NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
WOENSDAG 26 JUNI 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Armand Hermans, OCMW-voorzitter
Louis Waxweiler, Jane White, Marc Joseph, Bernard Carpriau, Carol Delers, Houda
Khamal Arbit, Jacqueline Moreau, Arlette De Ridder, Guido Schollen, OCMWraadsleden
Audrey Monsieur, Algemeen directeur
Rudi Seghers, Adjunct algemeendirecteur
Annie Vanderhaegen, OCMW-raadslid

De voorzitter opent de vergadering te 20u00

A. GOEDKEURING NOTULEN VORIGE RAADSVERGADERING
1. Beleid en Organisatie - Goedkeuren notulen 22 mei 2019
De Raad,
Besluit
De raad keurt met algemeenheid van stemmen de notulen van de raadsvergadering van 22 mei 2019
goed.
B. OPENBAAR
FINANCIËLE DIENST
2. Financiële dienst - Budgetwijziging 1 2019 OCMW
De Raad,
Aanleiding en doel
In de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) vertrekt de planning vanuit de beleidsdoelstellingen van het
bestuur, opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Aangezien 2019 een overgangsjaar is (laatste
jaar van het huidige meerjarenplan 2014-2019, startjaar van een nieuwe bestuursploeg en
toepassing nieuwe regelgeving BBC 2020) is bij de opmaak budget 2019 zowel de aanpassing van het
meerjarenplan als de toepassing van de nieuwe BBC-regels facultatief gemaakt.
Gemeente en OCMW hebben er samen voor gekozen om de nieuwe regelgeving van BBC 2020 nog
niet toe te passen en enkel een budget voor 2019 op te maken.
Voor het OCMW bleef het vertrekpunt voor de opmaak van het budget 2019 wel nog steeds het
meest recent goedgekeurde meerjarenplan 2014-2020 waarbij 2020 werd weggelaten en 2019 werd
aangepast.
Het budget 2019 dient nu aangepast te worden aan de huidige noden en aan de reële inkomsten en
uitgaven.
Juridische gronden en gekoppelde besluiten
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2010 tot wijziging van het besluit van
25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gewijzigd door het
ministerieel besluit van 26 november 2012;
Gelet op de omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 van het Agentschap Binnenlands Bestuur
betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017
Gelet op art 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2010 dat stelt dat elke
aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat dient verwerkt te worden in de eerstvolgende
budgetwijziging of eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan;
Motivering
Voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen gelden afwijkende regels voor de opmaak van
budget/MJP. Omdat de nieuwe bewindsploegen hun eigen doelstellingen nog moeten bepalen, staat
het Agentschap Binnenlands Bestuur toe om enkel een budget 2019 op te maken dat tegelijkertijd
geldt als éénjarig meerjarenplan. In de loop van 2019 wordt dan het nieuwe MJP 2020-2025
voorbereid.
Er wordt nu een wijziging van het budget 2019 voorgesteld om volgende redenen:
 Aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat op kasbasis op basis van de
jaarrekening 2018
 Overdracht van het saldo op het investeringsbudget van 2018 naar 2019
 Aanpassing van het investeringsbudget 2019 met specifieke aandacht de inpassing van het
volledige budget voor de nieuwbouw (gedeelte ten laste van het OCMW) zodat de gunning
kan plaatsvinden
 Aanpassing van het exploitatiebudget 2019
 Aanpassing van de geplande financiering in functie van het aangepaste budget voor de
nieuwbouw
Volgens art 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de BBC van 25 juni 2010 (BVR)
dienen er 3 criteria nagekeken te worden om na te gaan of het budget nog steeds past binnen het
meest recent goedgekeurde meerjarenplan (voor deze budgetwijziging is dit de vergelijking met het
éénjarig meerjarenplan 2019 dat samenvalt met budget 2019). Aangezien aan deze criteria is voldaan
(zie punt 2) dient er geen aanpassing van het meerjarenplan te gebeuren en volstaat het de volgende
advies-en goedkeuringsprocedure te volgen:
 Agendering als punt voor de volgende OCMW-raad door het vast bureau - gedaan op
7/5/2019
 Positief advies door het CBS - verleend op 11/6/19
 Positief advies door het MAT - verleend op 11/6/19
 Positief advies door het overlegcomité (gepland op 20/6/19)
 Goedkeuring door de OCMW-raad (gepland op 26/6/19)
 Kennisname door de gemeenteraad (gepland op 12/9/19)
Een gedetailleerde uitleg is te vinden in de verklarende nota die in bijlage werd toegevoegd. Ook in
bijlage zijn de verplichte schema's toegevoegd. Het volledige proces werd opgevolgd met de
betrokken verantwoordelijken en met de financieel directeur.
De budgetwijziging sluit af met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van € 85.113,80 en een
positieve autofinancieringsmarge ten bedrage van € 31.544,05. Beide bedragen liggen hoger dan in
het budget 2019.
Financieel
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NVT
Publieke stemming Met 7 stemmen voor (Armand Hermans, Louis Waxweiler, Jane White, Marc
Joseph, Carol Delers, Jacqueline Moreau, Arlette De Ridder), 3 onthoudingen (Bernard Carpriau,
Houda Khamal Arbit, Guido Schollen)
Besluit
Artikel 1 – De raad stelt de budgetwijziging 1 van 2019 van het OCMW vast.
Artikel 2 – De budgetwijziging 1 2019 zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 3/9/2019 ter
kennisname.
BELEID EN ORGANISATIE
3. Beleid en Organisatie - Audit informatiebeveiliging - Rapport opvolging aanbevelingen
De Raad,
Aanleiding en doel
In 2018 voerde Audit Vlaanderen binnen het OCMW Wemmel een audit uit over
informatiebeveiliging.
In deze thema-audit werd gefocust op de problematiek van de beveiliging van kritieke en
vertrouwelijke informatie, IT-toepassingen en IT-infrastructuur binnen lokale besturen. Er
werd nagegaan in welke mate de nodige maatregelen geïmplementeerd werden om de
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te garanderen. De thema-audit werd
uitgevoerd door Audit Vlaanderen in samenwerking met Ernst en Young.
Het auditrapport werd aan de voorzitter bezorgd op 31/07/2018 en voorgelegd aan de raad op
5/09/2018.
In het verleden volgde Audit Vlaanderen de realisatie van de aanbevelingen op via een aparte
rapportering. Met het oog op de beperking van de rapporteringslast, vertrekt Audit Vlaanderen vanaf
2019 vanuit de rapportering rond organisatiebeheersing om de aanbevelingen op te volgen.
Belangrijk bij de rapportering over de aanbevelingen is vooral dat duidelijk is wat de status is
(gerealiseerd, lopend,…) en welke acties er in grote lijnen zijn ondernomen.
Het organisatiebeheersingsrapport werd op 11/04/2019 door de raad goedgekeurd. Maar gezien de
rapportering van de auditaanbevelingen hier te beperkt in vermeld werd, stelde het OCMW als
bijlage bij de organisatiebeheersing een bijkomende nota en overzichtstabel op.
Juridische gronden en gekoppelde besluiten
 Decreet lokaal bestuur: Hoofdstuk 5: organisatiebeheersing en audit
 Raadsbeslissing van 13/05/2015: Kader voor organisatiebeheersing
 Raadsbeslissing van 5/09/2018: Auditrapport
 Raadsbeslissing van 11/04/2019: Organisatiebeheersingsrapport
Motivering
Zie bijlage: aangepast organisatiebeheersingsrapport met nota over de opvolging van de
aanbevelingen en overzichtstabel.
Financieel
n.v.t.
Publieke stemming Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
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Enig artikel - De raad neemt kennis van het aangepaste organisatiebeheersingsrapport van het jaar
2018 waarbij de opvolging van de aanbevelingen van de thema-audit informatiebeveiliging zijn
opgenomen.
4. Beleid en Organisatie - Beheersovereenkomst gemeente - OCMW
De Raad,
Aanleiding en doel
De gemeente en het OCMW zijn complementaire besturen die actief zijn op hetzelfde
grondgebied. De doelstelling van beide besturen met deze beheersovereenkomst is om een
efficiënte dienstverlening aan de burger te bieden. Om deze doelstelling te bereiken moeten beide
organisaties nauw samenwerken en moet de organisatie van beide administraties zo doeltreffend en
functioneel mogelijk worden uitgebouwd. De nood aan integrale dienstverlening, de financiële
beperkingen, de mogelijke efficiëntiewinsten door gebruik te maken van elkaars diensten en de
verhoging van de schaalvoordelen brengen beide besturen en administraties dichter bij elkaar.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt de bevoegdheden van de gemeenteraad en de OCMW-raad,
alsook van het college en het vast bureau. Rekening houdend met de eigen specificiteit en de
gemeenschappelijke doelstellingen van beide besturen is het aangewezen om via deze
beheersovereenkomst verdere uitvoering te geven aan de mogelijkheden tot samenwerking van
beide besturen.
Juridische gronden en gekoppelde besluiten
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Motivering
Zie beheersovereenkomst als bijlage.
Financieel
n.v.t.
Besluit
Enig artikel - De raad keurt de beheersovereenkomst gemeente - OCMW goed.
5. Beleid en Organisatie - Ethias - Gewone algemene vergadering van 13 juni 2019 - Kennisgeving
plaatsvervanger
De Raad,
Aanleiding en doel
Op 13 juni 2019 organiseerde Ethias een gewone algemene vergadering voor de aangesloten
besturen. In de raad van 22/05/2019 werd Louis Waxweiler aangeduid als vertegenwoordiger.
Gezien hij niet aanwezig kon zijn op de vergadering werd Carol Delers aangeduid als plaatsvervanger.
Motivering
Omwille van de hoogdringendheid werd via mail aan de raadsleden het akkoord gevraagd om Carol
Delers aan te duiden als plaatsvervanger.
Besluit
Artikel 1 – De raad neemt kennis van het feit dat Carol Delers aangeduid werd als plaatsvervanger
voor het OCMW op de Algemene Vergadering van EthiasCo cvba die plaatshad op 13 juni 2019.
6. Beleid en Organisatie - Organogram gemeente - OCMW
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De Raad,
Besluit
Enig artikel - De OCMW-raad keurt het organogram voor gemeente en OCMW goed.
C. BESLOTEN
BELEID EN ORGANISATIE
7. Beleid en Organisatie - Kennisgeving beslissingen van het vast bureau
De Raad,
Besluit
Enig artikel - De raad neemt kennis van de beslissingen die door het vast bureau in de zittingen van
16/04/2019 en 7/05/2019 genomen werden.
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
8. Sociaal Verhuurkantoor - Inhuring SVK-woning
De Raad,
Besluit
Artikel 1 : de raad gaat principieel akkoord om het groeipad van 25 woningen op te trekken naar 26
woningen
Artikel 2 : de raad gaat principieel akkoord met de inhuring van de voorgestelde SVK-woning voor
een maandelijkse huurprijs van maximaal €750. Deze beslissing wordt genomen onder voorbehoud
van een positief verslag van Wonen Vlaanderen

Namens het OCMW
Algemeen directeur
Audrey Monsieur

OCMW-voorzitter
Armand Hermans

De vergadering wordt geheven te 22u30

Algemeen directeur
Audrey Monsieur

OCMW-voorzitter
Armand Hermans
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