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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 26 september 2019 om 

22.35 uur bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, , Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De 

Wispelaere, Geert De Sutter, Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse 

Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De 

Maré, Krista Vander Meulen, Martine De Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn 

Timmerman, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  
Verontschuldigd: Laura Lahousse, raadslid 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 
 

 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. FINANCIËN - KWARTAALRAPPORTERING OCMW 2/2019 - KENNISGEVING 

 

Beraadslaging: 

Raadslid Ann Pattyn vraagt verduidelijking omtrent de verschillen in openstaande facturen tussen 2018 en 

2019. Schepen Ann Devriendt antwoordt dat er nog heel wat te innen facturen uit 2018 zijn. Daarnaast merkt 

raadslid Pattyn op dat er ook in de kwartaalrapportering van het OCMW verschillen zijn in de 

personeelsuitgaven tussen de beide kwartalen. De schepen antwoordt dat ze dit zal onderzoeken en dat ze 

zal terugkoppelen. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van 

de beleidsrapporten, rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van 

de lokale besturen 

Procedure 

- na het verstrijken van ieder kwartaal zal de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte gebracht 

worden over de vorderingen, de leveranciersschulden, de budgetuitvoering en de thesaurietoestand 

Dossierstukken 

- kwartaalrapportering OCMW 2/2019  

Besluit 

Artikel 1.- De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van kwartaalrapportering 2/2019. 
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2. PERSONEEL- DELEGATIE VASTSTELLING PERSONEELSFORMATIE, RECHTSPOSITIEREGELING EN 

INVULLING DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER AAN HET VAST BUREAU- BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 78 

Aanleiding 

- vaststelling dat wijze van delegatie tussen gemeenteraad en OCMW-raad niet dezelfde waren voor wat 

betreft  de vaststelling van de personeelsformatie en  de rechtspositieregeling  

Motivering 

- bij gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2016 werd de bevoegdheid om de personeelsformatie en 

de rechtspositieregeling  gedelegeerd van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en 

schepenen voor zover deze beslissingen geen financiële impact hadden 

- een gelijkaardige beslissing werd  toen voor het OCMW niet genomen omdat het OCMW-decreet niet 

dezelfde  mogelijkheden tot delegatie voorzag  als het gemeentedecreet 

- intussen is het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017 voor beide besturen van kracht geworden. 

Het decreet heeft de bevoegdheden voor de politieke organen van gemeente en OCMW  op dezelfde lijn 

gelegd 

- het is dan ook opportuun ook voor beide besturen dezelfde vorm van delegatie  te voorzien 

Besluit 

Artikel 1.- Het vast bureau wordt bevoegd voor de rechtspositieregeling van het personeel tenzij de 

wijzigingen financiële implicaties hebben. 

Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad. 

Artikel 2.- Het vast bureau wordt bevoegd voor de vaststelling van het organogram. 

Artikel 3.- Het vast bureau wordt bevoegd voor de  vaststelling van de personeelsformatie tenzij de 

wijzigingen een financiële impact hebben. 

Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad. 
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3. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

3.1. Vraag van raadslid Dominiek Sneppe in verband met het terugvorderen door het OCMW van de 

kosten gemaakt voor sociale dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in het rusthuis  

 

Het OCMW is momenteel in bepaalde gevallen verplicht om de verstrekte steun terug te vorderen bij 

wettelijk onderhoudsplichtigen. Dit is bij wet geregeld. 

Het OCMW kan, middels goedkeuring van het gemeentebestuur, ook afzien van die terugvordering. 

Vlaams Belang zou dan ook graag weten of 

1. Het OCMW nog terugvorderingen doet? Indien wel, in welke gevallen en om hoeveel gevallen gaat dit en 

om welke bedragen? 

2. Is er een evolutie merkbaar over meerdere jaren? 

 

Schepen Ellen Goes antwoordt dat het indertijd de beslissing van de gemeenteraad was om dit niet meer 

terug te vorderen omdat de inspanningen van het onderzoek niet opwegen tegenover de te innen bedragen. 

Wel wordt er onderzoek gevoerd ingeval van fraude (plotse verarming net voor de opname in het rusthuis 

bvb.). 

 

 

4. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Bart 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

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. 
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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. 

 

De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

Voorzitter 

 

 


