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Aanwezigen:  
Leo Nicolaï, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans 
Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter 
Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldig:  
Luc Torfs, Raadslid 
 

OPENBAAR 

Verslag - Briefwisseling 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 18 december 2018  

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de OCMW-raad d.d. 18 december 2018 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-
raad. 

Stemming:  
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert 
Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 6 onthoudingen (Christel 
Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, 
Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 18 december 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de OCMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de OCMW-raad goedgekeurd. 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 3 januari 2019 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de OCMW-raad d.d. 3 januari 2019 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Stemming:  
Met 24 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Ben Van Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland 
Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie 
Mannaerts), 4 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse 
De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 3 januari 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de OCMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de OCMW-raad goedgekeurd. 

Secretariaat 

3. Huishoudelijk reglement OCMW-raad 

Juridisch kader 
Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur. 
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Installatievergadering van 3 januari 2019 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn voor de legislatuur 
2019 - 2024 werd geïnstalleerd. 

Historiek 
Artikel 74 maakt artikel 38 eveneens van toepassing op de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Artikel 38 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bij de aanvang 
van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden 
opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over: 
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere 
regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het 
mandaat van raadslid of lid van het vast bureau; 
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan raadsleden, 
alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de 
raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken; 
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt; 
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor raadsleden en de voorwaarden voor 
het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
opricht en beheert; 
5° de voorwaarden waaronder de raadsleden hun recht uitoefenen om aan de voorzitter van het vast bureau 
en aan het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen; 
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter 
beschikking worden gesteld van de raadsleden; 
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van het OCMW, vermeld in artikel 279, worden 
ondertekend; 
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de 
wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

Stemming:  
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 7 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van 
Assche, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 2  
Afschrift van het huishoudelijk reglement wordt bezorgd aan de raadsleden via extranet. 

Financiën 

4. Vaststelling van de definitie van het begrip dag elijks bestuur 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Wet inzake de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 
Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 maart 2018 over de 'aanpassing beslissing dagelijks 
bestuur' 

Historiek 
In 2017 en 2018 werd het begrip 'dagelijks bestuur' vastgelegd door de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn, conform de bepalingen uit de twee organieke decreten. Met de inwerkingtreding 
van het nieuwe decreet lokaal bestuur, moet de definitie van het begrip 'dagelijks bestuur' opnieuw bepaald 
worden. 

Motivatie 
Volgens art. 77 van het decreet lokaal bestuur beschikt de raad voor maatschappelijk welzijn over de volheid 
van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het OCMW door of krachtens de wet of het decreet zijn 
toevertrouwd. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter volgens art. 78 bij reglement bepaalde bevoegdheden 
toevertrouwen aan het vast bureau. Dit is meer bepaald het geval voor het vaststellen van de 
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten die vallen onder het 
begrip 'dagelijks bestuur' (art. 78 tweede lid 10° a)).  
Hiervoor moet de raad voor maatschappelijk welzijn eerst vaststellen wat onder het begrip 'dagelijks bestuur' 
moet worden verstaan (art. 78 tweede lid 9°). 
Volgende definitie van het begrip 'dagelijks bestuur' wordt voorgesteld: 

• de overheidsopdrachten waarvoor krediet is goedgekeurd in het meerjarenplan en waarvan het 
geraamde bedrag niet hoger ligt dan het bedrag bedoeld in art. 42 §1 1° a) van de wet 
overheidsopdrachten en art. 90 1° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten (of latere 
vervangingen/wijzigingen aan deze wet of dit koninklijk besluit). 

Het gaat in de praktijk om opdrachten die gevoerd kunnen worden middels de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking op basis van het drempelbedrag, dat in januari 2019 144.000 euro excl. 
btw bedraagt. Er moet krediet voorzien zijn in het meerjarenplan, maar de opdracht hoeft niet noodzakelijk 
nominatief te zijn opgenomen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen exploitatie- of 
investeringsuitgaven. 
Nominatief toevertrouwde overheidsopdrachten vallen volgens het nieuwe decreet lokaal bestuur steeds 
onder de bevoegdheid van het vast bureau (art. 78 tweede lid 10° b)). In het nieuwe BBC-decreet zijn deze 
lijsten niet langer opgenomen in het budget of het meerjarenplan. De raad voor maatschappelijk welzijn zal 
dus in een apart besluit eventueel overheidsopdrachten nominatief kunnen toewijzen aan het vast bureau. 
Deze werkwijze is identiek aan de werkwijze binnen de gemeente. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om onder overheidsopdrachten die vallen onder het begrip 
'dagelijks bestuur' te verstaan: de overheidsopdrachten waarvoor krediet is goedgekeurd in het 
meerjarenplan en waarvan het geraamde bedrag niet hoger ligt dan het bedrag bedoeld in art. 42 §1 1° a) 
van de wet overheidsopdrachten en art. 90 1° van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten (of 
latere vervangingen/wijzigingen aan deze wet of dit koninklijk besluit). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de dienst interne zaken. 
 
Artikel 3  
Dit besluit vervangt alle voorgaande ten deze. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 


