RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
13 NOVEMBER 2018
Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter
Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs,
Maria Willems, OCMW Raadsleden
Annick Van Leemput, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Denise De Ceulaer, Raadslid
Patrick Heremans, Burgemeester
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring verslag vergadering van 2 oktober 2018
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het voorliggend verslag van de vergadering van de raad in vergadering van
2 oktober 2018;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de raad in vergadering van 2 oktober
2018 wordt goedgekeurd.
2. Kennisgeving rapport thema-audit informatieveiligheid
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op de mededeling namens Audit Vlaanderen d.d. 8 november 2017 waarbij het
lokaal bestuur ervan op de hoogte werd gebracht dat een thema-audit zou worden
uitgevoerd door Audit Vlaanderen over de informatieveiligheid;
Overwegende dat Audit Vlaanderen de beheersmaatregelen evalueert om het
gewenste niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie
te garanderen;
Overwegende dat Audit Vlaanderen met deze thema-audit de lokale besturen wil
sensibiliseren rond de risico’s inzake informatiebeveiliging en zo wil bijdragen tot de
professionalisering op dit vlak;
Gelet op het ontwerprapport, ontvangen van Audit Vlaanderen op 19 juni 2018;
Gelet op de bespreking in het managementteam d.d. 18 september 2018 waarbij de
managementreactie werd geformuleerd;
Gelet op het definitieve rapport van Audit Vlaanderen d.d. 18 september 2018,
ontvangen 26 september 2018;
Na beraadslaging,
Besluit:
Enig artikel. Kennis wordt genomen van het definitieve rapport van Audit Vlaanderen
d.d. 18 september 2018 over de thema-audit informatieveiligheid bij ons lokaal
bestuur.
3. Goedkeuring aanpassing reglement Sociale Dienst Personeel
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s, zoals gewijzigd;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de raadsbeslissing van 7 september 2010 tot goedkeuring van het reglement
van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Personeel, laatst aangepast in zitting van
5 juni 2018;
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Gelet op het verslag van de sociale dienst van 11 september 2018 waarin het voorstel
is opgenomen om geen anciënniteitspremie uit te betalen aan personeelsleden die
gedurende de laatste 5 jaar geen prestaties meer voor het lokaal bestuur hebben
geleverd (uitgezonderd ziekte);
Overwegende dat het reglement van de sociale dienst voor het personeel dient
aangepast te worden;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Artikel 10 van het reglement van de sociale dienst wordt aangepast als
volgt:
g) Bij het bereiken van een bepaalde anciënniteit wordt een gemeentelijke cadeaubon
uitgereikt naargelang het aantal dienstjaren bij het bestuur:
° 25 jaar dienst:
€ 125,00
° 35 jaar dienst:
€ 175,00
Indien er gedurende de laatste 5 jaar geen prestaties meer geweest zijn (uitgezonderd
ziekte), wordt er geen tegemoetkoming uitbetaald.
Art. 2. Deze aanpassing treedt in werking op 1 december 2018.
4. Goedkeuring wijziging statuten Welzijnszorg Kempen
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de oprichtingsakte van Welzijnszorg Kempen dd. 23 oktober 1981;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 1982;
Gelet op de publicatie van de statuten van de vereniging in het uittreksel van het
Belgisch Staatsblad van 4 september 1982;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk welzijn om lid te worden van
Welzijnszorg Kempen;
Gelet op de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 14 december 2011
tot verlenging van Welzijnszorg Kempen voor 30 jaar, ingaande op 5 september 2012;
Verwijzend naar artikel 224 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat elke beslissing tot
wijziging van de statuten, tot toelating van privaatrechtelijke rechtspersonen als
deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot vrijwillige ontbinding
van de vereniging, is onderworpen aan hetzelfde toezicht als voor de oprichting van
een vereniging;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de bestaande statuten aan te passen opdat
zij hierdoor in overeenstemming worden gebracht met het decreet over het Lokaal
Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de wijziging van de statuten geen verzwaring van de verplichtingen
of een vermindering van de rechten van de deelgenoten inhoudt;
Overwegende dat dit decreet over het Lokaal Bestuur geen inhoudelijke impact heeft
op de werking van Welzijnszorg Kempen, maar wel op een aantal bepalingen in de
statuten die aldus aangepast moeten worden om conform met het nieuwe decreet over
het Lokaal Bestuur te zijn;
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van statutenwijziging door de Raad van
Beheer van Welzijnszorg Kempen op woensdag 10 oktober 2018;
Gelet op de noodzaak een Bijzondere Algemene Vergadering samen te roepen die
goedkeuring dient te verlenen aan de wijziging van de statuten zoals voorgesteld door
de Raad van Beheer van 10 oktober 2018, zodat deze gewijzigde statuten vervolgens
ter goedkeuring kunnen voorgelegd worden aan de gemeenteraden van de
deelgenoten en aan de Vlaamse Regering.
Overwegende dat het decreet over het Lokaal Bestuur van kracht gaat op 1 januari
2019;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten voor de Bijzondere Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen
van 14 november 2018, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 12 oktober 2018,
goedgekeurd.
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Artikel 2. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Welzijnszorg
Kempen
Artikel 3. Mevrouw Josée Poelmans, OCMW-voorzitter, aan te stellen als
volmachtdrager van het OCMW van Herenthout in de Bijzondere Algemene
Vergadering van Welzijnszorg Kempen van 14 november 2018, met als
plaatsvervanger de heer Paul Snyers, OCMW-raadslid.
Artikel 4. De vertegenwoordiger van het OCMW te mandateren om op deze Bijzondere
Algemene Vergadering te handelen conform de besluiten die door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van heden worden genomen over de agendapunten van de
Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen van 14 november 2018.
5. Goedkeuring overeenkomst met bvba Eykens in het kader van een
LEADER-project
De OCMW-raad beslist met eenparigheid van stemmen om dit punt van de agenda af
te voeren.
6. IOK - Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 18 december
2018
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking;
Gelet op de statutaire bepalingen inzake de organisatie van de algemene vergadering,
vervat in artikelen 33 e.v. van de statuten van IOK;
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december
2018, die volgende agendapunten bevat:
1. Statutenwijziging
2. Activiteitenplan 2019
3. Begroting 2019
4. Varia
Gelet op de toelichtende nota die aan de deelnemers wordt voorgelegd als volgt:
Statutenwijziging:
In dit voorstel van statutenwijziging wordt conform artikel 605 Decreet Lokaal Bestuur
(DLB) een invulling gegeven aan de nieuwe bepalingen in het DLB inzake de voordracht
en benoeming in functie van de samenstelling van de raad van bestuur en worden ook
de voorwaarden in functie van de in-housedoctrine bestendigd. Daarnaast worden ook
de statutaire verwijzingen naar het directiecomité geschrapt.
In het licht van juridische vraagstelling rond de verdere toepassing van de inhousedoctrine werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur advies gevraagd bij het
advocatenkantoor Equator.
Professor Steven Van Garsse kwam in zijn advies van 16 juni 2017 tot een volgende
variant van voordrachtregeling:
– “Er is een voordrachtregeling voor de leden van de raad van bestuur, waarbij alle
gemeenten gezamenlijk een lijst opstellen voor de raad van bestuur die hen
vertegenwoordigen. Die leden worden daarbij in beginsel voorgedragen vanuit de
eigen gemeenteraden
– Er is een ontslagregeling mogelijk die elke gemeente verzekert van zijn greep op
hun bestuurders, waarbij bepaald wordt dat een voorgedragen bestuurder
ambtshalve ontslagen wordt wanneer blijkt dat deze niet meer het vertrouwen
geniet van de deelnemers of een deelnemer die hem hebben/heeft voorgedragen
– Er is tenslotte ook een verslagplicht van de bestuurders aan, in geval van voordracht
door de gemeenten, de gemeenteraden van de deelnemers die hem voorgedragen
hebben”
Het voorstel van voordrachtregeling is dan ook gebaseerd op de uitgangspunten in
deze variant, omdat de in-housedoctrine de basis vormt van het bestaande en
toekomstige
samenwerkingsmodel,
zowel
bij
de
dienstverlenende
als
opdrachthoudende vereniging.
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De modaliteiten van de ontslagregeling van bestuurders indien zij niet langer het
vertrouwen genieten van voordragende deelnemers en de modaliteiten rond de
verslagplicht aan de deelnemers zullen het voorwerp uitmaken van besluitvorming van
de nieuwe samengestelde raden van de deelnemers en opgenomen worden in een
statutenaanpassing in 2019.
Voor wat betreft de voordrachtregeling en de samenstelling van de raad van bestuur
wordt voorzien in een aantal criteria, met name de gendervereiste, verdeling op basis
van het aantal aandelen van de gemeenten, voldoende regionale spreiding en politieke
pluriformiteit.
Om tot een gezamenlijke lijst te komen met invulling van bovenstaande criteria is het
noodzakelijk om een consultatie- en formatieopdracht uit te werken.
Gelet op bovenstaande criteria is de samenstelling praktisch onmogelijk te organiseren
via geheime stemming op de algemene vergadering. Een transparante aanpak is
aangewezen.
Voorgesteld wordt om deze consultatie- en formatieopdracht toe te vertrouwen aan de
groep van voorgedragen burgemeesters van de deelnemende gemeenten die reeds
begin januari na de gemeenteraadsverkiezingen voorgedragen zijn en die in hun
schoot formateurs mandateren. Het consulteren van de deelnemers in functie van de
formatieopdracht kan dan worden opgestart begin januari, wat noodzakelijk is om
einde maart tot een nieuwe raad van bestuur te komen.
De besluitvorming rond de voordracht komt toe aan de deelnemers, aan de
gemeenteraden voor de gemeenten en voor andere deelnemers aan het bevoegde
orgaan. De deelnemers komen tot besluitvorming inzake de samenstelling van en de
vertegenwoordiging in de raad van bestuur.
De benoeming van de 15 leden van de raad van bestuur komt toe aan de algemene
vergadering.
Het artikel van de statuten in verband met de leden met raadgevend stem blijft
behouden, maar het aantal leden met raadgevende stem wordt in het licht van de
gewenste beperking van het aantal leden van de raad van bestuur en de nieuwe
bestuurlijke organisatie, waarbij ook het dagelijks bestuur wordt gestuurd door de raad
van bestuur, beperkt tot 2 leden.
De overige modaliteiten zoals de vervanging van bestuurders bij ontslag of overlijden
zullen het voorwerp uitmaken van een statutenwijziging die zal worden voorgelegd
aan de nieuw samengestelde raad van bestuur en algemene vergadering in 2019.
Als gevolg van de decretaal verplichte uittreding van de provincie worden alle
verwijzingen naar de provinciale deelname geschrapt op 18 december 2018, datum
waarop de uittreding effectief plaatsvindt.
Activiteitenplan 2019
In uitvoering van artikel 44 DIS wordt een activiteitenplan 2019 voorgelegd.
Begroting 2019
In uitvoering van artikel 44 DIS wordt een begroting 2019 voorgelegd.
Overwegende dat de raad kennis neemt en zich aansluit bij het voorstel van
statutenwijziging, het voorgestelde activiteitenplan 2019 en de begroting 2019 en de
hierin vervatte werkingskosten voor de in-housedienstverlening van de kostendelende
vereniging IOK;
Overwegende dat bij besluit van de OCMW-raad van 2 mei 2017 mevrouw Greet
Peeters, OCMW-raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW en
de heer Paul Snyers, OCMW-raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het
OCMW om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de IOK die worden
georganiseerd tot en met 31 december 2018;
Na beraadslaging,
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde
statutenwijziging met daarin vervat:
- Samenstelling van de raad van bestuur, benoeming en voordrachtregeling
- Schrapping van het directiecomité als orgaan
- Schrappen van de verwijzingen naar de provincie in functie van de decretaal
verplichte uittreding van de provincie Antwerpen op 18 december 2018.
Artikel 2. De raad hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2019.
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Artikel 3. De raad hecht goedkeuring aan de begroting 2019 en de hierin vervatte
werkingskosten voor de in-housedienstverlening van de kostendelende vereniging
IOK.
Artikel 4. Mevrouw Greet Peeters, OCMW-raadslid, zal als vertegenwoordiger van het
OCMW deelnemen aan de algemene vergadering van IOK op 18 december 2018.
Mevrouw Greet Peters wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen
overeenkomstig onderhavig besluit. Bij belet van mevrouw Greet Peeters, zal de heer
Paul Snyers, OCMW-raadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW
deelnemen aan de algemene vergadering van IOK op 15 mei 2018. De heer Paul
Snyers wordt in dit geval opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen overeenkomstig
onderhavig besluit.
Aldus gedaan in zitting als boven.
Bij bevel:

Annick Van Leemput
Algemeen directeur

Josée Poelmans
Voorzitter
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