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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 
Vergadering van donderdag 28 februari 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aanwezig:  
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien kaat, 
Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, Roelekens Evelien, 
Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Raadsleden; 
Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Orville Cottenie, Els De Turck, Schepenen; 
Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 
Verontschuldigd: / 
Afwezig: / 
 

 
Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 22.30 uur.  
 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 
JANUARI 2019 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277§1 
en 278§1 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering 
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de 
notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van 
de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze 
ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen 
directeur. 
 

De voorzitter leidt het punt in.  
 
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn,  
 
Bevoegdheid 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 74   
Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 277§1 en 278§1 
Motivering 
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Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de zitting 
van 28 januari 2019. 
 
Besluit 
 
Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 januari 2019 
worden goedgekeurd. 
Art 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per elektronische 
drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

2. INTREKKEN BESLUIT VAN 10 DECEMBER 2018 BETREFFENDE DE UITBREIDING EN 
ACTUALISERING EXPLORE NETWERK 

De Raad voor maatschappelijk welzijn keurde 10 december 2018 het besluit goed betreffende 
de uitbreiding en actualisering explore netwerk. 
De gemeente werd gemachtigd voor het voeren en sluiten van de procedure en om in naam 
van het OCMW op te treden bij de gunning van deze opdracht. Verder werd ook het bestek 
met nr. TD2018-154 en de raming voor de opdracht “Contract internet ” goedgekeurd.  
Aangezien de gemeenteraad van 13 december 2018 het agendapunt “goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunning uitbreiding netwerk” uitstelde,  is het dan ook logisch dat het 
besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn wordt ingetrokken. 
De reden van uitstel is het feit dat ook het raamcontract van de Vlaamse Overheid en de VVSG 
moet bekeken worden. 

De voorzitter leidt het punt in.  
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De Raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Bevoegdheid 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77   
Juridisch kader 
- 
Motivering 
De Raad voor maatschappelijk welzijn keurde 10 december 2018 het besluit goed betreffende 
de uitbreiding en actualisering explore netwerk. 
De gemeente werd gemachtigd voor het voeren en sluiten van de procedure en om in naam 
van het OCMW op te treden bij de gunning van deze opdracht. Verder werd ook het bestek 
met nr. TD2018-154 en de raming voor de opdracht “Contract internet ” goedgekeurd.  
Aangezien de gemeenteraad van 13 december 2018 het agendapunt “goedkeuren 
lastvoorwaarden en gunning uitbreiding netwerk” uitstelde, is het dan ook logisch dat het 
besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn wordt ingetrokken. 
De reden van uitstel is het feit dat ook het raamcontract van de Vlaamse Overheid en de VVSG 
moet bekeken worden. 
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Besluit 
 
Enig artikel : Het besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2018 
betreffende uitbreiding en actualisering explore netwerk  in te trekken. 
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. COMMUNICATIE EN ICT - DE GEMEENTE AAN TE STELLEN ALS AANKOOPCENTRALE 
VOOR DE OPDRACHT AANKOOP VAN PRODUCTEN 
(TELECOMMUNICATIEDIENSTEN) VIA DE AANKOOPCENTRALE VAN DE VLAAMSE 
OVERHEID EN OM DE GEMEENTE TE MACHTIGEN DEZE OPDRACHT TE PLAATSEN 
BIJ PROXIMUS 

Er is een uitbreiding en actualisatie nodig van het netwerk om een uniforme, stabiele, 
beveiligde en snelle internetverbinding op alle sites te garanderen.  
Gemeente, OCMW en AGB willen instappen in het raamcontract van de Vlaamse Overheid. Het 
raamcontract betreft een looptijd van drie jaar en bundelt volgende sites: gemeentehuis, 
bibliotheek, Amb8, OCMW, Gilo Oosterzele, Gilo Balegem, Gilo Scheldewindeke, loods, GC De 
Kluize, sporthal, Erfgoedhuis, IJzeren hekken en Mannekensschool.  
De Raad voor maatschappelijk welzijn machtigt het gemeentebestuur om in naam van het 
OCMW een verbintenis aan te gaan via de Aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid met 
Proximus. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De Raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Bevoegdheid 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77  
 
Juridisch kader 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
i.v.m. het bestuurlijk toezicht  
De wet van 17 juni 2013 i.v.m. de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (de 
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van 144 000,00 euro niet), en meer bepaald 
artikels 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf 
een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale  
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 i.v.m. plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen  
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De principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie document VR PV 
2017/13 - punt 0029) tot gunning via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking van 
de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden van een breed 
gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en 
marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of 
"Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over de volgende 4 
percelen: 
Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie 
Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik 
Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" en 
"Internet of Things") 
Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX) 
Besluit van de Raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij het besluit van 10 
december 2018 betreffende de uitbreiding en actualisering van het Explore netwerk wordt 
ingetrokken.  
Besluit van het college van 12 feruari 2019 betreffende goedkeuren aankopen via 
aankoopcentrale Vlaamse Overheid voor "Het aanbieden van een breed gamma van 
telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en mobiel) en 
marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to Machine" of 
"Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)"  
Het college besliste akkoord te gaan met de aankoop van producten via de aankoopcentrale 
van de Vlaamse Overheid binnen het Bestek met nr. 2017/HFB/OPMB/33326, door hen 
gegund aan Proximus, voor zover het drempelbedrag van 144 000,00 euro niet overschreden 
wordt. 
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 i.v.m. de 
overheidsopdrachten, zal Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid optreden als 
aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met 
betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende 
overheden of aanbestedende entiteiten. 
Deze opdracht werd door de Vlaamse Overheid gegund aan PROXIMUS NV, Koning Albert II-
Laan 27 te 1030 Brussel  op basis van het bestek met nummer 2017/HFB/OPMB/33326. 
 
Motivering 
De gemeente (en/of OCMW) kan van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere 
raamovereenkomsten via de opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens 
artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 
gunningsprocedure te organiseren; 
Het is aangewezen dat de gemeente/het OCMW gebruik maakt van deze door de 
opdrachtencentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:  
- de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de 
behoefte van de gemeente/het OCMW;  
- de gemeente/het OCMW moet zelf geen gunningsprocedure moeten voeren wat een 
besparing aan tijd en geld betekent; 
- de Vlaamse overheid beschikt over knowhow of technische expertise inzake 
telecommunicatiediensten; 
- de gemeente/het OCMW is niet verplicht tot afname van diensten;  
- de gemeente/het OCMW heeft de keuze af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4 
van voornoemde opdracht;  
- er is krediet voorzien in het exploitatiebudget. 
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Besluit 
Artikel 1: De gemeente aan te stellen als aankoopcentrale voor de opdracht aankoop van 
telecommunicatiediensten via de aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid binnen het 
Bestek met nr. 2017/HFB/OPMB/33326, door hen gegund aan Proximus, voor zover het 
drempelbedrag van 144 000,00 euro niet overschreden wordt. 
Art. 2: De gemeente wordt gemachtigd om, namens het OCMW, deze opdracht  te plaatsen bij 
Proximus.  
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

4. INTERNE ZAKEN - GOEDKEUREN VAN HET BEGRIP 'DAGELIJKS BESTUUR' 
De Raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast welke uitgaven onder het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ vallen. Voor deze uitgaven delegeert de Raad voor maatschappelijk welzijn aldus zijn 
bevoegdheid aan het vast bureau. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

Raadslid Roswitha Gerbosch geeft een stemverklaring namens Groen: 

De uitgavendrempel verhoogt aanzienlijk van 85 000 naar 144 000 euro. Dit is een stijging 
van 70%. Wat is hier de reden voor? Was de vorige drempel niet werkbaar? Dit wil dus 
zeggen dat alle beslissingen voor bedragen kleiner dan dit genomen worden in het CBS 
zonder enige transparantie naar de voltallige meerderheid? Wij vinden dit gezien de huidige 
financiële toestand van de gemeente geen verstandige keuze. 

Omwille van deze argumenten stemmen we tegen. 
 
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De Raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Bevoegdheid 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 78, tweede lid, 9°  
Juridisch kader 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a  
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 84, §3, 5° 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 i.v.m. plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°  
Beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2013 i.v.m. de 
aangelegenheden van dagelijks bestuur 
Motivering 
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De Raad voor maatschappelijk welzijn stelt vast welke uitgaven onder het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ vallen. Voor deze uitgaven delegeert de Raad voor maatschappelijk welzijn aldus zijn 
bevoegdheid aan het vast bureau. Concreet kan het vast bureau voor de uitgaven onder het 
begrip ‘dagelijks bestuur’ niet alleen de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van 
overheidsopdrachten voeren, maar ook zelf de plaatsingsprocedure vaststellen en de 
voorwaarden van de overheidsopdracht bepalen. Dit moet een efficiënte gang van zaken 
bevorderen.  
Aangezien het juridisch kader volledig gewijzigd is, is het wenselijk om het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ opnieuw te laten vaststellen door de Raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Besluit 
 
Artikel 1: Het begrip ‘dagelijks bestuur’ omvat alle overheidsopdrachten waarvan de waarde 
voor de totale duur van de opdracht is voorzien in het exploitatiebudget of investeringsbudget 
en voor zover deze waarde niet hoger is dan 144 000 euro exclusief btw.  
 
Artikel 2: Wanneer de overheidsopdracht een meerjarige verbintenis omvat, dan valt dit 
onder het dagelijks bestuur wanneer de waarde voor de totale duur van de meerjarige 
opdracht past binnen het meerjarenplan en niet hoger is dan 144 000 euro exclusief btw. 
 
Artikel 3: Wanneer wijzigingen nodig zijn tijdens de uitvoering van de opdracht, valt het 
bedrag van de wijziging onder het dagelijks bestuur voor zover dit bedrag niet hoger is dan 
10% van de waarde van de overheidsopdracht zoals oorspronkelijk goedgekeurd door de 
Raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 4: Met ingang van 1 maart 2019 wordt de beslissing van 21 maart 2013 over het 
begrip ‘dagelijks bestuur’ opgeheven. 
 

Dit punt wordt aangenomen met: 
• 12 JA STEMMEN (Johan Van Durme, Jean Marie De Groote, Christ Meuleman, 

Els De Turck, Filip Vermeiren, Marleen Verdonck, Hilde De Sutter, Linda De Vos, 
Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, Orville Cottenie, Roelekens Evelien) 

• 11 NEEN STEMMEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, 
Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen) 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

5. INTERNE ZAKEN - BEPALEN VAN DE VOORWAARDEN M.B.T. DE 
VISUMVERPLICHTING VAN VOORGENOMEN FINANCIËLE VERBINTENISSEN 

De Raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt de voorwaarden waaronder de financieel 
directeur controle uitoefent op de wettigheid en regelmatigheid van beslissingen van het 
OCMW die een werkelijke uitgave impliceren. Daarnaast kan de Raad voor maatschappelijk 
welzijn bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. 

 

De voorzitter leidt het punt in. 
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De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De Raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Bevoegdheid 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 266 
 
Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 265, 266 en 267 en 273 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 121 
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeente, de 
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, meer bepaald artikel 19 
Beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 21 maart 2013 i.v.m. de bepaling van 
de verrichtingen die uitgesloten van het voorafgaand visum 
 
Motivering 
De Raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, na advies van de financieel directeur, de 
voorwaarden waaronder de financieel directeur controle uitoefent op de wettigheid en 
regelmatigheid van beslissingen van het OCMW die een financiële uitgave impliceren. 
Daarnaast kan de Raad voor maatschappelijk welzijn binnen de perken die vastgelegd zijn 
door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. 
Omdat het juridisch kader gewijzigd is, is het wenselijk om het begrip ‘dagelijks bestuur’ 
opnieuw te laten vaststellen door de Raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Besluit 
Artikel 1: Vóór het sluiten van de verbintenis gaat de financieel directeur na of de verbintenis 
wettig en regelmatig is en onderzoekt daartoe onder meer of 

a. de gevoerde gunningsprocedure overeenstemt met de gekozen procedure;  
b. de gestelde voorwaarden correct zijn nageleefd (bestek en raming); 
c. de juiste organen daarover hebben beslist; 
d. de nodige verantwoordingsstukken aan het dossier zijn toegevoegd; 
e. het bedrag van de gunning overeenstemt met het voorziene bedrag van de raming; 
f. er voldoende middelen zijn ingeschreven in het budget. 

 
Artikel 2: Het visum blijkt uit een gedateerde goedkeuring van de financieel directeur die 
(elektronisch) aan het dossier wordt toegevoegd. 
 
Artikel 3: De raad neemt akte dat hij volgende verrichtingen niet kan uitsluiten van de 
visumverplichting: 

a. investeringssubsidies; 
b. verbintenissen voor een bedrag hoger dan 50 000 euro; 
c. verbintenissen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar en voor een 

jaarlijkse bedrag hoger dan 25 000 euro; 
d. aanstellen van statutaire personeelsleden; 
e. aanstellen van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 
f. aanstellen van contractuele personeelsleden voor één jaar of meer; 
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Artikel 4: De raad sluit verbintenissen lager dan 8 500 euro zonder btw uit van de 
visumverplichting. 
Artikel 5: De financieel directeur houdt rekening met de volledige looptijd van een 
verbintenis. Bij verbintenissen van onbepaalde duur houdt de financieel directeur rekening 
met een forfaitaire looptijd van vijf jaar. 
Artikel 6: Een verbintenis mag alleen worden aangegaan als de financiële gevolgen ervan 
passen binnen de ramingen van het meerjarenplan en als de financiële gevolgen voor het 
lopende boekjaar passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar. De financieel 
directeur kan in uitzonderlijke gevallen een visum verlenen op voorwaarde dat de 
ontbrekende kredieten zullen voorzien worden in de eerstvolgende wijziging van die 
kredieten. De aanvrager moet in dit geval eerst een principiële goedkeuring van die wijziging 
door het vast bureau voorleggen aan de financieel directeur.  
Artikel 7: Als de financieel directeur, bij gemotiveerd besluit, weigert een visum te verlenen, 
dan zijn er drie mogelijkheden. Vooreerst kan de voorliggende beslissing worden aangepast 
en opnieuw ter visum worden voorgelegd. Een tweede mogelijkheid is dat afgezien wordt van 
de beslissing. Ten derde kan de beslissing van de financieel directeur overruled worden. Het 
vast bureau zal dan op eigen verantwoordelijkheid viseren. In dat geval bezorgt het vast 
bureau het afschrift van zijn beslissing samen met de gemotiveerde beslissing van de 
financieel directeur ter kennis van de Raad voor maatschappelijk welzijn. De verbintenis kan 
pas worden aangegaan nadat de Raad voor maatschappelijk welzijn heeft kunnen 
kennisnemen van die beslissing van het vast bureau.  
Artikel 8: De financieel directeur rapporteert jaarlijks aan de raad over de toekenning van het 
visum. 
Artikel 9: Met ingang van 1 maart 2019 wordt de beslissing van de Raad voor maatschappelijk 
welzijn van 21 maart 2013 i.v.m. de bepaling van de verrichtingen die uitgesloten van het 
voorafgaand visum opgeheven. 
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

6. RAAD EN COMMISSIES - LOKALE ADVIESCOMMISSIE OMTRENT DE MINIMALE 
LEVERING VAN ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER – AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGER (EN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER) 

Met de start van de nieuwe legislatuur, is het noodzakelijk dat ook in de Lokale 
Adviescommissie (LAC) één of meerdere vertegenwoordigers worden aangeduid door de 
Raad voor maatschappelijk welzijn. Deze commissie vergadert in geval van een verzoek tot 
afsluiting of heraansluiting van de toevoer van de minimale levering van water, gas of 
elektriciteit. De mandataris die namens het lokaal bestuur in de adviescommissie zetelt moet 
lid zijn van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verder is de commissie samengesteld 
uit een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW, één vertegenwoordiger 
van de distributeur en één vertegenwoordiger van de erkende instelling van 
schuldbemiddeling.  
 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
Bevoegdheid 
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77  
 
Juridisch kader 
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
artikel 1  
Decreet van 20 december 1996 betreffende de regeling van het recht op de minimumlevering 
van elektriciteit, gas en water;  
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de 
werking van de lokale adviescommissie over de minimale levering van elektriciteit, gas en 
water;  
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 77 
Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2018 tot wijziging artikel 2, eerste lid, 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, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 en 6 
december 2013, wordt de zinsnede "de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangeduid door 
deze Raad, dat, in voorkomend geval, zitting heeft in" opgeheven. 
 
Motivatie 
Met de start van de nieuwe legislatuur, is het noodzakelijk dat ook in de Lokale 
Adviescommissie (LAC) één of meerdere vertegenwoordigers worden aangeduid door de 
Raad voor maatschappelijk welzijn. Deze commissie vergadert in geval van een verzoek tot 
afsluiting of heraansluiting van de toevoer van de minimale levering van water, gas of 
elektriciteit. De mandataris die namens het lokaal bestuur in de adviescommissie zetelt moet 
lid zijn van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Omdat de leden van de adviescommissie over individuele dienstverlening beslissen, is het 
logisch dat dit behoort tot de taken van een lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst, zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur. 
Verder is de commissie samengesteld uit een maatschappelijk werker van de sociale dienst 
van het OCMW, één vertegenwoordiger van de distributeur en één vertegenwoordiger van de 
erkende instelling van schuldbemiddeling. 
Ter zitting draagt Open VLD-plus fractie mevrouw An Haesebeyt voor. Aangezien mevrouw 
Haesebeyt geen lid is van het bijzonder comité voor de sociale dienst is deze voordracht niet 
ontvankelijk. 
 
 
Besluit 
 
Artikel 1: Mevrouw Els De Turck, voorzitter BCSD wordt aangeduid als vertegenwoordiger 
van het OCMW Oosterzele in de Lokale Adviescommissie over de minimale levering van 
elektriciteit, gas en water.  
Art. 2: De heer Wilfried Verspeeten, lid BCSD, wordt aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van het OCMW Oosterzele in de Lokale Adviescommissie over de 
minimale levering van elektriciteit en gas.  
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
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7. KENNISNEMEN VAN AANDUIDEN VERVANGER VOORZITTER BIJZONDER COMITÉ 
VOOR DE SOCIALE DIENST  

Overeenkomstig artikel 106 van het decreet lokaal bestuur kan de voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst een vervanger aanwijzen indien hij tijdelijk afwezig is.  
De vervanger is de voorzitter van het vast bureau of een lid van het vast bureau.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 
Bevoegdheid 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77  
 
Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 106 
 
Motivatie 
Overeenkomstig artikel 106 van het decreet lokaal bestuur kan de voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst een vervanger aanwijzen indien hij tijdelijk afwezig is.  
De vervanger is de voorzitter van het vast bureau of een lid van het vast bureau.  
 
Besluit 
 
Enig artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanwijzing door de 
voorzitter van haar vervanger Johan Van Durme, voorzitter van het vast bureau. 
 
De Raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van dit punt. 
 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

8. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING 2017 DOOR DE GOUVERNEUR  
De Gouverneur keurde de jaarrekening 2017 van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn goed. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit besluit. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  
 
De Raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Bevoegdheid 
 
OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, artikel 51§1; 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77  
 
Juridisch kader 
OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, artikel 173, 174 en 176, §3 tot en met §5; 
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Op 11 juni 2018 stelde de Raad voor maatschappelijk welzijn van Oosterzele de jaarrekening 
2017 vast. 
Bij besluit van 21 december 2018 keurde de gouverneur de jaarrekening 2017 van Oosterzele 
goed. 
 
Motivatie 
Het besluit van de provinciegouverneur wordt aan de Raad voor maatschappelijk welzijn 
medegedeeld tijdens zijn eerstvolgende vergadering. 
Besluit 
Enig artikel : Kennisneming besluit van de gouverneur houdende de goedkeuring van  
de jaarrekening 2017. 
 
De Raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van dit punt. 
 
 
De voorzitter sluit de zitting om 22.45 uur. 
 
 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Algemeen directeur De voorzitter van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  
 
Borchert Beliën Hilde De Sutter 
 
 


