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1.

Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2018 OCMW.

De gouverneur heeft de jaarrekening 2018 van het OCMW Zwevegem goedgekeurd. De gouverneur maakt
een inhoudelijke vaststelling met betrekking tot het feit dat de waarderingsregels niet opgenomen waren. De
waarderingsregels werden achteraf toegestuurd aan de diensten van de gouverneur en zullen in de
toekomst vooraf opgenomen worden in de bundel die wordt bezorgd aan de gouverneur. Daarnaast maakt
de gouverneur 2 technische bemerkingen. Bemerking 1 heeft betrekking op de tijdigheid van de
kwartaalrapportering 2018-4. De kwartaalrapportering werd omwille van technische redenen een dag te laat
doorgestuurd. Bemerking 2 heeft betrekking op een kredietoverschrijding in het beleidsdomein “Algemene
financiering”. Dit heeft enerzijds te zien met onroerende voorheffing (overschrijding 23.120,72 euro) en
anderzijds met minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (overschrijding 16.936,24 euro). De
overschrijding van het krediet onroerende voorheffing kan verklaard worden door de ten onrechte
aanrekening van onroerende voorheffing voor het woonzorgcentrum Sint-Amand, er werd hiervoor een
bezwaarschrift ingediend (dit komt dus terug). Wat de minderwaarde betreft, is het uiteraard niet eenvoudig
om dit krediet op voorhand in te schatten.
2.

Kennisname financieel rapport kwartaal 2-2019 OCMW.

In uitvoering van het OCMW-decreet wordt door de financieel directeur aan de OCMW-raad en het vast
bureau verslag uitgebracht over het thesauriebeheer, de liquiditeitspositie, de beheerscontrole en de evolutie
van de budgetten.
Daarenboven rapporteert de financieel directeur overeenkomstig het OCMW-decreet aan de OCMW-raad
over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de
voorgenomen beslissingen en rapporteert de financieel directeur over het debiteurenbeheer.
3.

Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

In de gemeente- en OCMW-raad van 27 mei 2019 werd het laatste organogram en formatie goedgekeurd.
Het organogram is in continue ontwikkeling en we wensen een aantal wijzigingen aan te brengen.
Binnen de cluster Ruimte & Omgeving wordt de functie diensthoofd expert en wegen niet meer ingevuld.
Opdrachten en verantwoordelijkheden worden verschoven onder een aantal andere functies, nl. diensthoofd
GIS & mobiliteit, diensthoofd gebouwen & energie en werkcontroleur (=nieuwe functie).
De cluster Mens wordt opgesplitst en er komt een nieuwe cluster bij, nl. de cluster Zorg. De cluster Mens
omvat de sociale dienst van het OCMW, diensten burger en welzijn. De cluster Zorg omvat alle
dienstverlening die vanop de zorgsite wordt uitgevoerd:
-

Woonzorgcentrum: inclusief schoonmaak, technische dienst, keuken, administratie, eerstelijnszorg en
sociale dienst WZC.

-

Dagverzorgingscentrum.

-

Assistentiewoningen.
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Aan het hoofd van de cluster Zorg komt de directeur Zorg. Deze directeur zorg zal ook deel gaan uitmaken
van het MAT. Verdere belangrijke wijzigingen in het organogram van het woonzorgcentrum zijn de functies
HR-medewerker en projectmedewerker. Het bestaande EKA-team wordt geïntegreerd binnen de afdelingen.
We gaan over van 4 naar 3 zorgafdelingen.
4.

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 15 juli 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
*

Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.
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