Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 22 maart 2018

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt; de heer Peter Beerens; mevrouw Gwendolijn Meskens; mevrouw Els Van
Gucht; mevrouw Natalie De Coninck; mevrouw Annelies De Pauw; mevrouw Linda Verbesselt; de heer
Harry De Visscher; mevrouw Christel Ringoot

Afwezig:
mevrouw Joke Longin; de heer Albert Beerens

22 maart 2018 20:02 -De voorzitter opent de openbare zitting

MEDEDELINGEN
Dag van de medewerker 2018
Op donderdag 19 april 2018 wordt er tussen 7u30 en 10u30 een ontbijt aangeboden aan de
personeelsleden van gemeente, OCMW en OPcura.
Aan de raadsleden wordt gevraagd een handje toe te steken bij de bediening en het afruimen.

Vergaderkalender april 2018
Donderdag 5 april 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8.00 uur Sociaal Huis
Maandag 16 april 2018 : Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19.00 uur Sociaal Huis
Donderdag 19 april 2018 : Vast Bureau - 18.30 uur De Hopbel (GAC II)
Donderdag 26 april 2018 - OCMW-raad - 20.00 uur zaal Satijn (WZC)

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit
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Bijlagen
1. Notulen OZ - RMW 22.02.2018 (2).pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. M000523595 voor € 3.135,01 van Manutan NV
factuurnr. 201715217 voor € 74.280,68 van Arjohuntleigh NV
factuurnr. 171-4009733 voor € 47.200,95 van ARP NV
factuurnr. 18024 voor € 7.175,30 van PDS
Argumentatie
Manutan NV (factuur M000523595) : Scheidingspanelen WZC
Arjohuntleigh NV (factuur 201715217) : herinrichting 3 badkamers en doucheruimtes WZC
ARP NV (factuur 171-4009733) : PC vernieuwing - aankoop hardware
PDS (factuur 18024) : schuifdeur met paniekfunctie inkomhal WZC
Juridische grond
Het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd door de raad
van 27 oktober 2016.
Het feit dat op basis van het besluit van de OCMW-raad van 25 augusutus 2016 betreffende de
bepaling van de begrippen 'dagelijks bestuur' en 'budgethouderschap', het huishoudelijk reglement en
de wettelijke bepalingen terzake de raad enkel nog de inkomende facturen van het OCMW dient goed
te keuren van de :

 Investeringsuitgaven
 Exploitatie-uitgaven die meer dan € 8.500 bedragen
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 10° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
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het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inclusief latere wijzigingen.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inclusief latere
wijzigingen.
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn keurt bijgevoegde
investeringsfacturen goed:
factuurnr. M000523595 voor € 3.135,01 van Manutan NV
factuurnr. 201715217 voor € 74.280,68 van Arjohuntleigh NV
factuurnr. 171-4009733 voor € 47.200,95 van ARP NV
factuurnr. 18024 voor € 7.175,30 van PDS

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
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investeringsfactuur
investeringsfactuur
investeringsfactuur
investeringsfactuur

Arjohuntleigh.pdf
ARP.pdf
Manutan.pdf
PDS.pdf
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Jaarrekening 2016 - Goedkeuring jaarrekening 2016 Kennisneming
KENNIS GENOMEN
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Beschrijving
Aanleiding en context
Schrijven vanwege het Agentschap Binnenlands bestuur houdende de goedkeuring van de
jaarrekening 2016.
Argumentatie
De raad neemt akte van het schrijven en het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de
jaarrekening over het financiële boekjaar 2016 van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van de gemeente Opwijk.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het besluit van de gouvereneur van 3/11/2017 houdende de goedkeuring
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016.

Bijlagen
1. beslissing gouverneur.pdf

Interne zaken
Communicatie
4
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Communicatie gemeente en OCMW - Strategische nota Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De dienst communicatie heeft een strategische nota opgemaakt dat de communicatiestrategie van de
gemeente en OCMW Opwijk definieert in verschillende doelstellingen en geplande acties. Dit is een
referentiekader om een efficiënt en gestructureerd communicatiebeleid op te stellen.
Een communicatieplan is een document dat een gestructureerd en systematisch overzicht geeft van
de verschillende communicatieacties die goed onderbouwd en gestructureerd worden.
Argumentatie
De voorkeur wordt gegeven aan vier strategische communicatiedoelstellingen voor gemeente en
OCMW:

1. Interne communicatie verbeteren
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2. Inspraak uitbouwen
3. Eenvormige communicatie
4. Optimaliseren digitale dienstverlening
Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende doelgroepen en de communicatiemiddelen worden
omschreven, met een onderverdeling in zowel externe als interne communicatiekanalen.
Het belangrijkste hoofdstuk is de prioriteitenlijst van alle communicatieacties om de voormelde
strategische communicatiedoelstellingen te bereiken. Enkele grote projecten komen aan bod: het
ontwikkelen van een intranet, evaluatie website (inclusief deelsites), project interne communicatie,
opmaak digitale nieuwsbrieven, een quickscan interne en externe communicatie voor gemeente en
OCMW, enz.
Deze nota is een werkdocument, alle acties worden jaarlijks geëvalueerd. Tussentijdse evalaties
worden aanbevolen. Aan de hand van de resultaten wordt het actieplan gewijzigd en/of aangevuld.
Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het voorgestelde communicatieplan goed te
keuren.
Juridische grond
Het communicatieplan is gebaseerd op wettelijke verplichtingen enerzijds en anderzijds op enkele
documenten, namelijk:













Decreet lokaal bestuur 2017
Decreet openbaarheid van bestuur 2004
Klachtendecreet van 1 juni 2001
Gemeentelijke profielschets 2016
Strategische nota meerjarenplanning 2014-2019
Omgevingsanalyse 2014 - 2019
Beleidsverklaring 2013-2018
Beleids- en beheerscyclus
Onderzoek naar de digitale dienstverlening in Opwijk 2015
Externe audit oktober 2015
Grote Gemeentetest Het Nieuwsblad: gemeentelijke websites

Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 10° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad van maatschappelijk welzijn keurt de strategische communicatienota voor gemeente en
OCMW Opwijk goed.
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Bijlagen
1. Strategische nota communicatie gemeente - OCMW Opwijk DEF.pdf

Personeelsdienst
Personeelsdienst
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Financieel Directeur - Aanstelling - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van
afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de eerste
plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van
financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige financieel beheerder van gemeente en
OCMW.
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen.
Het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW wordt binnen ons bestuur reeds
door dezelfde persoon uitgeoefend.
Hierdoor is artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing, dat bepaalt:
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon
wordt uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling
van de raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon
met behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de
gemeente.”
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet bijgevolg dat de functiehouder die thans reeds zowel de
gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een
beheersovereenkomst, van rechtswege financieel directeur wordt.
De memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van rechtswege geschiedt
en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen; dat een van rechtswege
decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen aanstellingsbesluit kan
nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan nemen.
Verder wordt voorzien dat de nieuwe financieel directeur de taken en bevoegdheden uitoefent die
overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de secretarissen en financieel
beheerders toekomen.
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Tot slot voorziet artikel 588 DLB dat de salarisschaal van de financieel directeur gelijk is aan de
salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%; dat het aan de
gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen.
Argumentatie
Hiermee wordt kennis genomen van de van rechtswege aanstelling van de financieel directeur,
waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld als FB KL4 +30%;
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 8° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het aanstellen en ontslaan van de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
de financieel beheerder en de ombudsman, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van
die personeelsleden
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);

Besluit
Artikel 1
De OCMW raad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de de financieel beheerder van
gemeente en OCMW als financieel directeur bij de gemeente.

Artikel 2
De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke
anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van
rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de
gemeente verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de financieel directeur. De
financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht evenals de eed te hebben
afgelegd.

Bijlagen
1. 20180225_MODEL 5 FUNCTIEBESCHR FD MAX.docx

Aankoop en contractbeheer
Aankoop en contractbeheer
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Verzekeringen - Audit 'light versie' en begeleiding bij de
praktische uitwerking van de vernieuwing van de
verzekeringsportefeuille - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Aanleiding en context
De verschillende verzekeringspolissen van gemeente, OCMW en OPcura vervallen eind 2018. Om
nieuwe polissen af te sluiten, moet een overheidsopdracht gebeuren en is er een mogelijkheid om de
voorwaarden te verbeteren.
Argumentatie
In 2015 werd een doorlichting van de verzekeringen gedaan door Adviso. Dit bedrijf begeleidde de
gemeente Opwijk en OCMW Opwijk ook bij de overheidsopdracht voor het gunnen van de de polissen
met betrekking tot burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering en vloot. Deze nieuwe contracten
hebben allemaal 31 december 2018 als einddatum.
De polissen arbeidsongevallen hadden een duurtijd tot eind 2018 en konden hierdoor in 2015 niet
gegund worden. Nu lopen deze polissen ook ten einde.
Er wordt voorgesteld om de gemeente Opwijk te mandateren om op te treden in naam van het OCMW
en dit voor alle stappen in het proces van het uitvoeren een light audit van de huidige
verzekeringspolissen en het voeren van een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen. De gemeente
Opwijk zal optreden als aankoopcentrale voor het OCMW Opwijk.
Juridische grond
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 17 juni 2013 betreffende 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 47, § 2 (aankoopcentrale).
Het 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 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 12° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende
opdrachten :
a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10°;
b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen;

Advies
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ACO
Gunstig advies

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de gemeente Opwijk om op te treden in naam van
het OCMW voor alle stappen in het proces van het uitvoeren van een light audit van de huidige
verzekeringspolissen en beslist om de gemeente Opwijk te laten optreden als aankoopcentrale bij het
voeren van een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen.

Zorgcampus
Interne Werking Zorgcampus
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Oprichting zorgvereniging - Notulen algemene
vergadering OPcura - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de notulen van de
eerste vergadering van de algemene vergadering OPCura naar aanleiding van de oprichting van de
zorgvereniging vanaf 1 januari 2018.
Argumentatie
- Door gemeente en OCMW Opwijk werd de zorgvereniging OPcura opgericht. In deze zorgvereniging
worden de ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf-poetsdienst van het OCMW Opwijk
ondergebracht.
- De juridische modaliteiten van zv OPcura werden vastgelegd in de statuten, die bij notariële akte
geregistreerd werd op 14 december 2017.
- Deze statuten bepalen dat er een algemene vergadering opgericht moet worden. De samenstelling
van deze algemene vergadering werd goedgekeurd door de gemeenteraad op datum van 21
november 2017 en door de OCMW-raad van 23 november 2017.
- De eerste vergadering van deze algemene vergadering vond plaats op 21 december 2017.
- De statuten bepalen dat de notulen van deze algemene vergadering ter kennis gebracht moeten
worden aan de leden van de raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad.
Juridische grond
Het decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s dd. 19 december 2008 en inzonderheid op
Titel VIII, Hoofdstuk I.
Het besluit van de OCMW-raad van 24 augustus 2017 en het besluit van de gemeenteraad van 6
september 2017 betreffende de definitieve oprichting van zv OPCura.
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Het ministerieel besluit van 4 december 2017 houdende goedkeuring van het OCMW-raadsbesluit dd
24 augustus 2017 van OCMW Opwijk tot oprichting van een publiekrechtelijke OCMW-vereniging, zv
OPcura, conform Titel VIII, Hoofdstuk I van het OCMW-decreet.
De statuten van de zorgvereniging OPcura, zoals opgenomen in de notariële akte van 14 december
2017.
De goedkeuring door de gemeenteraad van 21 november 2017 en de OCMW-raad van 23 november
2017 van de samenstelling van de algemene vergadering van de zorgvereniging.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Niet van toepassing.

Besluit
Artikel 1
De raad van maatschappelijk welzijn neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering van
zorgvereniging OPcura van 21 december 2017.

Bijlagen
1. Notulen algemene vergadering OPcura - 21122017.pdf

Algemeen maatschappelijk werk
Sociale Zaken
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Schuldbemiddeling - Jaarverslag 2017 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Instellingen voor schuldbemiddeling moeten in het kader van hun erkenning een basisregistratie aan
de Vlaamse overheid bezorgen.
Argumentatie
De erkende dienst schuldbemiddeling binnen het OCMW van Opwijk is een dienstverlening naar de
doelgroep toe die zijn nut bewijst. Het voorkomt dat personen nog dieper in een financiële put komen,
met de nodige begeleiding kunnen zij na een vooraf bepaald aantal jaar terug met een zuiver
financieel evenwicht starten.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad keurt het jaarverslag schuldbemiddeling (basisregistratie) 2017 van het OCMW Opwijk
goed, erkend als instelling voor schuldbemiddeling, ministerieel besluit van 12 juni 2001 met als
erkenningnummer 14AF/74/01018.

Bijlagen
1. registratie SB2017.pdf

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten

20:45 - De voorzitter opent de besloten zitting
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen - RMW 22.02.2018 (2).pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - VB 22.02.2018.pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - BCSD 19 02 2018 (1).pdf
2. Notulen - BCSD 01.03.2018.pdf
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
KENNIS GENOMEN

22 maart 2018 20:46 - De voorzitter sluit de zitting
OCMW-secretaris
Christel Ringoot

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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