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Sint-Niklaas

RAAD VOOR MMTSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 21juni 2019
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel. 7 4 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen r,r1ij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn op vrijdag 21juni 2019,
aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor
de afhande[ing van de agendapunten zoats vermeld in de bijl.age

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur

Raad voor maatschappelijk wel.zijn
2tjuni 2Qt9

Mia Mortier
raadsIid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

t 2019 0R 00061 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk wetzijn
24 mei 2Ot9: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van
de zitting van de raad voor maatschappel.ijkwelzijn van24 mei 2019 goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

2 2019_OR_00058 Organisatiebeheersing : rapport organisatiebeheersing 2018
en ptanning 2OL9-202O: kennisneming

ln gemeenteraadszitting van 26 september 2014 werden de methodologie en de aanpak voor
organisatiebeheersing goedgekeurd. JaarLijks worden prioritaire thema's enlof diensten
gecontroteerd op de aanwezigheid van voldoende en afdoende maatregelen in verband met de
organisatiebeheersing. Over de uitgevoerde en geplande activiteiten in verband hiermee wordt
jaarl.ijks gerapporteerd aan het col.l.ege van burgemeester en schepenen en aan de
gemeenteraad.

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport
organisatiebeheersing voor 2018 en de ptanning voor 2079-2020.

3 2019 0R 00057 Organisatiebeheersing : nieuw organisatiebeheersingssysteem
voor stad en OCMW: goedkeuring

De huidige organisatiebeheersingssystemen voor stad en OCMW moeten gei'ntegreerd worden
tot één systeem voor beide organisaties. Het nieuwe systeem moet uiteraard voldoen aan de
bepa[ingen van het nieuwe decreet [okaaI bestuur.
Aan de raad voor maatschappelijk wetzijn wordt gevraagd het nieuwe
orga n isatiebeheersi n gssystee m goed te keu ren.

4 2019_OR-00049 Definitiedagelijksbestuur:goedkeuring

De bevoegdheidsverdeting tussen het uitvoerend orgaan en de raad is, voor wat betreft de
vaststelling van de plaatsingsprocedure en het vastleggen van de voorwaarden van de
opdracht (incl.usief indicatieve raming) van overheidsopdrachten, gebaseerd op de definitie van
wat a[s dagel.ijks bestuur wordt beschouwd.
Deze definitie wordt met ingang van 1 januari 2O2O opnieuw goedgekeurd, gel.et op de
bepalingen van het nieuw decreet tokaal bestuur (DLB), de integratie van gemeente en OCMW
en de start van de nieuwe meerjarenplanning. De scheiding van de bevoegdheden tussen de
raad en het uitvoerend orgaan wordt structureet afgestemd op de door de wetgever bepaatde
bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
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bekendmaking (momenteet 144.000 EUR). Het bedrag waarvoor de algemeen directeur (of door
hem aangeduide personeel.sl.eden) kan worden gemachtigd om uitgaven te doen, wordt
opgetrokken van 2.500 EUR naar 10.000 EUR.

Aan de raad voor maatschappeLijk wel.zijn wordt gevraagd om de definitie dagetijks bestuur
goed te keuren.

5 2019_OR_000s0 Daden van beheer en beschikking inzake onroerende
goederen: goedkeuring

De algemene bevoegdheidsregeLing zoa[s voorzien in het decreet lokaaI bestuur bepaalt dat de
gemeenteraad bevoegd is voor daden van beschikking en het uitvoerend orgaan voor daden van
beheer inzake patrimoniumbeheer. Het is aangewezen om de algemene bevoegdheidsverde[ing
te verfijnen en een afsprakenkader vast te leggen.
Aan de raad voor maatschappeLijk wetzijn wordt gevraagd de afspraken inzake de daden van
beheer en beschikking inzake onroerende goederen goed te keuren.

6 2019_OR_00047 Organisatiebeheersing: verbintenissen met betrekking tot
subsidies: goedkeuring

Het is aangewezen om de algemene bevoegdheidsverdeling voorzien in het decreet lokaal
bestuur inzake subsidies te verfijnen en een afsprakenkader vast te leggen.
Aan de raad voor maatschappeLijk weLzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

7 2019 0R 00051 Organisatiebeheersing : verrichtingen die worden uitgesloten
van visumverplichting en delegatie van de bevoegdheid tot
het verlenen van een visum: goedkeuring

Votgens het decreet lokaal bestuur bepaa[t de gemeenteraad de nadere voorwaarden
waarbinnen de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van een voorgenomen
verbintenis onderzoekt en kan de raad, binnen de perken die vastgeLegd zijn door de Vtaamse
Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverpl.ichting.
Voorgestetd wordt om de huidige visumgrens, 30.000 EUR, exctusief btw, op te trekken naar
50.000 EUR, exclusief btw.
Aan de raad voor maatschappeLijk weLzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

2019 0R 00052 Organisatiebeheersing : autorisatie, uitvoerbaarheid, bewaking
en aanpassing van kredieten: goedkeuring

De regels voor kredietbewaking en -aanpassing voor stad en OCMW moeten worden bepaal.d
voor beide organisaties en worden vastgesteld in het kader van het
organisatiebeheersingssystèem, zoa[s bepaaLd door het decreet Lokaal. bestuur.
Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.
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9 2019 0R 00046 Organisatiebeheersing: regtement op het kasbeheer:
goedkeuring

De huidige kasreglementen voor stad en OCMW moeten geïntegreerd worden tot één
kasregtement, dat votgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur in het kader van de
orga ni satiebeheersi n g op n i euw moet worden vastg esteld.
Aan de raad voor maatschappeLijk wel.zijn wordt gevraagd het r,eglement op het kasbeheer goed
te keuren.

10 2019 0R 00048 Organisatiebeheersing: verbintenissen met betrekking tot
individuete steunvertening : goedkeuring

Het is aangewezen om de algemene bevoegdheidsverdeling voorzien in het decreet lokaal
bestuur te verfijnen en een afsprakenkader vast te Leggen.

Aan de raad voor maatschappeLijk wetzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

HR

tt 2019 0R 00055 Opleidings- en ontwikkelingsbeleid: aanpassing
rechtspositieregeling : goedkeuring

ln de zitting van 8 apri[ 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen principieeL het
opl.eidings- en ontwikkel.ingsbel.eid goed dat kadert binnen het Leeftijdsfasebewust
personeelsbe[eid en het competentiemanagement waar 'Samen Actief voor de K[ant' centraaI
staat. Dit gaat gepaard met een aanpassing van de rechtspositieregeling. Hiervoor werd de
onderhandetingsprocedure met de vakorganisaties opgestart die resutteerde in een protocol van
akkoord.
Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd de aanpassing van de
rechtspositieregel.ing goed te keuren.

DIENSWERLENING

Bestuursadministratie 
.

L2 2019_OR_000s5 Beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niklaas en Zorgpunt
Waasland: algemeen en specifiek gedeelte: goedkeuring

De statuten van Zorgpunt Waastand voorzien dat een beheersovereenkomst wordt opgesteld
teneinde regetingen te treffen betreffende de samenwerking en de financiël.e verhoudingen
tussen de stad en het OCMW Sint-Nikl.aas, de subsidiëring door het OCMW en de wijze waarop
Zorgpunt Waastand haar opdracht vervult.
Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd het atgemeen en specifiek gedeel.te
van deze beheersovereenkomst goed te keuren.

t3 2019-OR-00056 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
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Zorgpunt Waasland: aanduiding onafhankelijk bestuurders in
de raad van bestuur: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanstelling
van twee onafhankelijk bestuurders in de raad van bestuur van Zorgpunt Waas[and.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

74 2019_OR_00060 Bekrachtiging bestissingen Zorgpunt Waasland: inrichting
decentrate keuken dienstencentrum De Wilg en nieuwbouw
assistentiewoningen Bokkenhof: goedkeuring

Aan de raad voor maátschappetijk wetzijn wordt gevraagd beslissingen te bekrachtigen van
Zorgpunt Waasland die betrekking hebben op de inrichting van de decentra[e keuken
dienstencentrum De Wil.g en de bouw van assistentiewoningen in het Bokkenhof.

WELZIJN

Wetzijn staf

15 2019_OR_00059 Bijzonder comité voor de sociale dienst: aanduiding
plaatsvervangers: kennisneming

Voor de leden van het bijzonder comité van de sociale dienst kunnen plaatsvervangers
aangeduid worden.
Aan de raad voor maatschappel.ijk weLzijn wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

OCMW BOEKHOUDING

OCMVboekhouding

1,6 2019-OR-00054 Beleids- en beheerscyclus: jaarrekening 2018: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd de jaarrekening 2018 goed te keuren.

PLANNING COMMISSIES

VoLgend agerÍdapunt voor de raad voor maatschappeLijk wetzijn van vrijdag 21 juni 2019 wordt
besproken ín de commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken, op woensdag t2 juni 2019
- Bijzonder comité voor de socia[e dienst: aanduiding plaatsvervangers: kennisneming

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappetijk welzijn van vrijdag 27 juni 2019
worden besproken in de commissie voor atgemeen beleid, veitigheid, internationale
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samenwerking en erediensten, op maandag !7 juni 2079:
- Beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niktaas en Zorgpunt Waastand: algemeen en
specifiek gedeelte: goedkeuri ng;
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Zorgpunt Waasland: aanduiding
onafhankelijk bestuurders in de raad van bestuur:goedkeuring;
- Bekrachtiging bestissingen Zorgpunt Waastand: De Wil.g en Bokkenhof: goedkeuring

Votgende agendapunten voor de raad voor maatschappetijk welzijn van vrijdag 21 juni 2019
worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op dinsdag 18 juni 2019
- Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 2018 en goedkeuring pl.anning '2019-

2020: kennisneming;
- Organisatiebeheersing: nieuw organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW:
goedkeuring;
. Definitie dagetijks bestuur: goedkeuring;
- Daden van beheer en beschikking inzake onroerende goederen: goedkeuring;
- Organisatiebeheersing:verbintenissen met betrekking tot subsidies: goedkeuring;
- 0rganisatiebeheersing: verrichtingen die worden uitgesloten van visumverptichting en
delegatie bevoegdheid tot het verlenen van visum: goedkeuring;
- Organisatiebeheersing: autorisatie, uitvoerbaarheid, bewaking en aanpassing van. kredieten:
goedkeuring;
- Organisatiebeheersing: reglement op het kasbeheer: goedkeuring;
- Organisatiebeheersing: verbintenissen met betrekking tot individuete steunvertening:
goedkeuring:
- OpLeidings- en ontwikkel,ingsbeLeid: aanpassing rechtspositieregel.ing: goedkeuring;
- Jaarrekenin g 2018: vaststetling;
- Bel.eids- en beheerscyclus: jaarrekening 2p18: goedkeuring.
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