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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
IN ZITTING OP 24 JANUARI 2019 

 
Tegenwoordig: Geert Vanden Broucke: Burgemeester-Voorzitter; 

Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen; 
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst; 
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye, 
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau, 
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Sara Neudt, 
Bill Vermeylen, Johan Vanblaere: Raadsleden; 
Benoit Willaert: Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Rik Lips: Voorzitter 
 

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting 
voor geopend en openbaar. 

De notulen van de OCMW-raadszitting dd. 3 januari 2019 werden ter inzage gelegd acht dagen 
voor de zitting. 

OPENBARE ZITTING 

1. AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER IN DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE TE VERKIEZEN 
UIT DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST  
 
De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie 
in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, artikel 7, §1, vervangen 
bij het decreet van 25 mei 2007; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77, 78 en 87; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de 
samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van 
elektriciteit, gas en water; inzonderheid art 2: In elke gemeente wordt een commissie opgericht die 
samengesteld is uit : 
1° de hoofd-maatschappelijk assistent(e) van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens 
afgevaardigde, die het voorzitterschap van de commissie waarneemt; 
2° één lid van de Raad voor MaatschappelijkWelzijn, aangeduid door deze Raad, dat, in voorkomend 
geval, zitting heeft in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW van de gemeente 
waar de abonnee zijn woonplaats heeft; 
3° één vertegenwoordiger van de betrokken distributeur; 
4° één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de abonnee voor zijn 
sociale begeleiding een beroep gedaan heeft op een dergelijke instelling. 
Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het OCMW. 

Gelet op het ontwerp van Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit 
van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de 
lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water; 

Overwegende dat in de voorgestelde wijziging voorzien is dat in elke gemeente een commissie 
opgericht wordt die samengesteld is uit : 
1° de hoofd-maatschappelijk assistent(e) van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens 
afgevaardigde, die het voorzitterschap van de commissie waarneemt; 
2° een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW van de gemeente waar de 
abonnee zijn woonplaats heeft; 
3° één vertegenwoordiger van de betrokken distributeur; 
4° één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de abonnee voor zijn 
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sociale begeleiding een beroep gedaan heeft op een dergelijke instelling. 
Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het OCMW; 

Overwegende dat, omdat er in het OCMW Nieuwpoort geen hoofd-maatschappelijk assistent is, 
Peter Lansens, maatschappelijk werker, in deze commissie zetelt, dat hij het voorzitterschap van de 
LAC waarneemt; 

Overwegende dat een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW dient 
aangeduid te worden om in de LAC te zetelen; dat het mogelijk is om meerdere vertegenwoordigers 
aan te duiden, vb voor het geval de vaste vertegenwoordiger verhinderd is en vervangen dient te 
worden; 

Overwegende dat de zittingen van deze commissie ongeveer 2 maandelijks doorgaan; dat de data 
van deze zittingen vastgelegd worden in samenspraak met de leden, waardoor het niet echt 
noodzakelijk is om meerdere leden aan te duiden; 

Overwegende dat dhr Jos Decorte voorgedragen wordt om in deze commissie te zetelen; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 34 § 2, 35 en 74 van 
het decreet over het lokaal bestuur; 

  

BESLUIT: 19 Voor 1 Onthouding 
 

Art.1. Ingevolge art. 2, 2° van het besluit van de Vlaamse regering, dd. 16 september 1997 
betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de 
minimale levering van elektriciteit, gas en water, en rekening houdend met de voorgestelde 
wijziging van dat besluit, wordt dhr. Jos Decorte aangeduid om als lid van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst, in de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering 
van elektriciteit,gas en water te zetelen. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de Sociale Dienst van het OCMW. 

 
2. DEFINITIE DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 

Gelet op art. 77, 78, 170, 194 van het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn dient vast te stellen wat onder het begrip 
dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan; 

Overwegende dat de algemeen directeur instaat voor de algemene leiding van de diensten van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hij staat aan het hoofd van het personeel van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en hij is bevoegd voor het dagelijkse 
personeelsbeheer; hij rapporteert aan het vast bureau; 

 
BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN  ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ): 

 
 
Art.1. Onder dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan: 

1) Individueel personeelsbeheer: 

• Opmaak functiebeschrijvingen 

• Opdrachthouderschap 

• Opdracht tot permanentieplicht 

• Toestemming dienstreizen en meest geschikt vervoermiddel 
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• Individuele verlofaanvragen 

• Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen 

• Verlof voor opdracht 

• De individuele weddevaststelling, inclusief de overname van anciënniteiten opgedaan 
in de privésector, binnen de grenzen inzake meerekenbaarheid vastgesteld in de 
rechtspositieregeling 

• Uitlenen van personeel aan een gebruiker 

2) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie: 

• Individuele opvolging van de evaluatie 

• Vormingsaanvragen 

• Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming 

3) Toepassing van de lokale rechtspositieregeling: 

• Intern organiseren van de evaluatieprocedure 

• Dienstroosters opmaken en prestaties noteren 

• Onkostenvergoedingen 

4) Collectief personeelsbeheer: 

• Vastleggen van vakantieperiodes. 

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst en de algemeen directeur. 

 
3. DELEGATIEBESLISSING VAN RECHTSPOSITIEREGELING EN ORGANOGRAM 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 

Gelet op art. 77, 78, 84§2, 85, 161, 286 §2, 2° en 330 van het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot het 
organogram en de rechtspositieregeling geen exclusieve bevoegdheid meer is en kan worden 
gedelegeerd naar het vast bureau; 

Overwegende dat het vast bureau zijn bevoegdheden kan delegeren naar de algemeen directeur 
onder voorbehoud van de niet-delegeerbare bevoegdheden vermeld in het tweede lid;  

Overwegende dat het vast bureau het vaststellen van het organogram verder kan toevertrouwen 
aan de algemeen directeur; 

Overwegende dat het vast bureau de bevoegdheid met betrekking tot de rechtspositieregeling niet 
kan toevertrouwen aan de algemeen directeur;  

Overwegende dat de delegatie van de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn 
naar het vast bureau met betrekking tot het vaststellen van het organogram en de 
rechtspositieregeling zal zorgen voor een vlottere dossierdoorloop; 

 
BESLUIT: 18 JA, 2 NEEN  (Matthias Priem Sabine Slembrouck ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( 

): 
 

Art.1. Het vast bureau wordt bevoegd voor de lokale rechtspositieregeling en het vaststellen van het 
organogram. 

Art.2. Het vast bureau kan de bevoegdheid over het organogram verder delegeren. 

Art.3. Deze beslissing wordt onmiddellijk van kracht. 

Art.4. Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst, de algemeen directeur en de 
toezichthoudende overheid. 
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Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven. 
 
«Secretaris» Burgemeester-Voorzitter 

Benoit Willaert Geert Vanden Broucke 
 
 


