Huishoudelijk reglement voor het overlegcomité gemeente – OCMW
Feiten en context
Het overlegcomité gemeente - OCMW stelt bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk
reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van het
overlegcomité. Het overlegcomité gemeente - OCMW kan het huishoudelijk reglement op elk moment
wijzigingen.
Juridische gronden
• Art. 538/1 Decreet Lokaal Bestuur
Advies
In de raadsvergadering van 11 april 2019 stelde de OCMW-raad een huishoudelijk reglement vast.
Hoofdstuk 8 van dat huishoudelijk reglement bevat de bepalingen voor het overlegcomité gemeente –
OCMW.
Het overlegcomité dient een afzonderlijk huishoudelijk reglement aan te nemen. Bijgevolg werd
hoofdstuk 8 aangepast naar een apart reglement.
Volgende artikelen worden gewijzigd:



Art. 3 §1 wordt als volgt gewijzigd: De notulen van het overlegcomité worden ter kennis
gebracht van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de raad voor
maatschappelijk welzijn en het vast bureau op de eerstvolgende zitting.
Art. 4 §3 wordt als volgt gewijzigd: De presentiegelden voor de vergaderingen van het
overlegcomité worden na elk kwartaal uitbetaald.
(Tot nu toe gebeurde dit maandelijks)

Motivatie
/
Financiële gevolgen
/
Besluit
Enig artikel
Het overlegcomité gemeente – OCMW neemt het huishoudelijk reglement voor het overlegcomité
gemeente – OCMW – legislatuur 2019-2024 – aan.
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Huishoudelijk reglement overlegcomité gemeente - OCMW
Artikel 1: Oprichting (art. 538/1 DLB)
Er wordt een overlegcomité opgericht dat is samengesteld uit een delegatie van de raad voor
maatschappelijk welzijn en een delegatie van de gemeenteraad.
Het overlegcomité wordt opgericht door een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn en
van de gemeenteraad.
Artikel 2 : Leden en voorzitter (art. 538/1 DLB)
§1. De delegaties vanuit de raden omvatten in elk geval de burgemeester of de schepen die de
burgemeester heeft aangewezen, en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
§2. De overige mandaten worden door de OCMW-raad evenredig verdeeld volgens de
berekeningswijze van de methode D'Hondt. Het overlegcomité bestaat uit 10 leden, de burgemeester
of de schepen die de burgemeester heeft aangewezen, en de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn, inbegrepen.
Er worden 4 mandaten toegewezen vanuit de gemeenteraad en 4 mandaten vanuit de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Dit houdt volgende verdeling in per raadsdelegatie : 2 leden van de LB Wemmel, 1 lid van de lijst
Wemmel Plus! en 1 lid van de lijst Intérêts Communaux.
§3. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de
lijst waarvan leden deel uitmaken van het vast bureau steeds hoger is dan de som van het aantal
mandaten dat toekomt aan de andere lijsten. Elke lijst wijst de mandaten toe, die haar
overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen. Voor elk mandaat wordt een afzonderlijke
stemming gehouden.
§4. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de OCMW-raad wordt een lijst geacht eenzelfde
aantal leden in het overlegcomité te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te
behoren tot de lijst kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze lijst, noch als lid van een
andere lijst. Niettemin behouden deze lijst het oorspronkelijke aantal leden in het overlegcomité.
§5. Het overlegcomité wordt voorgezeten door de burgemeester.
Artikel 3 : Werking en bevoegdheden overlegcomité (art. 538/1 DLB)
§1. Het overleg heeft ten minste om de drie maanden plaats. De agenda en de agendapunten van het
overlegcomité worden ten minste 8 dagen op voorhand verstuurd aan de leden via het digitaal
platform.
De vergaderingen van het overlegcomité zijn in besloten zitting. De notulen van het overlegcomité
worden ter kennis gebracht van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op de
eerstvolgende zitting.
§2. Over de volgende aangelegenheden kan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
alleen beslissen als ze vooraf aan het overlegcomité zijn voorgelegd:
• 1° de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, vermeld in artikel 249 DLB, en van de welzijnsverenigingen die het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn heeft opgericht of waarin het deelneemt;
• 2° het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van het personeel, voor zover die
vaststelling of wijziging een financiële weerslag kan hebben of erdoor van de
rechtspositieregeling van het gemeentelijk personeel wordt afgeweken;
• 3° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en het uitbreiden of het in belangrijke
mate inkrimpen of stopzetten van de bestaande diensten of instellingen;
• 4° het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van de
verenigingen of vennootschappen overeenkomstig deel 3, titel 4 DLB.
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Als er geen overleg kan plaatsvinden en er op afdoende wijze wordt vastgesteld dat dit te wijten is
aan de gemeentelijke overheden, beslist het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
onverminderd de toepassing van het bestuurlijk toezicht.
§3. Over de volgende aangelegenheden kunnen de gemeentelijke overheden alleen beslissen als ze
vooraf zijn voorgelegd aan het overlegcomité:
• 1° het vaststellen of wijzigen van de rechtspositieregeling van het personeel, voor zover de
desbetreffende beslissingen een weerslag kunnen hebben op de budgetten en het beheer van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
• 2° het oprichten van nieuwe diensten of instellingen met een sociale doelstelling en de
uitbreiding van de bestaande.
Als er geen overleg kan plaatsvinden en er op afdoende wijze wordt vastgesteld dat dit te wijten is
aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, beslissen de gemeentelijke overheden,
onverminderd de toepassing van het bestuurlijk toezicht.
Artikel 4 : Vergoeding vergaderingen (art. 73, art. 538/1 DLB, art. 15, 1° Besluit Vlaamse Regering
statuut lokale mandataris van 06/07/2018)
§1. Aan de leden van het overlegcomité wordt presentiegeld verleend voor de vergaderingen van het
overlegcomité waarop zij aanwezig zijn:
§2. Het presentiegeld bedraagt €213,32 (geïndexeerd oktober '18) voor de vergaderingen opgenomen
in §1.
§3. De presentiegelden voor de vergaderingen van het overlegcomité worden na elk kwartaal
uitbetaald.

Namens het overlegcomité gemeente - OCMW,

