Toelichtende nota OCMW-raad
28.01.2019

OPENBARE ZITTING

1.

Goedkeuring notulen vorige zittingen.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 11 december 2018 en d.d. 2 januari 2019 worden ter goedkeuring
voorgelegd.
2.

Vaststellen "dagelijks bestuur" + visum.

Het begrip “dagelijks bestuur” moet het OCMW in staat stellen om, in functie van de omvang van het
OCMW, haar bestuur en haar administratie, op eigen maat en naar eigen inzichten, nadere
afspraken te maken over de taakverdeling tussen de OCMW-raad en het vast bureau.
Het uitgangspunt hierbij is dat de OCMW-raad de belangrijke richtinggevende beleidskeuzes maakt
en het daarbij behorende budget goedkeurt. Het vast bureau voert deze beslissingen onder de vorm van
dagelijks bestuur uit. Het is dus van belang het begrip dagelijks bestuur goed te definiëren. Het
bepaalt immers de bevoegdheidsverdeling tussen de OCMW-raad en het vast bureau.
De definitie van het begrip “dagelijks bestuur” heeft een invloed op volgende elementen van de
administratieve organisatie:
-

Het

vaststellen

van

de

plaatsingsprocedure

en

het

vaststellen

van

de

voorwaarden

van

overheidsopdrachten in het exploitatiebudget worden gedelegeerd van de OCMW-raad naar het vast
bureau tot en met een bedrag van 144.000,00 euro exclusief btw.
-

Het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten in het investeringsbudget worden gedelegeerd van de OCMW-raad naar het vast
bureau tot en met een bedrag van 30.000,00 euro exclusief btw.
-

De bevoegdheden inzake leningen (liquiditeitenbudget) worden gedelegeerd van de OCMW-raad naar
het vast bureau.

-

Indien het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten gebeurde door de OCMW-raad, zal de eindafrekening bij werken goedgekeurd
worden door het vast bureau tenzij de eindafrekening 15% hoger is dan het gunningsbedrag
(vermoedelijke hoeveelheden worden meegerekend).

3.

Aktename van de budgetwijziging 2018 en budget 2019 van W13.

De algemene vergadering van W13 keurde op 30 november 2018 de budgetwijziging 2018 en het budget
2019 goed. De OCMW raad moet akte nemen van de budgetwijziging 2018 en het budget 2019.
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4.

Goedkeuring huishoudelijk reglement OCMW-raad.

De werking van de OCMW-raad wordt bepaald door het decreet lokaal bestuur en door het huishoudelijk
reglement dat elke OCMW-raad zelf moet goedkeuren. Bij het begin van elke nieuwe bestuursperiode is het
noodzakelijk om het huishoudelijk reglement opnieuw vast te stellen.
Belangrijk is dat zowel de gemeente- als de OCMW-raad een huishoudelijk reglement moeten vaststellen. De
gemeenteraad kan geen reglement vaststellen voor het OCMW, en omgekeerd. Om alles werkbaar en
overzichtelijk te houden, vinden we het belangrijk dat er zoveel als mogelijk gelijkaardige bepalingen gelden
in de gemeente- als in de OCMW-raad. Maar soms is dat niet mogelijk.
Wat zegt het decreet over het lokaal bestuur (DLB) over het huishoudelijk reglement van de gemeente- en
OCMW-raden?
“Art. 38. De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast
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 gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de
gemeenteraadsleden, 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 gemeenteraad
openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en
aan het college van burgemeester en schepenen 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 gemeenteraadsleden;
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 de gemeente, 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.
De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.”
Dit artikel is volgens art. 74 DLB ook van toepassing op de OCMW-raad, met uitzondering van 7°.
Dit ontwerp van reglement werd met alle fractievoorzitters van de raad besproken op woensdag 16 januari.
5.

W13: Aanduiden van afgevaardigden in de algemene vergadering.

In de vorige legislatuur werd welzijnsvereniging W13 opgericht. OCMW Zwevegem is een deelgenoot en
heeft dus vertegenwoordigers in de algemene vergadering. Een vertegenwoordiger wordt aangesteld tot de
installatie van een nieuwe OCMW-raad. De nieuwe OCMW-raad werd geïnstalleerd op 2 januari 2019.
Nieuwe afgevaardigden moeten dus aangeduid worden. Overeenkomstig de statuten heeft elke deelgenoot
recht op 2 afgevaardigden in de algemene vergadering. De OCMW-raad moet die afgevaardigden aanstellen.
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6.

W13: Aanduiden van afgevaardigden in de raad van bestuur.

In de vorige legislatuur werd welzijnsvereniging W13 opgericht. OCMW Zwevegem is een deelgenoot en
heeft dus vertegenwoordigers in de raad van bestuur. Een vertegenwoordiger wordt aangesteld tot de
installatie van een nieuwe OCMW-raad. De nieuwe OCMW-raad werd geïnstalleerd op 2 januari 2019.
Nieuwe afgevaardigden moeten dus aangeduid worden. Overeenkomstig de statuten heeft elke deelgenoot
recht op één afgevaardigd lid met stemrecht en één deskundige zonder stemrecht. De algemeen directeurs
van de lokale besturen van de deelgenoten-OCMW’s of een door hem aangestelde vervanger met expertise
in de domeinen waar W13 voor bevoegd is, maken deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem,
in dit geval zijn zij de deskundigen. De OCMW-raad moet die afgevaardigden aanstellen.
7.

vzw tAlternatief: Aanduiden van afgevaardigde in de algemene vergadering.

Vzw tAlternatief werd opgericht als opvolger van het partnerschap tussen gemeente Zwevegem, OCMW
Zwevegem, VZW De Poort, vzw Groep Ubuntu en vzw BIK. Deze vzw heeft als doel werkplekken, projecten
en werkervaringstrajecten op te zetten voor de personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De vzw moet
nog samengesteld worden. Overeenkomstig de statuten zijn zowel de gemeente als het OCMW statutaire
leden van de vzw. De OCMW raad dient 1 afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van de
vzw.
8.

vzw Comforte: Aanduiden van afgevaardigde in de algemene vergadering.

Vzw PWA werd in 2017 omgevormd naar vzw Comforte. Deze operatie was nodig om de dienstenchequesactiviteit verder te kunnen zetten. Gezien de hersamenstelling van de OCMW raad bij de nieuwe legislatuur,
moeten nieuwe vertegenwoordigers aangeduid worden in de algemene vergadering. Overeenkomstig de
statuten zijn zowel de gemeente als het OCMW statutaire leden van de vzw. De OCMW raad dient 1
afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering van de vzw.
9.

Aanstelling vertegenwoordigers in de Lokale Adviescommissie te verkiezen uit de leden
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies
vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het
OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.
Het OCMW onderzoekt eerst de situatie van de gebruiker. Kan het probleem niet opgelost worden, dan
bespreekt de LAC dat dossier op een vergadering. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van
elektriciteit, aardgas of water.
Het OCMW Zwevegem is vertegenwoordigd in de LAC. Gezien de nieuwe legislatuur moet een nieuwe
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aangeduid worden. Beiden moeten lid zijn van het bijzonder
comité voor de sociale dienst.
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10. Huur woning Kapellestraat Moen.
De sociale bouwmaatschappij Eigen Haard biedt het OCMW een doorgangswoning aan in de Kapellestraat
37. Het betreft een gelijkvloerse woning met die beschikt over een keuken en badkamer met basisuitrusting,
één slaapkamer, een garage en een klein tuintje. Er is verwarming op elektriciteit voorzien
(accumulatiekachel), en de woning beschikt over afzonderlijke tellers voor aardgas, elektriciteit en water.
Gezien het OCMW slechts één jaar over de woning kan beschikken, wordt voorgesteld om de woning te
gebruiken als doorgangswoning. Er kan gewerkt worden met een verblijfsovereenkomst van 4 maanden,
éénmaal te verlengen met eenzelfde termijn. Het voorstel is om de woning in te huren vanaf 1 februari 2019
tot en met 31 januari 2020 tegen een vergoeding van 243,00 euro/maand. Het OCMW vraagt aan cliënten
een dagprijs van 18,00 euro, inclusief nutsvoorzieningen. Het bijzonder comité voor de sociale dienst
verleende in de zitting van 8 januari 2019 positief advies.
11. Huur woning Ierlandlaan te Zwevegem.
De sociale bouwmaatschappij Eigen Haard biedt het OCMW een doorgangswoning aan in de Ierlandlaan 3.
Het betreft een gelijkvloerse woning met die beschikt over een keuken en badkamer met basisuitrusting, één
slaapkamer, een garage en een klein tuintje. Er is verwarming op aardgas voorzien en de woning beschikt
over afzonderlijke tellers voor aardgas, elektriciteit en water. Gezien het OCMW slechts één jaar over de
woning kan beschikken, wordt voorgesteld om de woning te gebruiken als doorgangswoning. Er kan gewerkt
worden met een verblijfsovereenkomst van 4 maanden, éénmaal te verlengen met eenzelfde termijn. Het
voorstel is om de woning in te huren vanaf 1 februari 2019 tot en met 31 januari 2020. Er wordt aan het
OCMW een vergoeding van 284,00 euro/maand gevraagd. Het OCMW vraagt aan cliënten een dagprijs van
18,00 euro, inclusief nutsvoorzieningen. Het BCSD verleende in de zitting van 8 januari 2019 positief advies.
12. Varia.
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