (excl. btw) 

Deze beslissing vervangt de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 

betreffende vaststelling en delegatie van het begrip dagelijks bestuur en visumvrijstelling van de 

ontvanger, en de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2018 betreffende 

delegatie van het begrip dagelijks bestuur. 

 

 



3 PERSONEEL- GEZAMENLIJK ORGANOGRAM GEMEENTE EN OCMW- BESLISSING  

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gezamenlijk organogram vast voor de diensten van het 

gemeentebestuur en het OCMW. 

 
 

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERINGEN 

In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere wijzigingen 

werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering 

ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over 

de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt 

over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd. 
 
 


