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OPENBARE ZITTING

1 2019_OR_00061 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk 
welzijn 24 mei 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 mei 2019 goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur worden de notulen en het zittingsverslag van de 
vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 mei 2019 
goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 24-05-2019
Zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn 24 mei 2019

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

Gaspard Van Peteghem, raadslid (s.pa) verlaat de zitting

2 2019_OR_00058 Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 
2018 en planning 2019-2020: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge bij punt 2 tot en met 11.

Bondige toelichting
In gemeenteraadszitting van 26 september 2014 werden de methodologie en de aanpak voor 
organisatiebeheersing goedgekeurd. Jaarlijks worden prioritaire thema’s en/of diensten 
gecontroleerd op de aanwezigheid van voldoende en afdoende maatregelen in verband met de 
organisatiebeheersing. Over de uitgevoerde en geplande activiteiten in verband hiermee wordt 
jaarlijks gerapporteerd aan het college van burgemeester en schepenen en aan de 
gemeenteraad. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport 
organisatiebeheersing voor 2018 en de planning voor 2019-2020.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 217 tot en met 219 en 592.
Gemeentedecreet, artikelen 99, 100 en 101 (in overgang tot 30 juni 2019).
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 augustus 2010 houdende 
goedkeuring van het internecontrolesysteem (in overgang tot 30 juni 2019)

Argumentatie
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie:
- de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;
- wetgeving en procedures naleeft;
- over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- de activa beschermt en fraude voorkomt.
Het kader voor organisatiebeheersing wordt vastgelegd door de raad. Dit gebeurde op 26 
september 2014 voor de stad en op 19 augustus 2010 voor het OCMW. In toepassing van het 
nieuwe decreet lokaal bestuur, dat aan organisatiebeheersing een veel bredere rol toebedeelt, 
wordt in zitting van 21 juni 2019 een nieuw gemeenschappelijk kader voor stad en OCMW 
goedgekeurd.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, 
het vast bureau; de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar.
In het rapport dat nu wordt voorgelegd wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken 
van de acties die zijn uitgevoerd in het kader van organisatiebeheersing in 2018 en de planning 
voor 2019 en 2020.
De acties worden sedert 2017 beheerd in de tabel ‘Planning en opvolging 
organisatiebeheersing’, die als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. In deze tabel wordt elke 
beheersmaatregel gekoppeld aan de bron van risicodetectie, een omschrijving, een eigenaar, 
een timing en een status. Halfjaarlijks wordt de stand van zaken qua uitvoering opgevraagd 
door het team beleidsondersteuning en besproken door het managementteam. De tabel vormt 
de basis voor het jaarlijks verplicht verslag.
De audits van Audio en Audit Vlaanderen zijn opgenomen in de tabel onder een algemene 
noemer. De acties zijn opgenomen en worden opgevolgd in aparte documenten, opgesteld door 
de auditdiensten met bijhorende instructies. In het verslag wordt daarom uitvoerig ingegaan op 
de stand van zaken met betrekking tot de audits die lopende en gepland zijn.
Ook de bespreking van de signalen rond dienstverlening, geformuleerd door de ombudsvrouw, 
die aanleiding kunnen geven tot het bijkomend ondernemen van actie in het kader van 
organisatiebeheersing, wordt in dit verslag opgenomen.

Regelgeving: openbaarheid
Artikel II.35 - 05° : Administratieve handhaving, audit, politieke ontwerpbesluitvorming 

Artikel II.35:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
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vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als ze van oordeel zijn dat het 
belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende 
belangen:
5° het vertrouwelijke karakter van de handelingen van een overheidsinstantie als die 
vertrouwelijkheid noodzakelijk is voor de uitoefening van de administratieve handhaving, een 
audit die in uitvoering is of de politieke besluitvorming.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 2018 en de planning voor 2019 en 
2020.
Een exemplaar van dit rapport en de planning wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Planning en opvolging_organisatiebeheersing 2018 2019 2020
Rapport organisatiebeheersing 2018

3 2019_OR_00057 Organisatiebeheersing: nieuw 
organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De huidige organisatiebeheersingssystemen voor stad en OCMW moeten geïntegreerd worden 
tot één systeem voor beide organisaties. Het nieuwe systeem moet uiteraard voldoen aan de 
bepalingen van het nieuwe decreet lokaal bestuur. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het nieuwe 
organisatiebeheersingssysteem goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 41 en 217 tot en met 220.

Argumentatie
1. Bepalingen in de regelgeving

Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van de bepalingen over organisatiebeheersing in 
het decreet lokaal bestuur (DLB), het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en 
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beheerscyclus (BVR BBC), de memorie van toelichting bij het decreet en het verslag aan de 
Vlaamse Regering dat bij het besluit hoort.  

A. Kader voor organisatiebeheersing

Artikel 41 DLB: Gemeenteraad keurt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 
goed (niet delegeerbaar aan college).
Artikel 78 DLB: OCMW-raad keurt het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 
goed (niet delegeerbaar aan vast bureau).
Memorie van toelichting DLB p. 15: De bepalingen over het organisatiebeheersingssysteem van de 
gemeente en het OCMW hernemen de bestaande bepalingen over het intern controlesysteem van die 
besturen, met dien verstande dat ze in beperkte mate worden uitgebreid. Er wordt een decretaal 
kader gecreëerd, waarbinnen de besturen zelf hun regels kunnen vastleggen. Dat kader vervangt de 
bestaande regels, die vaak erg gedetailleerd waren, bijvoorbeeld wat betreft de bepalingen over de 
financiën.

B. Organisatie en rapportering

Artikel 171 DLB: De algemeen directeur staat in voor het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 217 DLB: Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die 
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
- de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
- wetgeving en procedures naleeft;
- over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- de activa beschermt en fraude voorkomt.
Artikel 218 DLB: Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de 
organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem 
betrokken zijn. 
Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van 
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de 
gemeentelijke diensten.
Artikel 219 DLB: Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen 
directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het 
organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de 
bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen 
aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, 
het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar.
Memorie van toelichting DLB p. 98: Artikel 218. Dit artikel herneemt artikel 100, §1, tweede lid, en 
artikel 100, §2, van het gemeentedecreet en artikel 99, §1, tweede lid, en artikel 99, §2, van het 
OCMW-decreet. De concrete invulling van het organisatiebeheersingssysteem kan verschillende 
vormen aannemen. Daarbij kan aandacht besteed worden aan:
- hoe men het proces van beleidsplanning, -uitvoering en –evaluatie concreet invult met het oog op 
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het bereiken van de beleidsdoelstellingen;
- welke monitoringsystemen men ontwikkelt om relevante data over het gevoerde beleid en beheer te 
verzamelen;
- hoe men de sleutelprocessen beheert en de belangrijkste risico’s identificeert en welke 
risicobeheersingsmaatregelen er genomen worden;
- hoe men de verwachtingen van de belanghebbenden in kaart brengt en er de dialoog mee aangaat;
- hoe men de inzet en de prestaties van het personeel opvolgt en hoe de instrumenten van het 
personeelsbeleid geëvalueerd worden;
- hoe men de belangrijkste waarden van de organisatie in de werking inpast en het integriteitsbeleid 
vorm geeft;
- het kader voor het informatiebeheer en de interne en externe communicatie;
- het kader voor het financieel management en de financiële rapportering, waaronder:
   - wie verantwoordelijk is voor de facturatie van de te ontvangen bedragen en onder welke 
voorwaarden dat gebeurt;
   - wie verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de te betalen bedragen en onder welke 
voorwaarden dat gebeurt;
   - wie verantwoordelijk is voor de kasverrichtingen en onder welke voorwaarden die gebeuren;
   - aan wie kasprovisies kunnen worden ter beschikking gesteld voor het betalen van geringe 
exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan, 
en onder welke voorwaarden dat gebeurt;
   - de regels voor de kredietbewaking;
- het kader voor het facilitair management;
- het kader voor het beleid en het beheer inzake informatie- en communicatietechnologie en -
veiligheid;
- hoe de naleving van de relevante wet- en regelgeving gegarandeerd wordt, waaronder wie advies 
kan vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid voor verrichtingen die 
van de visumverplichting zijn uitgesloten;
- de regels voor de actualisatie van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, 
schulden en verplichtingen van de gemeente van welke aard ook.
Artikel 219. Dit artikel herneemt artikel 100, §1, eerste lid, en deels artikel 101 van het 
Gemeentedecreet en artikel 99, §1, eerste lid, en deels artikel 100 van het OCMW-decreet. Daaraan 
wordt toegevoegd, op aangeven van de Raad van State, dat de rapportering uiterlijk gebeurt op 30 
juni van het daaropvolgende jaar.
De rapportering over het systeem van organisatiebeheersing bevat idealiter een overzicht van de 
sterke punten en de verbeterpunten op vlak van organisatiebeheersing. Daarnaast wordt 
weergegeven welke acties de organisatie zal nemen om de organisatiebeheersing te versterken, wie 
die acties opneemt en welke timing daar tegenover staat. Het opmaken van een dergelijk beeld kan 
gebeuren aan de hand van een periodieke zelfevaluatie. De organisatie is vrij om de vorm van de 
rapportering te kiezen.
Deze rapporteringsverplichting staat tegenover de sterk gestegen autonomie op vlak van interne 
organisatie die lokale besturen krijgen in dit ontwerp van decreet. Door die autonomie is het nog 
belangrijker dat de organisatie transparant is over haar functioneren.
Memorie van toelichting DLB p. 99: Artikel 220. Dit artikel regelt de manier waarop de algemeen 
directeur en de financieel directeur hun bevoegdheden kunnen toevertrouwen aan andere 
personeelsleden van de gemeente of het OCMW. Het gaat hier niet om de bevoegdheden die de 
algemeen directeur heeft in het politieke functioneren van het bestuur, maar enkel om de 
bevoegdheden die te maken hebben met het ambtelijke functioneren van het bestuur. Vandaar dat de 
tekst van dit ontwerp van decreet bij de algemeen directeur verwijst naar het 
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organisatiebeheersingssysteem.
Memorie van toelichting DLB p. 162. Afdeling 3. Organisatiebeheersing
Artikel 592. Dit ontwerp van decreet heeft een groot aantal detailbepalingen uit het Gemeente- en 
OCMW-decreet niet hernomen, met name wat betreft financiële procedures. Voortaan wordt het aan 
de besturen overgelaten om daaromtrent de nodige regels op te nemen in hun 
organisatiebeheersingssysteem. Aangezien de nieuwe regels over de organisatiebeheersing evenwel 
pas in werking treden op 1 januari 2019 en de oude regels op diezelfde dag ophouden te bestaan, 
bepaalt dit artikel een overgangsperiode van zes maanden. In die periode kunnen de besturen, in 
afwachting van een eigen regeling, nog terugvallen op de oude regels. Zodra ze een nieuwe regeling 
hebben uitgewerkt, vervangt die de oude regels. Deze overgangsbepaling biedt de besturen ook de 
mogelijkheid om de nieuwe regels gefaseerd uit te werken, waarbij de bestaande regelingen in 
meerdere stappen worden vervangen door nieuwe. Dat proces moet echter afgerond zijn voor 1 juli 
2019.

C. Taakverdeling tussen leidinggevende functies

Artikel 175 DLB: De adjunct-algemeen directeur staat de algemeen directeur bij in de vervulling 
van zijn ambt, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 176 DLB: De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen 
directeur in voor […] het thesauriebeheer, met behoud van de toepassing van de bepalingen 
daarover in het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 382 DLB. De adjunct-financieel directeur staat de financieel directeur bij in de vervulling 
van zijn ambt, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

D. Managementteam

Artikel 180 DLB: Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de 
algemeen directeur, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 181 DLB: Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de diensten van de 
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij de 
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam 
bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de 
diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, alsook 
de interne communicatie, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

E. Personeel

Artikel 188 DLB: De personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor 
de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente en van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 193 DLB: De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen een 
gezamenlijke deontologische code vast voor het personeel. Die concretiseert de bepalingen van 
deze afdeling en kan bijkomende deontologische rechten en verplichtingen opnemen, 
overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem.

F. Financiën

Artikel 266 DLB: Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt de voorwaarden die gelden om 
advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid van 
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verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesloten.
Artikel 272 DLB: Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, kunnen 
provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van geringe 
exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden 
gedaan. Het eerste lid is niet van toepassing op de betalingen vanuit die provisies.
Memorie van toelichting DLB p. 106: Artikel 256. Het budget wordt geïntegreerd in het 
meerjarenplan, zodat de specifieke bepalingen over de inhoud en de vaststellingsprocedure van het 
budget niet langer nodig zijn. De bepaling dat de ramingen voor het eerste jaar ook de kredieten 
omvatten, betekent niet dat alle ramingen voor dat jaar limitatieve kredieten zijn. Het is de Vlaamse 
Regering die de bevoegdheid krijgt om het niveau van autorisatie nader te regelen (in artikel 275). 
Het is de bedoeling om de kredietbewaking op een hoog niveau te leggen, maar elk bestuur moet 
intern (in het organisatiebeheersingssysteem) bijkomende regels opstellen voor verdere opvolging en 
bewaking van de kredieten.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 2. Een deel van die gesuggereerde bijsturingen werden 
meegenomen in de opmaak van het decreet over het lokaal bestuur. Een aantal belangrijke 
vereenvoudigingen van de regelgeving situeren zich immers op decretaal niveau. Het meest in het 
oog springend daarbij zijn de integratie van het budget in het meerjarenplan en de doorgedreven 
deregulering van allerlei detailregelingen die voortaan overgelaten worden aan het 
organisatiebeheersingssysteem van de besturen zelf.
Memorie van toelichting DLB p. 108. Afdeling 5. De jaarrekening. Artikel 260. De besturen bepalen in 
hun organisatiebeheersingssysteem de concrete regels voor de actualisatie van de inventaris.
Memorie van toelichting DLB p. 110. Artikel 266. Dit artikel herneemt artikel 160, §2, van het 
Gemeentedecreet en artikel 162, §2, van het OCMW-decreet, met enkele redactionele aanpassingen. 
De andere paragrafen van beide artikelen worden niet hernomen. Voor de onderwerpen die daarin 
werden geregeld moeten de besturen in hun organisatiebeheersingssysteem een eigen regeling 
uitwerken.
Artikel 267. Dit artikel herneemt artikel 161 van het Gemeentedecreet en artikel 163 van het OCMW-
decreet, met enkele redactionele wijzigingen, maar de weigeringen van het visum worden niet langer 
verzonden naar de provinciegouverneur. In de plaats daarvan moeten die weigeringen ter kennis 
gebracht worden van de gemeenteraad (respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn), zodat 
die ook hier zijn controlerende rol kan spelen. Dit artikel geldt voor alle weigeringen van het visum, 
dus zowel wanneer een visum moest worden aangevraagd als wanneer dat vrijwillig gebeurde. De 
regeling voor het vrijwillig aanvragen van het visum moeten de besturen opnemen in hun 
organisatiebeheersingssysteem (zie artikel 219).
Memorie van toelichting DLB p. 121. (over artikel 304): De zesde paragraaf van dit artikel herneemt 
ten slotte het grootste deel van paragraaf 4 van artikel 159 van het Gemeentedecreet. Dat artikel van 
het Gemeentedecreet regelde het budgethouderschap, een concept dat niet in die vorm hernomen 
wordt in dit ontwerp van decreet: de diverse verschillende delegatiemogelijkheden worden niet 
langer decretaal geregeld, maar moeten door het bestuur in het organisatiebeheersingssysteem 
worden uitgewerkt.
Art. 85 BVR BBC. Een vastlegging van een transactie is de inschrijving, in een budgettair 
dagboek van de vastleggingen, van de verwachte uitgaven per boekjaar als gevolg van een 
voorgenomen of al aangegane verbintenis met een welbepaalde derde.
Het bestuur werkt de nodige regels uit in het organisatiebeheersingssysteem zodat het op basis 
van de inschrijvingen, vermeld in het eerste lid, permanent beschikt over een correct overzicht 
van de nog beschikbare kredieten.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 76. Dit besluit bevat verder geen gedetailleerde regels 
voor de kredietbewaking. Het bestuur moet zelf in het organisatiebeheersingssysteem de nodige 
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regels uitwerken die een permanent overzicht van de beschikbare kredieten garanderen en 
kredietoverschrijdingen voorkomen. Die lokale regels moeten het mogelijk maken om beter in te 
spelen op de verbintenissen die niet voldoen aan het klassieke schema van overheidsopdracht, 
gunning, levering, factuur en betaling (zoals raamovereenkomsten, meerjarige onderhoudscontracten, 
leasingformules).

G. Informatieveiligheid

Artikel 113 BVR BBC. De boekhoudsoftware voorziet in de identificatie van elke gebruiker van 
het systeem, en in de identificatie van iedereen die rechtstreekse toegang krijgt tot de 
databanken waarvan het boekhoudsysteem gebruikmaakt. Het systeem biedt de mogelijkheid 
om de toegang tot bepaalde gegevens of functies te beperken voor bepaalde gebruikers, 
overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem van het bestuur.
De databanken worden alleen rechtstreeks bewerkt om de nodige herstel- en onderhouds-
werken uit te voeren, en dat is alleen mogelijk met het uitdrukkelijke akkoord van de persoon 
die aangewezen is via het organisatiebeheersingssysteem, of van zijn gemachtigde.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 87-88. Artikel 113 legt de basisregels vast voor de 
toegangsbeveiliging. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de rechtstreekse toegang tot de 
databanken waarvan het boekhoudsysteem gebruik maakt. Ook de softwareleverancier mag dat maar 
doen op voorwaarde dat hij telkens het akkoord krijgt van degene die hiervoor in het 
organisatiebeheersingssysteem werd aangeduid of zijn gemachtigde. Het verdient aanbeveling om de 
financieel directeur te betrekken bij de keuze van die persoon, aangezien hij verantwoordelijk is voor 
de boekhouding. Het spreekt voor zich dat de toegang tot die databanken alleen bestemd is voor het 
uitvoeren van de nodige onderhoudswerken en in geen geval mag leiden tot een manipulatie van 
data. Anders zouden alle ingebouwde controles op deze manier omzeild kunnen worden.
Artikel 114 BVR BBC. Telkens als gegevens verwerkt worden, wordt al de volgende informatie 
geregistreerd in een bestand:
- de identificatie van de auteur van de verwerking;
- de datum en het tijdstip van de verwerking;
- de soort verwerking.
Er wordt een bestand dat vergelijkbaar is met het bestand, vermeld in het eerste lid, 
bijgehouden van elke rechtstreekse toegang tot en elke verwerking van de onderliggende 
databanken. Dat bestand kan alleen verwijderd worden met het akkoord van twee 
personeelsleden die aangewezen zijn via het organisatiebeheersingssysteem van het bestuur.

H. Klachtenbehandeling

Artikel 303 DLB. Het systeem van klachtenbehandeling wordt zowel voor de gemeente als voor 
het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn georganiseerd op het ambtelijke niveau en 
is maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. De 
algemeen directeur neemt dat op in het organisatiebeheersingssysteem.
Memorie van toelichting DLB p. 120. Artikel 303. Dit artikel herneemt artikel 198 van het 
Gemeentedecreet en artikel 204 van het OCMW-decreet, met enkele redactionele wijzigingen en een 
aanpassing in de indeling van de leden in paragraaf 2. Het systeem van klachtenbehandeling maakt 
deel uit van het organisatiebeheersingssysteem.
De decretale verankering van de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn (naar analogie met het Vlaams parlement) houdt een versterking in van de 
gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn en draagt bij tot een verdere 
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professionalisering van het klachtenmanagement. De jaarlijkse rapportering heeft oog voor de link 
met het kwaliteitsbeleid en de verbetering van de dienstverlening.

I. Delegatie

Artikel 220 DLB: Met behoud van de toepassing van artikel 57, 85 en 196 kan de algemeen 
directeur, binnen de grenzen van het organisatiebeheersingssysteem, zijn bevoegdheden 
toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. Ook de financieel directeur kan zijn bevoegdheden toevertrouwen aan 
andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn. In beide gevallen gebeurt dat schriftelijk en met een ondubbelzinnige omschrijving van 
de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden opdrachten, middelen en 
rapporteringsverplichtingen.
Verslag aan de Vlaamse Regering BVR BBC p. 1: De inwerkingtreding van de bepalingen over de 
beleids- en beheerscyclus in het decreet over het lokaal bestuur verloopt gefaseerd en kan niet los 
gezien worden van de nieuwe bepalingen over de delegatiemogelijkheden en het 
organisatiebeheersingssysteem, die in werking treden vanaf 1 januari 2019. Dat betekent dat een 
aantal bepalingen van het besluit van 2010 ook met ingang van 1 januari 2019 moeten worden 
opgeheven in dit besluit.

J. Evaluatie door Audit Vlaanderen

Artikel 222 DLB: Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing, gaat na of ze adequaat is 
en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan.

K. Overeenkomsten met EVA’s

Artikel 247 DLB (over EVA’s): Tussen de gemeente en de gemeentelijke vennootschap, 
vereniging of stichting wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van 
de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang. De samenwerkingsovereenkomst regelt de 
volgende aangelegenheden: […] 3° de wijze waarop de gemeentelijke vennootschap, vereniging 
of stichting zal voorzien in een systeem van organisatiebeheersing.

2. Kader voor organisatiebeheersing
Het decreet voor lokale besturen wijzigt het algemeen kader voor organisatiebeheersing dat 
eerder al door het gemeente- en OCMW-decreet werd ingesteld niet.

Artikel 217 DLB Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die 
ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen econo¬misch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het kader voor organisatiebeheersing werd voor de stad al vastgesteld bij beslissingen van 28 
september 2007 en 26 september 2014, voor het OCMW bij beslissing van 19 augustus 2010.
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3. Een nieuw organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW
Artikel 218 DLB. Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt op welke wijze de 
organisatiebeheersing van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor ver¬antwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem 
betrokken zijn.

Ook deze bepaling is niet nieuw. Maar het decreet voor lokale besturen legt wel een verbreding 
van het organisatiebeheersingssysteem op.

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk welke items verplicht moet worden opgenomen in het 
organisatiebeheersingssysteem, maar dat er daarnaast bijkomend items op eigen initiatief 
mogen worden toegevoegd. Het is niet realistisch de bouwstenen van het 
organisatiebeheersingssysteem in één 'systeem' of document onder te brengen, daarvoor is de 
informatie te divers. Er zijn ook verschillende rapporteringstijden, het verschil in focus of doel 
van de onderdelen varieert veel, er is een pak eerder statistische informatie (afspraken, 
procedures, taakverdeling …) en daarnaast heel dynamische (voortgangsrapportering, 
projectopvolging …). 
Voorgesteld wordt volgende thema's op te nemen in het organisatiebeheersingssysteem:
- audits;
- zelfevaluaties;
- BBC;
- projecten;
- klachtenbehandeling;
- politiek-ambtelijke afspraken;
- financiën;
- personeel;
- PBW;
- procedures en afspraken;
- informatieveiligheid.

In de tabel in bijlage (die het organisatiebeheersingssysteem omvat) worden de thema's verder 
geconcretiseerd en wordt verduidelijkt wie de diverse onderdelen beheert en uitvoert, wie 
wanneer rapporteert en wanneer er wordt geëvalueerd.

Er wordt voor gekozen om minder beschrijvend te rapporteren en eerder te focussen op de 
status van acties en projecten en opvallende vaststellingen en evoluties. De opvolging 
doorheen het jaar wordt dynamischer door de escalatie van kwesties (problemen bij uitvoering, 
bijvoorbeeld een vertraging) die besproken worden door het daartoe aangeduide orgaan. 
Tweemaal per jaar kan dan een round-up gemaakt worden, met rapportering aan het 
managementteam, het auditcomité en het uitvoerend orgaan. Eénmaal per jaar wordt er aan de 
raad gerapporteerd.

Voorlopig wordt gewerkt met excel tabellen waarin de planning en opvolging gevat worden: 
enerzijds de specifieke tabellen die gebruikt worden bij audits opgesteld door Audit Vlaanderen 
en door Audio, en een eigen opvolgtabel die alle acties samenbrengt die geen onderdeel zijn 
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van audits. Er wordt blijvend gezocht naar digitaliseringsmogelijkheden. Zo zal vanaf 2020 een 
deel van de opvolging van het organisatiebeheersingssysteem in Orba, de software voor 
opvolging van doelstellingen, projecten en indicatoren, kunnen gebeuren. Het toekomstige 
nieuwe intranet zou bijvoorbeeld de plaats kunnen zijn waar statische informatie gedeeld 
wordt. In een latere fase, wanneer het datawarehouseproject van het Kenniscentrum Vlaamse 
Steden operationeel is, kan er eventueel ook een BI-tool (business intelligence) gebruikt worden 
om achterliggende data aan te spreken.

Het systeem werd besproken en goedgekeurd door het auditcomité op 5 juni 2019, verslag als 
bijlage.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
het kader voor organisatiebeheersing en het organisatiebeheersingssysteem voor stad en 
OCMW, met ingang van 1 juli 2019, goed te keuren.

Bijlagen
Nieuw systeem organisatiebeheersing vanaf 1 juli 2019
Verslag auditcomité 05062019
100517 startnota interne controlesysteem

4 2019_OR_00049 Definitie dagelijks bestuur: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De bevoegdheidsverdeling 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 (inclusief indicatieve raming) van overheidsopdrachten, gebaseerd op de definitie van 
wat als dagelijks bestuur wordt beschouwd. 
Deze definitie wordt met ingang van 1 januari 2020 opnieuw goedgekeurd, gelet op de 
bepalingen van het nieuw decreet lokaal 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 structureel afgestemd op de door de wetgever bepaalde 
bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking (momenteel 144.000 EUR). Het bedrag waarvoor de algemeen directeur (of door 
hem aangeduide personeelsleden) kan worden gemachtigd om uitgaven te doen, wordt 
opgetrokken van 2.500 EUR naar 10.000 EUR.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de definitie dagelijks bestuur 
goed te keuren. 
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 gewijzigd bij besluiten van 18 mei 2018, 25 mei 
2018, 8 juni 2018, 5 december 2018, 21 december 2018. 
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2018 houdende vaststelling van 
de code budgethouders.

Argumentatie
Inzake overheidsopdrachten is in beginsel de raad steeds bevoegd voor de keuze van de 
plaatsingsprocedure en voor het vastleggen van de voorwaarden van de opdracht (DLB, artikel 
41 11°) en is het uitvoerend orgaan steeds bevoegd voor het voeren van de 
plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten (DLB, artikel 56 §3 
4°). 
Van die bevoegdheidsverdeling kan worden afgeweken middels het definiëren van het 
begrip ‘dagelijks bestuur’. De raad is exclusief bevoegd voor het vaststellen van wat onder dit 
begrip wordt verstaan (DLB, artikel 41 8°). 

Het uitvoerend orgaan kan de bevoegdheid ook aan de algemeen directeur toevertrouwen (DLB, 
artikel 57, tweede lid) en bepalen dat de algemeen directeur de uitoefening van die 
gedelegeerde bevoegdheid kan toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente 
(DLB artikel 57, derde lid). Het uitvoerend orgaan is daarnaast ook bevoegd om beslissingen te 
nemen op eigen initiatief in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden (DLB, 
artikel 56, §4)

De bevoegdheden tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot roerende en 
onroerende goederen, de afbakening van de delegatiebevoegdheden inzake 
budgethouderschap, de vrijstelling van de visumverplichting, de toekenning van kasprovisies 
door de algemeen directeur aan bepaalde personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven 
van dagelijks bestuur, zijn niet langer onderdeel van de definitie dagelijks bestuur. Hiervoor zijn 
in toepassing van de bepalingen inzake organisatiebeheersing aparte besluiten nodig.

De definitie dagelijks bestuur vastgesteld door de gemeenteraad verschilt momenteel van de 
definitie dagelijks bestuur vastgesteld door de OCMW-raad ('de code budgethouders'). Beiden 
hanteren dezelfde grens voor de bevoegdheidsverdeling tussen de raad en het uitvoerend 
orgaan (135.000 EUR, exclusief btw), maar elke raad heeft andere uitzonderingen vastgesteld. 
Bovendien kent het OCMW nu budgethouderschap, waarbij de aangeduide budgethouders 
uitgaven kunnen doen tot aan de bovengrens van 135.000 EUR, exclusief btw, op het 
exploitatiebudget, behoudens enkele uitzonderingen die wel aan het vast bureau worden 
voorgelegd.

In functie van een gewenste gelijkschakeling is het aangewezen om de OCMW-regeling, 
omwille van de administratieve vereenvoudiging en de grotere autonomie, gepaard met het 
vastleggen van financiële verantwoordelijkheden en het instellen van beheersmaatregelen, niet 
volledig te niet te doen. De ondergrens bij de stad (alle uitgaven hoger dan 2.500 EUR, exclusief 
btw, worden door het uitvoerend orgaan beslist) wordt ook als zeer laag ervaren. Voorgesteld 
wordt om in de ééngemaakte definitie de algemeen directeur bevoegd te maken voor uitgaven 
tot en met 10.000 EUR, exclusief btw.
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Ook is het aangewezen om in de definitie weliswaar te verwijzen naar de bovengrens voor het 
plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, maar om het 
bedrag zélf niet op te nemen. De wetgeving overheidsopdrachten wijzigt geregeld. Zo is het 
bedrag na de laatste aanpassing van de definitie in 2017 gestegen van 135.000 EUR naar 
144.000 EUR, exclusief btw, en wordt binnenkort opnieuw een indexering verwacht. Door het 
weglaten van het bedrag wordt vermeden dat elke wijziging van de wetgeving een wijziging in 
de definitie dagelijks bestuur tot gevolg heeft.

Wat de uitzonderingen betreft:
- de afwijkingen naar boven (overheidsopdrachten voor een bedrag hoger dan de bovengrens 
voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
momenteel 144.000 EUR, exclusief btw, waarvoor het uitvoerend orgaan toch bevoegd wordt) 
worden gemaakt volgens een technische insteek op basis van algemene rekeningcodes, omdat 
het hier om beheersbudgetten gaat. Deze uitzondering staat nu ook al in de definities dagelijks 
bestuur van stad en OCMW. De rekeningnummers zijn geactualiseerd volgens het (tussen stad 
en OCMW) gelijkgeschakeld algemeen rekeningstelsel dat in de geïntegreerde 
meerjarenplanning zal worden gehanteerd.
- de afwijkingen naar onder (overheidsopdrachten voor een bedrag hoger dan 10.000 EUR, 
exclusief btw, tot en met de bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking waarvoor de raad bevoegd blijft) gebeuren op basis van 
een inhoudelijke insteek. De selectie gebeurt op de bestaande acties in de meerjarenplanning. 
De beslissing tot aanduiding van die acties wordt samen met de beslissing tot vaststelling of 
jaarlijkse aanpassing van de meerjarenplanning genomen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
een overheidsopdracht als volgt te definiëren: "Een overeenkomst onder bezwarende titel die 
wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking 
heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten."

Artikel 2
het begrip ‘dagelijks bestuur’ met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen als volgt:

§1. Worden beschouwd als vallend onder de definitie 'dagelijks bestuur' de verrichtingen die 
betrekking hebben op het aangaan van een verbintenis waarvan de financiële impact is 
voorzien op het exploitatie-, investerings- of financieringskrediet, en dit ten belope van 
maximaal het totaal bedrag (exclusief btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is 
opgenomen als bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

§2. In afwijking van §1 worden alle verrichtingen die betrekking hebben op het aangaan van 
een verbintenis die verrekend wordt op algemene rekeningen zoals opgenomen in bijlage 1 
altijd beschouwd als vallend onder de definitie van dagelijks bestuur.
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§3 In afwijking van §1 zal de raad, naar aanleiding van de vaststelling van de 
meerjarenplanning en de jaarlijkse aanpassing ervan, een lijst vaststellen van verrichtingen die 
niet worden beschouwd als zijnde van dagelijks bestuur.

§4 Wordt beschouwd als vallend onder de definitie 'dagelijks bestuur' de aanpassing van de 
raming van een overheidsopdracht van werken, leveringen of diensten, waarvan de raad de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden heeft vastgesteld, in zoverre deze de door de raad 
vastgestelde indicatieve raming niet met meer dan 25 % (exclusief btw) overstijgt. Bij 
overschrijding wordt de indicatieve raming opnieuw aan de raad voorgelegd ter goedkeuring.

Artikel 3
van elke overheidsopdracht, uitgezonderd raamcontracten, waarvan voor de oorspronkelijke 
basisopdracht de raad de wijze van gunnen en de voorwaarden heeft vastgesteld en waarvan de 
uitgave ten gevolge van wijzigingen meer dan 10 % hoger (exclusief prijsherzieningen en 
exclusief btw) ligt dan het gunningsbedrag, ter kennisgeving voor te leggen aan de raad.
Van elke overheidsopdracht, uitgezonderd de opdrachten in uitvoering van artikel 2 §2 en 
uitgezonderd raamcontracten, waarvan het uitvoerend orgaan de wijze van gunnen en de 
voorwaarden heeft vastgesteld en de eindafrekening ten gevolge van aanvullende opdrachten 
boven het drempelbedrag voor de bevoegdheidsverdeling tussen de raad en het uitvoerend 
orgaan uitkomt, wordt kennis gegeven aan de raad.

Artikel 4
dat voor verrichtingen genoemd in artikel 1 §1 en §2, waarvoor het uitvoerend orgaan bevoegd 
is en waarvan het totale bedrag maximum 10.000 EUR exclusief btw bedraagt, het uitvoerend 
orgaan delegatie kan verlenen aan de algemeen directeur die op zijn beurt bepaalde 
personeelsleden kan machtigen.
Voor de verbintenissen van meer dan 10.000 EUR, exclusief btw, tot en met het bedrag 
exclusief btw dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als bovengrens voor het 
plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, is het 
uitvoerend orgaan exclusief bevoegd en wordt er geen verdere delegatie verleend.

Artikel 5
dat de goedkeuring van afroepen op raamcontracten, nadat de procedure overheidsopdrachten 
is gevoerd, tot de bevoegdheid van het uitvoerend orgaan behoort, die verder delegatie kan 
verlenen aan de algemeen directeur die op zijn beurt bepaalde personeelsleden kan machtigen.

Artikel 6
dat betaalbaarstelling van facturen of andere kosten ingevolge vooraf door het bevoegde 
orgaan of gemachtigde aangegane verbintenissen (lidgelden, lonen, huren, abonnementen, 
betaling van koopsommen, erfpacht-opstalvergoedingen ingevolge verleden akten …) 
gebeurt door de algemeen directeur of zijn gemachtigde. De gemachtigde om betaalbaar te 
stellen kan zowel een personeelslid van de stad zijn als een personeelslid van het OCMW. 
Hiermee wordt bevestigd dat de uitgave wettig en regelmatig is. 
De betaling wordt vervolgens in toepassing van artikel 272 van het decreet over het lokaal 
bestuur uitgevoerd na ondertekening van de girale betaling door de algemeen directeur en de 
financieel directeur, of de personen aan wie zij deze opdracht toevertrouwen. Hiermee bevestigt 
de algemeen directeur de wettigheid en regelmatigheid van de uitgave zoals die betaalbaar 
gesteld is. 
Betalingen in verband met het thesauriebeheer gebeuren autonoom door de financieel 
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directeur.
Het beheer van de stadskas gebeurt door de financieel directeur met dien verstande dat 
contante betalingen en ontvangsten tot het strikt noodzakelijke beperkt worden en dat 
betalingen vooraf betaalbaar gesteld moeten worden door de algemeen directeur of zijn 
gemachtigde.

Artikel 7
dat de definitie dagelijks bestuur, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 27 
november 2015, aangepast op 19 december 2017 en de uitzonderingen vastgesteld door de 
gemeenteraad op 20 december 2019, van toepassing blijft tot en met 31 december 2019.

Bijlagen
ARK CBS 20052019

5 2019_OR_00050 Daden van beheer en beschikking inzake onroerende 
goederen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De algemene bevoegdheidsregeling zoals voorzien in het decreet lokaal 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 bevoegdheidsverdeling 
te verfijnen en een afsprakenkader vast te leggen.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de afspraken inzake de daden van 
beheer en beschikking inzake onroerende goederen goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 41 en 56. 
Beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 juni 2018 houdende de vaststelling 
van de code budgethouders.

Argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn kan de bevoegdheid voor de daden van beschikking over 
onroerende goederen niet toevertrouwen aan het uitvoerend orgaan, behalve die vermeld in 
DLB artikel 56, §3, 8°, b en artikel 84, §3, 8°b (DLB artikel 41, 11° en 78, 11°). Het uitvoerend 
orgaan is bijgevolg bevoegd voor de daden van beschikking (DLB artikel 56, §3, 8° en artikel 84, 
§3, 8°):
a) over roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;
b) over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het 
vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de gemeenteraad bevoegd blijft.
De termen komen uit het vermogensrecht waaraan volgende definities kunnen worden gegeven:
- daden van beheer : juridische handelingen die kaderen binnen het normaal bestuur van een 
vermogen, zoals het (ver)huren voor minder dan negen jaar, het betalen van onderhoudskosten, 
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het innen van intresten en dividenden ...
- daden van beschikking: juridische handelingen die een goed van een patrimonium afscheiden 
(verkoop, schenking …) of toevoegen of die een zakelijk recht doen ontstaan op een goed dat 
deel blijft uitmaken van een patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid …).
Voorgesteld wordt om de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende 
onroerende goederen voor meer dan negen jaar niet te delegeren aan het uitvoerend orgaan. 
Dit is ook het geval in de huidige definities dagelijks bestuur van stad en OCMW.
Maar omdat een verfijning van de algemene bevoegdheidsregeling aangewezen is in functie 
van looptijden en financiële effecten van patrimoniumtransacties en overeenkomsten, wordt 
wel een afsprakenkader voorgesteld.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
dat de raad met ingang van 1 januari 2020 bevoegd is voor:
- §1 alle daden van beschikking waarmee het verlenen, bekomen en wijzigen van zakelijke 
rechten met betrekking tot eigendom (aankoop, verkoop), erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden 
… gepaard gaan;
- §2 alle daden van beheer die een totale financiële impact hebben hoger dan het totaal bedrag 
(exclusief btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als bovengrens voor het 
plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of die een 
overeenkomst betreffen met een niet-opzegbare duur van langer dan negen jaar.

Artikel 2
dat het uitvoerend orgaan met ingang van 1 januari 2020 bevoegd is:
- §1 voor alle daden van beheer die een totale financiële impact van minder dan of gelijk aan 
het totaal bedrag (exclusief btw) dat in de wetgeving overheidsopdrachten is opgenomen als 
bovengrens voor het plaatsen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking hebben zoals :
       - de toewijzing van de diverse gebouwen, lokalen en terreinen voor gebruik door de 
stedelijke diensten, de OCMW-diensten en de diensten van de extern verzelfstandigde 
agentschappen van de stad en het OCMW;
       - het al dan niet betalend ter beschikking stellen van gebouwen, lokalen of terreinen aan 
derden voor bepaalde of onbepaalde duur mits de overeenkomst een vaste duur (niet opzegbare 
periode) heeft van maximaal negen jaar; 
         (dezelfde regeling is van toepassing voor domeinconcessies en concessies van openbare 
dienst);
       - het aangaan van verbintenissen waarbij derden gebouwen, lokalen of terreinen al dan niet 
betalend ter beschikking stellen voor bepaalde of onbepaalde duur mits de overeenkomst een 
vaste duur (niet opzegbare periode) heeft van maximaal negen jaar;
       - het verlenen en vernieuwen van concessies voor alle looptijden in het kader van het 
begraafplaatsenbeheer;
       - het aangaan van verbintenissen op basis van door de raad goedgekeurde 
modelovereenkomsten, waarin de contractvoorwaarden zijn vastgelegd.
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- §2 om toestemming te geven aan derden tot overdracht van zakelijke en persoonlijke rechten 
in het kader van vastgoedcontracten waarvan de contractvoorwaarden eerder door de raad zijn 
vastgelegd; dit kan dan slaan op een doorverkoop, overdracht van erfpacht of opstal, overdracht 
van rechten van bruikleen, huur, concessie en dergelijke meer; in het geval het gaat om de 
bedrijfsgronden en/of -panden verkrijgt het uitvoerend orgaan ook de bevoegdheid om de 
bepalingen rond bestemming, tewerkstelling en bouwverplichting te wijzigen.
Voor deze aangelegenheden is het uitvoerend orgaan exclusief bevoegd en kan het geen 
delegatie verlenen aan bepaalde personeelsleden.

Artikel 3
dat de bepalingen rond de vestiging van onroerende zakelijke rechten en contracten 
betreffende onroerende goederen in de code budgethouders zoals vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2018 van toepassing blijven tot en met 31 december 
2019.

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

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
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. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 41.

Argumentatie
Overeenkomstig artikelen 41 en 78 van het decreet lokaal bestuur kan het vaststellen van 
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies als bevoegdheid niet aan het 
uitvoerend orgaan toevertrouwd worden. 

Subsidiedossiers voldoen aan de regelgeving wanneer ze worden toegekend in uitvoering van 
een subsidiereglement, een subsidie-overeenkomst of een nominatieve subsidielijst die door de 
raad werd goedgekeurd. Omwille van de gewijzigde BBC-2020-regelgeving zal de jaarlijkse lijst 
met goedgekeurde nominatieve subsidies voorwerp moeten uitmaken van een apart 
agendapunt op de raadsvergaderingen.

Voor subsidiedossiers die naar aanleiding van bepaalde opportuniteiten ontstaan tijdens de 
loop van een jaar, en niet passen in een bestaand subsidiereglement en niet op de nominatieve 
lijst ingeschreven zijn, moeten nieuwe reglementen of periodieke aanpassingen van de 
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nominatieve subsidielijst of nieuwe overeenkomsten ter goedkeuring aan de raad worden 
voorgelegd.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met het hanteren van volgend begrippenkader met betrekking tot subsidies en 
samenwerkingsovereenkomsten:

Subsidie: elke tegemoetkoming, elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of de benaming 
ervan, met inbegrip van de zonder interest verleende voorschotten, toegekend ter bevordering 
van 'voor het algemeen belang dienstige activiteiten', maar met uitsluiting van de prijzen die 
aan geleerden en kunstenaars voor hun werken, worden verleend (wet van 14 november 
1983). Een subsidie is een financiële aansporing om het gedrag van de bevolking of van een 
specifieke doelgroep te beïnvloeden in de door de overheid gewenste richting. Aan de 
toekenning ervan worden voorwaarden gekoppeld. Er moet steeds een wettelijke rechtsgrond 
voor bestaan (zie artikel 2). De financiële ondersteuning kan bestaan uit de toekenning van 
gelden of uit het verlenen van voordelen in natura in de vorm van de uitvoering van 
werkzaamheden, het overdragen van goederen of het verstrekken van diensten waarvan de 
financiële lasten gedragen worden door het bestuur. Enkele categoriëen zijn:

 Algemene werkingssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de 
personeels- en werkingskosten voortvloeiend uit een structurele activiteit die een 
continu en permanent karakter vertoont. Een algemene werkingssubsidie kan betrekking 
hebben op de volledige activiteit van de begunstigde of een afgescheiden deelactiviteit.

 Investeringssubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de 
investeringen ten behoeve van een structurele activiteit die een continu en permanent 
karakter vertoont.

 Projectsubsidie: een subsidie die toegekend wordt ter ondersteuning van de specifieke 
kosten voortvloeiend uit een activiteit die zowel qua opzet of doelstelling als in tijd kan 
worden afgebakend. Afhankelijk van de opzet of de doelstelling van een project kan de 
subsidie betrekking hebben op een van de volgende kosten: specifieke personeels- en 
werkingskosten; een specifieke investering.

Convenant of samenwerkingsovereenkomst: is een overeenkomst waarin partijen afspraken 
vastleggen over beleid, intenties en samenwerking. In zo’n convenant kunnen onder andere 
afspraken gemaakt worden over welke subsidies ontvangen kunnen worden voor het bereiken 
van een afgesproken doel. Vooraleer er een convenant kan worden opgemaakt moet vaak wel 
eerst voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden. Het werken met convenanten laat de uitwerking 
van een regeling op maat van de begunstigde toe.

Erkenning: in bepaalde gevallen zal men eerst een erkenning moeten krijgen alvorens men een 
subsidieaanvraag kan indienen, dat wil zeggen dat er eerst aan bepaalde voorwaarden voldaan 
moet zijn om een erkenning te krijgen om daarna een subsidieaanvraag te kunnen indienen. Dit 
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kan als voordeel inhouden dat bepaalde kwaliteitsgaranties verzekerd zijn via de 
erkenningsprocedure en vervolgens een eenvoudiger subsidiereglement kan opgezet worden. 
Een nadeel is anderzijds misschien dat dit twee procedures inhoudt met elk hun eigen 
verplichtingen en lasten.

Toelage: is een toeslag op het inkomen van een persoon, uitgekeerd boven het normale salaris 
en bedoeld om bijzondere kosten te dekken, bijvoorbeeld omdat aan een betrekking bijzondere 
eisen verbonden zijn (vb. onderhoudstoelage, opleidingstoelage, representatietoelage, 
vakantietoelage, verzorgingstoelage).

Premie: is een beloning, uitgeloofd als een aansporing tot het verrichten van bijzondere 
werkzaamheden die door de overheid wenselijk worden geacht voor het algemeen welzijn, 
meestal per prestatie berekend (vb. aanmoedigingspremies, geboortepremies, studiepremies, 
afscheidspremies...)
Premies zijn anderzijds ook verplichte bijdragen van de particulier, in de vorm van heffingen op 
loon en inkomsten, opgelegd door de overheid, waarmee door de overheid geregelde 
verzekeringen en sociale voorzieningen (zoals pensioenen en verzekeringen tegen ziekte en 
arbeidsongeschiktheid) gefinancierd worden (vb. brandverzekeringspremie, 
levensverzekeringspremie, pensioenpremie, pensioensverzekeringspremie, ziekenfondspremie, 
zorgpremie).

Vergoeding: Een vergoeding is een tegemoetkoming ter compensatie van een geleden 
financieel nadeel bij het uitvoeren van een taak en in geval van schade, slijtage… (vb. 
kilometervergoeding, inflatievergoeding, maaltijdvergoeding, opleidingsvergoeding, 
parkeervergoeding, stormschadevergoeding…).

Artikel 2
kennis te nemen van het gegeven dat subsidies enkel kunnen worden toegekend in uitvoering 
van een subsidiereglement, een subsidie-overeenkomst of een aparte nominatieve subsidielijst 
die door de raad werd goedgekeurd. 

Artikel 3
kennis te nemen van het gegeven dat het uitvoerend orgaan bevoegd is voor de goedkeuring 
van ingediende subsidie-aanvraagdossiers en voor de toekenning van subsidiebedragen, mits 
die aanvragen gebeuren binnen de geautoriseerde kredieten en voldoen aan de voorwaarden 
van een goedgekeurd subsidiereglement, een goedgekeurde subsidie-overeenkomst of op de 
goedgekeurde lijst van nominatieve subsidies zijn vermeld.

Artikel 4
dat organisaties die in een bepaald jaar een subsidie krijgen van minstens 25.000 EUR (hetzij 
via één subsidies, hetzij door verschillende kleinere subsidies op te tellen), jaarlijks een 
financiële en inhoudelijke verantwoording moeten bezorgen aan de dienst financiën. 
Organisaties die jaarlijks een werkingssubsidie krijgen, krijgen pas hun subsidie voor het 
volgende jaar als de verantwoording van het vorige jaar in orde is. Organisaties die voor het 
eerst een werkings- of projectsubsidie krijgen, kunnen pas achteraf inhoudelijk en financieel 
beoordeeld worden. Indien niet is voldaan aan de inhoudelijke en/of financiële verplichtingen, 
kan (een deel van) de toelage teruggevorderd worden. Het uitvoerend orgaan stelt jaarlijks een 
lijst van organisaties vast die de financiële en inhoudelijke verantwoording moeten bezorgen en 
keurt de betaling van de subsidies al dan niet goed..
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Artikel 5
dat in de boekhouding alle subsidies geboekt moeten worden op de algemene-rekeningcodes 
649 (werkingssubsidies) of 644 (investeringssubsidies). Subsidies die betaald worden via een 
krediet met een ander rekeningnummer worden afgesplitst en opgenomen in een aparte raming 
die specifiek voor de bedoelde subsidie wordt bestemd.

7 2019_OR_00051 Organisatiebeheersing: verrichtingen die worden 
uitgesloten van visumverplichting en delegatie van de 
bevoegdheid tot het verlenen van een visum: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
Volgens het decreet lokaal bestuur bepaalt 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 Vlaamse 
Regering, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. 
Voorgesteld wordt om de huidige visumgrens, 30.000 EUR, exclusief btw, op te trekken naar 
50.000 EUR, exclusief btw.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 177, 266, 267.
Besluit Vlaamse Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 2018.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juni 2018 houdende vaststelling van 
de code budgethouders.

Argumentatie
BVR, artikel 99: De volgende categorieën van verrichtingen kunnen niet worden uitgesloten van 
de visumverplichting:
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 EUR;
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 
het jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 EUR;
6° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 EUR.
DLB, artikel 220. [...] Ook de financieel directeur kan zijn bevoegdheden toevertrouwen aan 
andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum voor maatschappelijk 
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welzijn. In beide gevallen gebeurt dat schriftelijk en met een ondubbelzinnige omschrijving van 
de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden opdrachten, middelen en 
rapporteringsverplichtingen. De toepassing van het eerste lid ontslaat de financieel directeur 
nooit van zijn verantwoordelijkheid.
Het voorstel voor een hogere visumgrens is ingegeven door de maat van het bestuur, waarbij tal 
van voorstellen wekelijks een visum moeten krijgen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een 
grondige krediet- en wetmatigheidscontrole van een beperkter aantal voorgenomen 
beslissingen, eerder dan naar een minder grondig onderzoek van een veelheid aan dossiers.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
dat alle verbintenissen, inclusief meerwerken, waarvan de geraamde waarde lager of gelijk is 
aan 50.000 EUR (exclusief btw) vanaf 1 januari 2020 worden uitgesloten van de 
visumverplichting, behoudens deze verbintenissen die niet uitgesloten kunnen worden:
1° de aanstelling van statutaire personeelsleden;
2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
4° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 EUR;
5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan 
het jaarlijkse bedrag hoger is dan 25.000 EUR.

Personeelscontracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van deze bepaling 
gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan twee jaar. Bij opeenvolgende contracten voor 
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze 
bepaling.
Worden eveneens uitgesloten van de visumverplichting: alle bestellingen in het kader van 
afgesloten contracten, binnen de marges van overheidsopdrachten.

Artikel 2
er kennis van te nemen dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van die 
voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht onderzoekt en zijn visum verleent 
als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. 
Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te 
verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

Artikel 3
er kennis van te nemen dat, als de financieel directeur weigert om een visum te verlenen aan 
een voorgenomen verbintenis, het uitvoerend orgaan op eigen verantwoordelijkheid kan 
viseren. In dat geval brengt het uitvoerend orgaan de gemotiveerde beslissing van de financieel 
directeur, samen met zijn eigen beslissing, ter kennis van de raad. De verbintenis kan pas 
worden aangegaan nadat de raad heeft kunnen kennisnemen van die beslissing van het 
uitvoerend orgaan.
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Artikel 4
eer kennis van te nemen dat de financieel directeur zal beslissen om de bevoegdheid tot het 
verlenen van een visum bij zijn afwezigheid en/of verhindering vanaf 1 januari 2020 te 
delegeren aan:
- Tina Van der Auwera, coördinator financiën;
- Cindy Van Puyvelde, adviseur financiën;
- Gert Nys, diensthoofd boekhouding.

Artikel 5
dat de visumgrens van 30.000 EUR exclusief btw opgenomen in de code budgethouders zoals 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2018, van toepassing blijft tot 
en met 31 december 2019.

Artikel 6
dat de verrichtingen die worden uitgesloten van visumverplichting en de delegatie bevoegdheid 
tot het verlenen van visum, zoals opgenomen in de code budgethouders vastgesteld door de 
raad voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2018, van toepassing blijft tot en met 31 
december 2019.

8 2019_OR_00052 Organisatiebeheersing: autorisatie, uitvoerbaarheid, 
bewaking en aanpassing van kredieten: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De regels voor kredietbewaking en -aanpassing voor stad en OCMW moeten worden bepaald 
voor beide organisaties en worden vastgesteld in het kader van het 
organisatiebeheersingssysteem, zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 256 en 263
Besluit Vlaamse Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van 30 maart 2018.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018.

Argumentatie
Autorisatie en uitvoerbaarheid van kredieten:
Het machtigingsprincipe betekent dat een verkozen orgaan aan een uitvoerend orgaan de 
machtiging verleent om bepaalde inkomsten te realiseren en om uitgaven te doen. In de nieuwe 
lokale BBC-cyclus vanaf 2020 hebben enkel de kredieten van het eerste jaar in het 
meerjarenplan een autoriserend karakter. De kredieten worden weergegeven in het overzicht 
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van de kredieten (schema M3 in de financiële nota). Deze kredieten worden uitvoerbaar als het 
meerjarenplan als beleidsrapport is vastgesteld door de raad, als de digitale rapportering 
hiervan werd bezorgd aan de Vlaamse Overheid en als de kennisgeving van de bekendmaking 
(via publicatie website) werd overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.
Doorheen het boekjaar worden de geautoriseerde kredieten opgevolgd in een budgettaire 
boekhouding waarin alle transacties geregistreerd worden. Bij het machtigingsprincipe hoort 
ook het principe van de specificiteit van de uitgaven: kredieten mogen enkel gebruikt worden 
voor transacties waarvoor ze bestemd zijn en er mag geen overschrijding aan de uitgavenzijde 
plaatsvinden. 

Kredietbewaking:
Zoals aangegeven in de memorie van toelichting (artikel 256 en 263) bij het decreet lokaal 
bestuur wordt de autorisatie door de regelgever op een hoog niveau geregeld, zodat 
kredietoverschrijdingen op een lager niveau niet blokkerend werken. De Vlaamse Regering 
heeft dit verder uitgewerkt.
In het Besluit van de Vlaamse Regering worden de complexe regels voor kredietbewaking en de 
daaraan gekoppelde aanpassingen van de meerjarenplannen sterk vereenvoudigd. De 
regelgever wil hiermee de nadruk verleggen van de kredietbewaking naar de 
rapporteringsverplichtingen aan de raad, omdat uit de evaluatie van de vorige BBC-wetgeving is 
gebleken dat raadsleden veeleer geïnteresseerd zijn in de inhoudelijke vooruitgang van de 
projecten of in belangrijke verschuivingen dan in de kredietbewaking op zich. Daarom kan het 
autorisatieniveau verhogen, zodat de raadsleden minder vaak worden geconfronteerd met 
aanpassingen aan de planning die louter het gevolg zijn van de kredietbewaking. Een nieuwe 
autorisatie van de raad blijft vereist bij belangrijke wijzigingen (zowel financiële als 
inhoudelijke wijzigingen).
Het machtigingsprincipe betekent dat een verkozen orgaan aan een uitvoerend orgaan de 
machtiging verleent om bepaalde inkomsten te realiseren en om uitgaven te doen. In de nieuwe 
lokale BBC-cyclus vanaf 2020 hebben enkel de kredieten van het eerste jaar in het 
meerjarenplan een autoriserend karakter. De kredieten worden weergegeven in het overzicht 
van de kredieten (schema M3 in de financiële nota). Deze kredieten worden uitvoerbaar als het 
meerjarenplan als beleidsrapport is vastgesteld door de raad, als de digitale rapportering 
hiervan werd bezorgd aan de Vlaamse Overheid en als de kennisgeving van de bekendmaking 
(via publicatie website) werd overgemaakt aan de Vlaamse Overheid.
De autorisatie ligt (artikel 13 BVR) op respectievelijk:
- het totaal van alle exploitatie-uitgaven;
- het totaal van alle investeringsuitgaven;
- het totaal van het opnamebedrag aan leningen en leasing en het totaal van toegestane 
leningen en betalingsuitstel.
Het hoge autorisatieniveau moet zorgen voor de bewaking van het financiële evenwicht, zonder 
de mogelijkheden te beperken om snel en vlot te kunnen inspelen op wijzigende 
omstandigheden. Deze totaalbedragen weerspiegelen immers de fundamentele keuzes van het 
bestuur die door de raad worden vastgesteld en enkel als deze fundamentele bedragen wijzigen 
moet een aanpassing van het meerjarenplan aan de raad worden voorgelegd. Dit betekent ook 
dat de kredieten van alle onderliggende ramingen geen kredieten zijn waaraan een limitatieve 
autorisatie is gekoppeld.

Kredietaanpassingen:
In het decreet lokaal bestuur wordt resoluut gekozen voor een verregaande deregulering. Een 
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groot aantal detailregelingen van het gemeente- en OCMW-decreet wordt niet hernomen. De 
vroegere decreten bevatten gedetailleerde regels over, bijvoorbeeld, kredietbewaking en -
aanpassingen. Gezien het aantal beleidsrapporten werd gereduceerd in het DLB door de 
integratie van het budget in het meerjarenplan, zijn ook de budgetwijzigingen en interne 
kredietaanpassingen verdwenen uit de bovenlokale regelgeving.
Artikel 218 (memorie van toelichting) bepaalt dat het internecontrolesysteem de regels voor 
kredietbewaking moet vaststellen.
Definitie krediet (BVR artikel 1): het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één boekjaar, 
dat toegekend is in de financiële nota van het meerjarenplan. Elk bedrag dat zichtbaar is in het 
overzicht van de kredieten (schema M3 - zie bijlage) is een krediet. Niet alle bedragen zijn 
echter ook limitatieve kredieten. Bovendien is een krediet niet gelijk aan een raming, maar 
bestaat een krediet uit de som van veel ramingen.
Het begrenzen van de autorisatie op het totaal van alle exploitatie-uitgaven en op het totaal 
van alle investeringsuitgaven betekent dat elke nieuwe uitgave en elke optrekking van een 
uitgave zonder dat daar een minstens even grote inkrimping van een andere uitgave tegenover 
staat, niet meer gerealiseerd kan worden zonder akkoord van de raad.  Ook het neutraliseren 
van een meeruitgave door een meerinkomst behoort niet meer tot de bevoegdheid van het 
uitvoerend orgaan, omdat de interne kredietaanpassing (IKA) niet meer in de wetgeving is 
voorzien. Het uitvoerend orgaan kan aan de uitgavezijde enkel nog neutrale 
kredietverschuivingen doorvoeren. Compensatie van de uitgaven, weliswaar binnen grotere 
grenzen dan de huidige regels, is de norm die de regelgever beoogt.
Binnen de grenzen van het totaal van alle exploitatie-uitgaven en het totaal van 
alle investeringsuitgaven kan de raad zelf nog grenzen vastleggen waarbinnen kredieten 
kunnen worden verschoven, bijvoorbeeld beleidsdoelstellingen, actieplannen, beleidsdomeinen, 
beleidsvelden, dienst, ... Om het principe van compensatie maximaal te kunnen hanteren binnen 
de bevoegdheid van het uitvoerend orgaan, en om uitvoering te geven aan de bedoeling van de 
decreetgever, is het aangewezen om bijkomend geen begrenzing in te schrijven.
In een beleidsdomein worden alle kredieten die corresponderen met de bevoegdheden van een 
schepen geclusterd. Om de operationele werking van de organisatie verder te faciliteren, kan 
het beleidsdomein het critrium zijn waarbinnen het uitvoerend orgaan bevoegdheid geeft aan 
de clustermanagers om, in overleg met de bevoegde schepen, kredietaanpassingen door te 
voeren tot een bepaald bedrag. Verschuivingen over de beleidsdomeinen of verschuiving binnen 
de beleidsdomeinen over dat bedrag vergen dan altijd een beslissing van het uitvoerend orgaan. 
Daarnaast stellen we voor om de huidige regels voor verschuiving van personeelskredieten (om 
de lonen maandelijks te kunnen boeken) en de financieel-technische aanpassingen te hernemen 
als uitzondering.
De voorstellen tot verschuivingen worden maandelijks aan het uitvoerend orgaan 
voorgelegd, ter kennisgeving of ter goedkeuring naargelang, vooraleer zij effectief in de 
software worden vrijgegeven voor aanwending.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
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kennis te nemen van het feit dat vanaf 1 januari 2020 de raad machtiging geeft aan het 
uitvoerend orgaan om uitgaven en ontvangsten te realiseren binnen het doelstellingen- en 
middelenkader van het meerjarenplan door op niveau van de vermelde krediettotalen 
autorisatie te geven voor het eerstvolgende boekjaar (de kredieten voor de volgende jaren van 
het meerjarenplan hebben geen autoriserend karakter).

Artikel 2
kennis te nemen van het feit dat vanaf 1 januari 2020 het uitvoerend orgaan de 
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het meerjarenplan en voor de activering van 
de uitvoerbaarheid van de kredieten door middel van digitale rapportering aan de Vlaamse 
overheid van het door de raad vastgestelde beleidsrapport, bekendmaking van het 
beleidsrapport door publicatie op de website en kennisgeving aan de Vlaamse overheid van 
deze bekendmaking. Het uitvoerend orgaan geeft hiervoor opdrachten en delegaties aan de 
directeurs en de leidinggevenden.

Artikel 3
er kennis van te nemen dat met ingang van 1 januari 2020 de raad de kredieten vaststelt voor 
een volgend boekjaar in het beleidsrapport ‘meerjarenplan’ en de wijzigingen aan kredieten in 
het beleidsrapport ‘aanpassing meerjarenplan’ en daarbij ook de totaalbedragen van autorisatie 
kan wijzigen binnen de grenzen van het behoud van de financiële evenwichtscriteria. Via een 
aanpassing van het meerjarenplan kunnen gelijktijdig de kredieten voor het volgende boekjaar 
vastgesteld en deze van het lopende boekjaar gewijzigd worden.

Artikel 4
dat met ingang van 1 januari 2020 het uitvoerend orgaan bevoegd is om:
- alle wijzigingen aan geautoriseerde kredieten (= binnen het lopend jaar van het 
meerjarenplan) goed te keuren zolang deze binnen de grenzen blijven van het door de raad 
goedgekeurde totaal van exploitatie-uitgaven, totaal van investeringsuitgaven, totaal 
opnamebedrag aan leningen & leasing en totaal van toegestane leningen en betalingsuitstel;
- acties toe te voegen, te schrappen of de actiebenaming te wijzigen indien het bovenliggende 
actieplan of de bovenliggende beleidsdoelstelling niet fundamenteel wijzigt en/of in het 
gedrang komt. Schrappen of toevoegen van beleidsdoelstellingen en actieplannen, of de 
benaming ervan wijzigen, behoren tot de bevoegdheid van de raad;
- te bepalen welk gedeelte van de ongebruikte investeringskredieten van een vorig boekjaar 
overgedragen worden naar een volgend boekjaar en welk gedeelte wordt gesaldeerd (de 
raadsleden worden achteraf over deze overdracht geïnformeerd via de toelichting van de 
jaarrekening).

Artikel 5
kennis te nemen van het feit dat met ingang van 1 januari 2020:

1° het uitvoerend orgaan de bevoegdheid geeft aan volgende personeelsleden om 
aanpassingen aan geautoriseerde kredieten (= binnen het lopend jaar van het meerjarenplan) 
goed te keuren binnen de volgende grenzen:

 §1. aan de clustermanagers (of directeurs voor de ondersteunende en stafdiensten): alle 
neutrale kredietverschuivingen tot een maximum bedrag van 10.000 EUR per 
aanpassing
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o binnen het totaal van de geautoriseerde exploitatie-uitgaven of binnen het 
totaal van de geautoriseerde investeringsuitgaven en;

o binnen hetzelfde beleidsdomein en;
o in consensus onderling en in consensus met de schepen bevoegd voor het 

beleidsdomein (of schepenen voor het beleidsdomein 'algemene 
ondersteuning'). 

 §2. aan de financieel directeur of de personen aan wie hij deze opdracht heeft 
toevertrouwd: binnen het totaal van de geautoriseerde exploitatiekredieten of binnen 
het totaal van de geautoriseerde investeringskredieten, zonder beperking in bedrag per 
aanpassing:

o alle neutrale kredietverschuivingen binnen het totaal van de geautoriseerde 
personeelskredieten, enkel in functie van het boeken van lonen

o alle neutrale kredietverschuivingen voor louter financieel-technische 
aanpassingen.

2° het uitvoerend orgaan zelf volgende bevoegdheden tot aanpassingen aan geautoriseerde 
kredieten behoudt:

 alle neutrale kredietverschuivingen hoger dan 10.000 EUR, met uitzondering van de 
verschuivingen bepaald in 1°§2, en altijd binnen het totaal van de geautoriseerde 
exploitatie-uitgaven of binnen het totaal van de geautoriseerde investerings-uitgaven.

3° bij elk voorstel tot kredietverschuiving rekening wordt gehouden met aangegane 
verbintenissen en nominatief toegewezen subsidies.

4° alle kredietverschuivingen en kredietaanpassingen worden uitgevoerd door de afdeling 
financiën. De verschuivingen worden door de afdeling maandelijks voorgelegd aan het 
uitvoerend orgaan, waarbij onderscheid gemaakt wordt in:

 voorstellen ter kennisneming (verschuivingen volgens 1°);
 voorstellen ter goedkeuring door het uitvoerend orgaan (verschuivingen volgens 2°);
 voorstellen waar het uitvoerend orgaan principieel mee akkoord gaat maar waarover de 

raad later zal moeten over beslissen omdat het autorisatieniveau is overschreden.

Na de kennisneming of goedkeuring worden de ramingen uitvoerbaar verklaard in de software 
zodat een dienst ze kan aanwenden. De betrokken diensthoofden worden hiervan per mail op 
de hoogte gebracht door de financieel directeur of de personeelseden aan wie hij deze opdracht 
heeft toevertrouwd.

Artikel 6
dat de afspraken voor kredietbewaking en kredietaanpassing, vastgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen op 30 juni 2014, van toepassing blijven tot en met 31 december 
2019.

Artikel 7
1° akkoord te gaan met volgend afsprakenkader voor kredietbewaking vanaf 1 januari 2020:

 voor de raad wordt er op verschillende niveaus in kredietbewaking voorzien:
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o in de besluitvormingsprocessen die worden gestuurd via het elektronisch 
platform e-besluit is een sterke vorm van kredietbewaking ingebed door elk 
individueel besluitvormingsdossier in de voorlaatste processtap aan een 
visum/financieel advies te onderwerpen zodat de kredietbewaking steeds 
plaatsvindt vooraleer deze dossiers geagendeerd worden op een 
raadsvergadering;

o ter compensatie van het hoge autorisatieniveau van de kredieten zal de raad een 
toezichtsrol in kredietbewaking invullen door middel van nazicht en kennisname 
van de nieuwe verplichte opvolgingsrapportering (zowel inhoudelijk als 
financieel) die minimaal in de loop van het derde kwartaal moet plaatsvinden;

o de financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende 
aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast 
bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in artikel 177 van het decreet 
lokaal bestuur;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de 
evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico’s.

 voor het uitvoerend orgaan wordt op verschillende niveaus in kredietbewaking voorzien:
o in de besluitvormingsprocessen die worden gestuurd via het elektronisch 

platform e-besluit is een sterke vorm van kredietbewaking ingebed door elk 
individueel besluitvormingsdossier in de voorlaatste processtap aan een visum 
of financieel advies te onderwerpen zodat de kredietbewaking steeds plaatsvindt 
vooraleer deze dossiers geagendeerd worden op een vergadering van het 
uitvoerend orgaan;

o er wordt een driemaandelijkse kredietopvolging binnen de werkgroep 
'kredietopvolging' voorzien waarna gerapporteerd wordt aan het uitvoerend 
orgaan met telkens een actuele stand van de kredietevolutie per entiteit en per 
soort en per dienst. 

 voor het managementteam en de diensthoofden wordt er op verschillende niveaus in 
kredietbewaking voorzien :

o rapportering over de driemaandelijkse kredietopvolging binnen de werkgroep 
'kredietopvolging';

o door de integrale beleidsvertaling naar financiële effecten in combinatie met 
een transparant opgezet financieel platform Mercurius met decentrale 
gebruikers (rol budgetverantwoordelijke binnen elke dienst) en door korte 
doorlooptijden voor financiële verwerking, beschikken alle diensthoofden steeds 
over accurate informatie over kredietevoluties op detail- of geaggregeerd 
niveau.

 het systeem van kredietbewaking steunt op een onderliggend registratiesysteem waarbij 
verbintenissen met een financiële impact geregistreerd worden op goedgekeurde 
budgettaire uitgavenramingen d.m.v. één van volgende types van vastleggingen:

o vastlegging via bestellijst: voor registratie en vastlegging van kredieten voor 
nieuwe verbintenissen tot maximum 10.000 EUR die zonder een 
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besluitvormingsdossier tot stand komen. Deze vastleggingsprocedure wordt 
gebruikt voor het aangaan van kleine overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen of diensten via de bestelbonprocedure, waarbij het diensthoofd de 
bestelbon goedkeurt.

o vastlegging via gunningsdossier: voor registratie en vastlegging van kredieten 
voor nieuwe verbintenissen die d.m.v. een besluitvormingsdossier tot stand 
komen. Deze vastleggingsprocedure kan zowel gebruikt worden voor het 
aangaan van overheidsopdrachten, het toekennen van subsidies, het aanstellen 
van personeel, het aangaan van contracten inzake patrimoniumbeheer, …

o vastlegging via registratie: voor registratie en vastlegging van kredieten voor 
bestaande verbintenissen of wettelijk verplichte uitgaven waarvoor geen 
verbintenis dient te worden aangegaan.

Het uitvoerend orgaan stelt wekelijks de lijsten van de definitieve vastleggingen 
vast, opgelijst vanaf donderdag vóór de vorige zitting tot en met woensdag 
voorafgaand aan de zitting.

Bijlagen
schema M3

9 2019_OR_00046 Organisatiebeheersing: reglement op het kasbeheer: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
De huidige kasreglementen voor stad en OCMW moeten geïntegreerd worden tot één 
kasreglement, dat volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur in het kader van de 
organisatiebeheersing opnieuw moet worden vastgesteld.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement op het kasbeheer goed 
te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 218 en 272.
Beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 juni 2009 houdende vaststelling van 
het kasreglement.

Argumentatie
In het decreet lokaal bestuur wordt resoluut gekozen voor een verregaande deregulering. Een 
groot aantal detailregelingen van het gemeente- en OCMW-decreet wordt niet hernomen. De 
vroegere decreten bevatten gedetailleerde regels over bijvoorbeeld het budgethouderschap, 
over kasprovisies en kasverrichtingen, de goedkeuring van te betalen bedragen, enz.
Artikel 218 bepaalt dat het internecontrolesysteem moet bepalen aan wie kasprovisies kunnen 
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worden ter beschikking gesteld voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven die voor de 
goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan, en onder welke voorwaarden 
dat gebeurt.
Artikel 272 bepaalt dat, als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, 
provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van geringe 
exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten worden 
gedaan. Het eerste lid is niet van toepassing op de betalingen vanuit die provisies.
De regeling voor provisies wordt opgenomen in een kasreglement, dat een onderdeel wordt van 
het organisatiebeheersingssysteem. De bestaande kasreglementen van stad en OCMW werden 
gestroomlijnd en voorzien van extra afspraken rond:
- betalingen met de cashautomaat;
- gebruik van krediet- of debetkaart;
- bewaren van (reserve)sleutels;
- gebruik van doorlopende nummering voor inschrijving van ontvangsten;
- de verantwoording van de ontvangsten op basis van een overzicht van verkopen;
- betaling met een betaaltoestel.

In het reglement werd rekening gehouden met de aanbevelingen uit de forensische audit, de 
audit organisatiebeheersing en de audit ontvangstenstromen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V en sp.a) en 1 onthouding 
PVDA)

Artikel 1
een gemeenschappelijk kasreglement voor stad en OCMW goed te keuren met ingang van 1 juli 
2019.
Een exemplaar van het gemeenschappelijk kasreglement wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
Beslissing 25 juni 2009 kasreglement bijlage
kasreglement voor stad en OCMW 21 juni 2019.pdf

10 2019_OR_00048 Organisatiebeheersing: verbintenissen met betrekking tot 
individuele steunverlening: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
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 welzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 113 en 114.
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2019 houdende goedkeuring 
van het huishoudelijk reglement.

Argumentatie
De bevoegdheid tot het aangaan van verbintenissen in het kader van financiële steunverlening 
wordt in het decreet lokaal bestuur specifiek toegewezen aan het bijzonder comité voor de 
sociale dienst dat bevoegd is voor beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening 
en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de 
maatschappelijke integratie. Voor dringende steun keurt het bijzonder comité een reglement 
goed en kan de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (decreet lokaal 
bestuur, artikel 114) in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het reglement 
van het bijzonder comité zelf tot dringende hulpverlening beslissen, op voorwaarde dat deze 
beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bijzonder comité voor de 
sociale dienst wordt voorgelegd.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
neemt er kennis van dat

§1. het comité van de sociale dienst bevoegd is voor

 beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van 
individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de 
maatschappelijke integratie;

 voor het toekennen van dringende steun op basis van een goedgekeurd reglement.

§2. de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (art. 114 decreet lokaal 
bestuur) in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het reglement van het 
bijzonder comité zelf tot dringende hulpverlening kan beslissen, op voorwaarde dat deze 
beslissing op de eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging aan het bijzonder comité voor de 
sociale dienst wordt voorgelegd. Deze hulpverlening kan zowel materieel als financieel van 
aard zijn (o.a. voedselpakket, onderdak, financiële steun…).

§3. dat het reglement van het bijzonder comité bepaalt dat de toekenning van dringende 
hulpverlening de verantwoordelijkheid blijft van de voorzitter, maar de beslissing dringende 
hulp wordt toevertrouwd aan:
- het afdelingshoofd mens en samenleving;
- de teamcoördinatoren van de dienst mens;
- de clustermanager welzijn;
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- de algemeen directeur.
De voorzitter neemt minimaal kennis van de beslissingen inzake dringende hulpverlening naar 
aanleiding van het bijzonder comité voor de sociale dienst en neemt hierbij de 
verantwoordelijkheid op voor deze beslissingen.

§4. een besluit van het bijzonder comité de basis is voor elke verbintenis van individuele 
steuntoekenning en tevens het stavingsdocument voor betaling is.

§5. een besluit van de voorzitter van het bijzonder comité, of zijn gemachtigde volgens §3, de 
basis is voor elke verbintenis van dringende steuntoekenning en tevens het stavingsdocument 
voor betaling in de vorm van vooraf opgeladen prepaidkaarten of via een dringende girale 
bankoverschrijving vanuit een provisierekening of via betaling in cash uit een provisiekas.

HR

11 2019_OR_00055 Opleidings- en ontwikkelingsbeleid: aanpassing 
rechtspositieregeling: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Bondige toelichting
In de zitting van 8 april 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen principieel het 
opleidings- en ontwikkelingsbeleid goed dat kadert binnen het leeftijdsfasebewust 
personeelsbeleid en het competentiemanagement waar 'Samen Actief voor de Klant' centraal 
staat. Dit gaat gepaard met een aanpassing van de rechtspositieregeling. Hiervoor werd de 
onderhandelingsprocedure met de vakorganisaties opgestart die resulteerde in een protocol van 
akkoord.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aanpassing van de 
rechtspositieregeling goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 186.

Argumentatie
De belangrijkste aanpassingen zijn het gelijkschakelen van de compensatieregeling voor 
verplichte vorming en vorming op initiatief van de medewerker en de mogelijkheid om bij 
langdurige opleidingen specifieke afspraken te maken. 
Verder werd de tekst geactualiseerd.
De onderhandelingsprocedure met de vakorganisaties werd gevoerd en die resulteerde in een 
protocol van akkoord.

Besluit
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De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang en PVDA)

Artikel 1
in het kader van het opleidings- en ontwikkelingsbeleid, de rechtspositieregeling aan te passen 
conform de tabel in bijlage.

Bijlagen
protocol wijziging rechtspositieregeling opleidings- en ontwikkelingsbeleid.
vorming tekst RPR.
opleidings- en ontwikkelingsbeleid.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

12 2019_OR_00053 Beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niklaas en 
Zorgpunt Waasland: algemeen en specifiek gedeelte: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie door raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter en schepenen Marijke Henne en Sofie 
Heyrman. 
Interpellatie door raadsleden Julien Ghesquière en Frans Wymeersch. 

Bondige toelichting
De statuten van Zorgpunt Waasland voorzien dat een beheersovereenkomst wordt opgesteld 
teneinde regelingen te treffen betreffende de samenwerking en de financiële verhoudingen 
tussen de stad en het OCMW Sint-Niklaas, de subsidiëring door het OCMW en de wijze waarop 
Zorgpunt Waasland haar opdracht vervult.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het algemeen en specifiek gedeelte 
van deze beheersovereenkomst goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen.
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen.
Statuten van Zorgpunt Waasland, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 mei 2018.
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Argumentatie
Op 23 november 2017 ging de OCMW-raad akkoord met de oprichting van Zorgpunt Waasland. 
Door deze beslissing draagt de OCMW-raad de operationele werking van de voorzieningen, het 
personeel, de erkenningen de lichamelijk roerende goederen en voorraden over aan Zorgpunt 
Waasland vanaf 1 januari 2019, conform artikelen 4 en 11 van de goedgekeurde statuten. De 
onroerende goederen worden, in afwachting van een definitieve regeling, tot 2028 kosteloos ter 
beschikking gesteld.

Op 24 november 2017 keurde de gemeenteraad het besluit van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van Sint-Niklaas houdende de oprichting van en de deelname aan de publiekrechtelijke 
vereniging 'Zorgpunt Waasland', conform Titel VIII Hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet, samen 
met de OCMW's van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht, goed.

Er werd een beheersovereenkomst opgesteld betreffende de samenwerking en financiële 
verhoudingen tussen stad en OCMW Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland, de subsidiëring door 
het OCMW en de wijze waarop Zorgpunt Waasland haar opdracht vervult.
Deze overeenkomst bestaat uit een algemeen gedeelte en een aantal bijlagen die specifiek 
betrekking hebben op elk moederbestuur.

De raad van bestuur van het Zorgpunt Waasland ging op 5 juni 2019 akkoord met de 
beheersovereenkomst.

Adviezen
Beleidsondersteuning (BEL): Gunstig advies.
Het algemeen deel werd eind 2018 opgesteld in samenspraak met de vier moederbesturen 
(gemeenten en OCMW's van Sint-Niklaas, Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke).
Het specifiek deel voor Sint-Niklaas werd de afgelopen maanden in specifieke 
themawerkgroepen uitgewerkt. Er ging veel aandacht naar een grondige afbakening van taken 
en verantwoordelijkheden, zodat er later geen misverstanden over kunnen bestaan. In het kader 
van een ordelijke overdracht van deze taken is er voor een groot aantal taken ook een 
transitieperiode voorzien, waarbij telkens ook een einddatum bepaald werd. Het 
managementteam van stad en OCMW Sint-Niklaas besprak de tekst in verschillende fasen van 
het totstandkomingsproces en gaf zijn fiat op 7 mei 2019.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 25 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a), 6 stemmen tegen (Vlaams Belang en 
PVDA) en 4 onthoudingen (CD&V)

Artikel 1
de beheersovereenkomst van stad en OCMW Sint-Niklaas met Zorgpunt Waasland voor wat 
betreft het algemeen gedeelte en het specifiek gedeelte goed te keuren.
Een exemplaar van deze beheersovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.
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Bijlagen
Beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland - algemeen deel en specifieke delen andere 
gemeenten
Beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland - specifiek deel Sint-Niklaas
Formatie bovenbouw - zonder namen ZPW

13 2019_OR_00056 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Zorgpunt Waasland: 
aanduiding onafhankelijk bestuurders in de raad van 
bestuur: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Interpellatie door raadslid Kris Van der Coelden. 
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanstelling 
van twee onafhankelijk bestuurders in de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2. 
Statuten Zorgpunt Waasland.

Argumentatie
Artikel 17 van de statuten van Zorgpunt Waasland bepaalt dat de algemene vergadering ten 
hoogste twee onafhankelijk bestuurders kan aanstellen als niet stemgerechtigde leden van de 
raad van bestuur. Deze aanstelling gebeurt voor één lokale bestuursperiode, na goedkeuring 
door de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten.
Bij de opstart van Zorgpunt Waasland werden de heren Luc Meyntjens, algemeen directeur 
Kruibeke, en Dennis Van Den Broeck, adjunct-directeur Zwijndrecht, aangesteld als 
onafhankelijk bestuurders in de raad van bestuur voor de lopende lokale bestuursperiode, die 
toen nog acht maanden liep.
Omdat de expertise van beide personen in de opstartperiode van Zorgpunt Waasland een 
meerwaarde betekent voor de ontwikkeling van de organisatie in opstart, wordt voorgesteld om 
hen opnieuw als onafhankelijk bestuurders voor te dragen tijdens deze bestuursperiode.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:
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met 29 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en sp.a), 5 stemmen tegen (Vlaams 
Belang) en 1 onthouding (PVDA)

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanduiding van volgende onafhankelijk bestuurders voor de raad van 
bestuur van Zorgpunt Waasland:
- Luc Meyntjens, algemeen directeur Kruibeke;
- Dennis Van Den Broeck, adjunct-directeur Zwijndrecht.
Deze aanduiding geldt voor de gehele bestuursperiode.

Bijlagen
statuten Zorgpunt Waasland

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

14 2019_OR_00060 Bekrachtiging beslissingen Zorgpunt Waasland: inrichting 
decentrale keuken dienstencentrum De Wilg  en 
nieuwbouw assistentiewoningen Bokkenhof: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd beslissingen te bekrachtigen van 
Zorgpunt Waasland die betrekking hebben op de inrichting van de decentrale keuken 
dienstencentrum De Wilg en de bouw van assistentiewoningen in het Bokkenhof. 

Juridische grond
Europese richtlijn 2011/7/EU betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale 
besturen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gewijzigd 
bij wet van 16 februari 2017.
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 42 § 1, en de daarbij behorende koninklijke 
besluiten en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking.
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 77.

Argumentatie
De Wilg
De raad van bestuur van het Zorgpunt Waasland keurde op 14 maart 2019 het bestek, de 
voorwaarden, de wijze van gunning en de raming goed. De raming bedroeg 169.400 EUR 
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(inclusief btw en onderhoudscontracten). Deze procedure, de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking, werd gevoerd door de aankoopdienst van het 
Zorgpunt. De opening van de offertes vond plaats op 15 april 2019. Er werd een verslag van 
nazicht opgemaakt, waarbij de opdracht moet gegund worden aan de firma Metos voor een 
nagerekend inschrijvingsbedrag van 191.368,28 EUR. Dit dossier werd niet ter goedkeuring 
voorgelegd aan de OCMW-raad van het moederbestuur. De gunning van dit dossier was 
dringend. Indien de keukengoten niet geleverd worden tegen 15 juni 2019 zal een 
vertragingsboete door de aannemer van de bouwwerken worden aangerekend. De raad van 
bestuur ging dan ook over tot de gunning in zitting van 20 mei 2019. Deze beslissingen worden 
ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad.

Bokkenhof
Voor de nieuwbouw van vijftien assistentiewoningen Bokkenhof moet een externe firma worden 
aangesteld. De procedure wordt gevoerd door het Zorgpunt, die daartoe reeds in zitting van 9 
april 2019 akkoord ging met de vaststelling van de voorwaarden, de wijze van gunning en de 
raming. Deze moet evenwel bekrachtigd worden door door het moederbestuur. De raming 
bedraagt 1.928.963,47 EUR + 405.082,33 EUR (21 % btw) = 2.334.045,80 EUR.
In zitting van heden wordt de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt, de stad en het OCMW 
goedgekeurd. In de toekomst zullen grote investeringsprojecten worden behandeld 
overeenkomstig punt 4.2 van het specifieke hoofdstuk voor Sint-Niklaas en de daarbij horende 
bijlage 3.

Adviezen
Financiën OCMW: Gunstig advies.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 30 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 5 stemmen tegen 
(Vlaams Belang)

Artikel 1
de volgende beslissingen van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland te bekrachtigen:
- het besluit van 14 maart 2019 houdende de inrichting van de decentrale keuken 
dienstencentrum De Wilg - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze;
- het besluit van 20 mei 2019 houdende de inrichting van de decentrale keuken 
dienstencentrum De Wilg - gunning aan de firma Metos, Gentsesteenweg 518/A, 9300 Aalst, 
voor een nagerekend inschrijvingsbedrag van 191.368,28 EUR;
- het besluit van 9 april 2019 houdende nieuwbouw van vijftien assistentiewoningen 
Bokkenhof: bijzonder bestek: ruwbouw, technieken, afwerking en infrastructuur - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Bijlagen
Beslissing Zorgpunt Waasland De  Wilg gunning
Lastenboek Bokkenhof
(MA) Inrichting decentrale keuken dienstencentrum De Wilg - lastvoorwaarden en g  Uittreksel 
(107534)
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(MA) Overheidsopdracht van werken - nieuwbouw assistentiewoningen Bokkenhof bijz  
Uittreksel (112259)

WELZIJN

Welzijn staf

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

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
Voor de leden van het bijzonder comité van de sociale dienst kunnen plaatsvervangers 
aangeduid worden. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 105.

Argumentatie
Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat er 
plaatsvervangers kunnen worden aangeduid die de effectieve leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst kunnen vervangen als deze afwezig zijn.
Deze plaatsvervangers moeten lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en worden 
aangewezen door een meerderheid van de raadsleden die de voordrachtsakte ondertekend 
hebben van het effectieve lid van het bijzonder comité sociale dienst.
De aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door een ondertekende verklaring af te leggen 
tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur. De aanduiding is geldig vanaf de datum 
vermeld op het ontvangstbewijs.
Mevrouw Vanessa Blommaert duidt de heren Koen De Smet en Filip Herman en mevrouw Kelly 
Van Elslande aan als plaatsvervanger. 
Mevrouw Marleen Lutin-Smet duidt de heren Koen De Smet en Filip Herman en mevrouw Kelly 
Van Elslande aan als plaatsvervanger. 
De heer Bernd Van Besauw duidt de heren Koen De Smet en Filip Herman en mevrouw Kelly 
Van Elslande aan als plaatsvervanger. 
Mevrouw Liliane Verbeke duidt mevrouw Mia Mortier en de heren Aster Baeck en Bart Foubert 
aan als plaatsvervanger. 
Mevrouw Eline De Bruyne duidt de heer Karel Noppe en mevrouw Ine Somers aan als 
plaatsvervanger. 
De heer Walther Bruwiere duidt de heer Frans Wymeersch en de dames Anneke Luyckx en 
Freyja De Rijcke aan als plaatsvervanger. 
Mevrouw Marleen Cathoir duidt de dames Saloua El Moussaoui en Lore Baeten en de heer 
Kristof Van Gansen aan als plaatsvervanger. 
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De heer Willem De Klerck duidt de heer Kris Van der Coelden, mevrouw Christel Geerts en de 
heer Hasan Bilici aan als plaatsvervanger. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de aanduiding van de plaatsvervangers voor de leden van het bijzonder 
comité sociale dienst.
De voordachtsakten worden als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht. 

Bijlagen
plaatsvervangers BCSD

OCMW BOEKHOUDING

OCMW/boekhouding

16 2019_OR_00054 Beleids- en beheerscyclus: jaarrekening 2018: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding

Verslag
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge. 

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de jaarrekening 2018 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 595.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen.

Argumentatie
Elk jaar op 31 december verricht het OCMW de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al haar bezittingen, 
vorderingen, schulden en verplichtingen. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn 
gebracht met de gegevens van de inventaris, worden ze samengevat en beschreven in de 
jaarrekening.
De jaarrekening omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene 
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rekeningen en de toelichtingen hierbij en wordt vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn.
Het resultaat op kasbasis in 2018 bedraagt 13.283.082,68 EUR en de autofinancieringsmarge 
2.236.634,27 EUR.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 25 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a), 4 stemmen tegen (CD&V) en 6 
onthoudingen (Vlaams Belang en PVDA)

Artikel 1
de jaarrekening 2018 goed te keuren. 
Een exemplaar van de jaarrekening 2018 wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Jaarrekening 2018

22 juni 2019 0:40 - De voorzitter sluit de zitting


