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NOTULEN VERGADERING VAN DE OCMW-RAAD 
 
 

Maandag 11 maart 2019 aansluitend op de gemeenteraad 
 

AANWEZIG 

Jeff Ceyssens, Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Rudi Cober, Stefan  Daniels, Jos Drijkoningen, 
Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Mario Knippenberg, 
Elly Langens, Jacques Leten (voorzitter), Elke Luyckx, Marie-Jeanne Savelkoul, Michel 
Theunissen, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Liesbeth Van der Auwera (burgemeester), Edith 
Vanaken, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Mia Weltjens, Sietse Wils, en Stefan Goclon    
(algemeen directeur). 
 

 

 

 
Dagorde 

 
 

1. Notulen en Zittingsverslagen: 

a. Notulen OCMW-raad van 4 februari 2019. 

b. Zittingsverslag OCMW-raad van 4 februari 2019. 

2. Herinnering deontologische code mandatarissen. 

3. Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad – goedkeuring. 

4. Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling – goedkeuring. 

5. Rechtzetting van de vertegenwoordiging van het OCMW in de Raad van Bestuur van 
ZMK. 

6. Bijzondere Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 
maart 2019 – mandaat van de OCMW-raad – goedkeuring. 

7. Omlegging riolering ziekenhuis Maas en Kempen – goedkeuring gunning. 

8. Delegatie aantal bevoegdheden inzake personeel. 

9. Opdrachthouderschap van een statutair personeelslid – Goedkeuring 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Notulen en zittingsverslagen: 
a. Notulen OCMW-raad van 4 februari 2019. 

b. Zittingsverslag OCMW-raad van 4 februari 2019. 

 
Deze notulen en het zittingsverslag worden met 22 Ja-stemmen (unanimiteit) goedgekeurd. 
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2 Herinnering deontologische code mandatarissen. 
 
De deontologische code d.d. 28/01/2013 voor leden van de OCMW-raad en van het Vast 
Bureau wordt hierbij aan de OCMW-raad ter herinnering gebracht. Dit zal jaarlijks hernomen 
worden. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het feit dat de OCMW-raad op 28 januari 2013 een deontologische code voor de 
OCMW-raad aannam, ze is bij elke OCMW-raad ter inzage bij de fysieke documenten die de 
raadsleden kunnen raadplegen; 
 

Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur niet verplicht om de deontologische 

codes (art. 39, 55, 74) te hernemen wat gemeenteraad, schepencollege, OCMW-raad betreft, 

deze van kracht zijnde deontologische codes worden jaarlijks in herinnering gebracht. De 

code van de gemeenteraad is vanzelf ook van toepassing voor het college van burgemeester 

en schepenen. 

 

Overwegende dat het bijzonder comité van de sociale dienst bij apart besluit van 21 januari 

2019 een deontologische code heeft aangenomen, dezelfde code werd ook goedgekeurd 

door het vast bureau op 27 februari 2019.  

 
Overwegende dat Audit Vlaanderen er ons op heeft gewezen dat de deontologische codes 
regelmatig ter herinnering moeten worden gebracht aan mandatarissen en aan personeel; 
 
Overwegende dat de deontologische code vanaf nu jaarlijks aan de gemeenteraadsleden ter 
herinnering wordt gebracht; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  De deontologische code d.d. 28 januari 2013 voor leden van de OCMW-raad en 

van het vast bureau wordt hierbij aan de OCMW-raad ter herinnering gebracht. 
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing.  
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3 Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad – goedkeuring. 
 
Op het voorstel van de voorzitter, gedaan in de OCMW-raad d.d. 04/02/2019 werd een overleg 
ter zake gehouden met de fracties waaruit de OCMW-raad is samengesteld. Het huishoudelijk 
reglement van de OCMW-raad, zoals toegevoegd aan dit besluit, wordt goedgekeurd voor deze 
legislatuur 2019 – 2024. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op art. 76 van het decreet over het lokaal bestuur dat voorziet dat de OCMW-raad bij 
aanvraag van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement aanneemt; 
 
Gelet op het voorstel van de voorzitter en op het overleg ter zake van de fracties waaruit de 
OCMW-raad is samengesteld. 
Na beraadslaging, de goedkeuring met 15 ja-stemmen (Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel 
Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan 
Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, 
Jacques Leten, Jos Drijkoningen) en 7 onthoudingen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode 
Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, zoals toegevoegd aan dit besluit, 

wordt goedgekeurd voor deze legislatuur 2019-2024. 
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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4 Gemeentelijk reglement inzake klachtenbehandeling – goedkeuring. 
 
Titel 6, hoofdstuk 1 van het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat de OCMW-raad een 
systeem van klachtenbehandeling, bij reglement, organiseert. Het klachtenreglement van het 
OCMW, zoals toegevoegd aan dit besluit, wordt goedgekeurd voor deze legislatuur 2019-2024. 
 
Raadslid Dries Tyskens: We hebben als toegevoegd agendapunt, een amendement bij dit 
agendapunt ingediend. Een klacht wordt beter niet intern via de administratie afgehandeld, 
objectiviteit is echt gewaarborgd en beschermt onze ambtenaren beter als dit via een 
overeenkomst met de Vlaamse Ombudsman, desgevallend als klachtencoördinator, gebeurt.  
Voor OCMW-materies, waar persoonlijke zaken van burgers nog meer deel uitmaken van de 
werking en dus van de jobinhoud van medewerkers, is dit een nog gevoeligere materie dan in 
de gemeentelijke werking. De fractie Verjonging vraagt de stemming over dit amendement. De 
voorzitter antwoordt dat het voorliggende klachtenreglement voldoet aan de wettelijke 
procedures. 
 
Omschrijving amendement: 
In het punt 6 van de agenda wordt een systeem van klachtenbehandeling opgericht zoals 
verplicht gesteld door het DLB. 
Artikel 8 van het ontwerp van reglement stipuleert de instantie die optreedt als 
klachtbehandelaar. Voor 3 op 5 gevallen is dit de algemeen directeur of de leden van het 
managementteam. 
Wij menen dat de klachtenbehandelaar in elk geval een externe instantie dient te zijn. Immers 
beschikken de Algemeen Directeur en het managementteam reeds over een zeer druk en 
uitgebreid takenpakket, daarenboven kunnen gênante situaties ontstaan tussen de collega’s 
van het stadspersoneel. 
Artikel 303,§2, 4e DLB voorziet in een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Deze 
externe instantie, is perfect geplaatst om te worden aangeduid als klachtenbehandelaar. 
Wij stellen dan ook voor om te beslissen dat de effectieve klachtbehandeling 
(klachtenbehandelaar) niet in eigen beheer wordt georganiseerd, maar wel via een overeenkomst 
met de Vlaamse Ombudsdienst. 
 
Stemming over het amendement van fractie Verjonging: 8 stemmen voor: Lien Ceyssens, Joël 
Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen 
en 14 stemmen tegen: Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel Theunissen, Liesbeth Van der 
Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan Daniels, Geert Ercken, Fanta 
Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, Jacques Leten 
 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
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Gelet op titel 6, hoofdstuk 1 van het decreet over het lokaal bestuur dat voorziet dat de 
OCMW-raad een systeem van klachtenbehandeling, bij reglement, organiseert; 
 
Na beraadslaging, de goedkeuring met 14 ja-stemmen (Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel 
Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan 
Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, 
Jacques Leten) en 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs, Jos Drijkoningen) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  Het klachtenreglement van het OCMW, zoals toegevoegd aan dit besluit, wordt 

goedgekeurd voor deze legislatuur 2019-2024. 
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 
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5 Rechtzetting van de vertegenwoordiging van het OCMW in de Raad van 

Bestuur van ZMK. 
 
De voorzitter: Ons besluit van 04/02/2019 bevat een vergissing en wordt rechtgezet en 
vervangen door dit besluit. Raadslid Stefan Daniels wordt vanuit de OCMW-raad voorgedragen 
als lid van de raad van bestuur van Ziekenhuis Maas en Kempen, met maatschappelijke zetel 
te 3680 Maaseik. 
 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het besluit d.d. 04 februari 2019 van de OCMW-raad tot aanstelling van raadslid 
Stefan Daniels in de algemene vergadering van v.z.w. Ziekenhuis Maas en Kempen (Z.M.K.) en 
tot aanstelling van raadslid Liesbeth Van der Auwera tot lid van de raad van bestuur van 
Z.M.K.; 
 
Overwegende dat dit een materiële vergissing betrof, het was en is de intentie om dhr. Stefan 
Daniels ook voor te dragen als bestuurder in Z.M.K., namens de OCMW-raad; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  Ons besluit van 04 februari 2019 wordt rechtgezet en vervangen door dit besluit: 

raadslid Stefan Daniels wordt vanuit de OCMW-raad voorgedragen als lid van de 
raad van bestuur van Ziekenhuis Maas en Kempen, met maatschappelijke zetel te 
3680 Maaseik.  

 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

6 Bijzondere Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal 

van 22 maart 2019 – mandaat van de OCMW-raad – goedkeuring. 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
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Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 
445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de 
eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene 
vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van 
bestuur wordt overgegaan; 
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger 
van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal; 
 
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal 
van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 
 
Benoeming van de leden van de raad van bestuur 
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere 
algemene vergadering van 22 maart 2019; 
 
Gelet op art. 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden 
m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie bepaalt; 
 
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in 
house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd; 
 
Overwegende dat de in house-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een 
‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal 
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele 
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 
 
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 
 
Dries Wim, burgemeester Genk 
Eens Karolien, schepen Tessenderlo 
Fourie Lore, schepen Landen 
Geypen Greet, schepen Mechelen 
Iacopucci Pietro, schepen Waregem 
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 
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Matheï Steven, burgemeester Peer 
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 
Paredaens Koen, schepen Zoersel 
Stijnen Francis, schepen Turnhout 
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 
 
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide 
consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;  
 
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden 
werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, 
politieke verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur; 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De  raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-

bestuurders goed. 
 
Artikel 2: De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere 

algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen 
conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou 
worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om 
deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 

 
Artikel 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
Artikel 4 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

7 Omlegging riolering ziekenhuis Maas en Kempen – goedkeuring gunning. 
 
Goedkeuring wordt gevraagd voor de gunning die Fluvius voor alle kleine netuitbreidingen heeft 
gedaan voor het project “Omlegging riolering ziekenhuis Maas en Kempen” aan Wegenbouw 
van de Kreeke, Nijverheidsprak 22 te 3580 Beringen. De opdracht “Omlegging riolering 
ziekenhuis Maas en Kempen” wordt gegund tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 
68 549,98 excl. BTW en 69 203,04 € incl. BTW (BTW medecontractant). OCMW Bree dient de 
prefinanciering door Fluvius ten bedrage van € 33 614,42 excl. BTW terug te betalen en het 
saldo van de kostprijs ten bedrage van 3 762,87 € incl. BTW (BTW medecontractant). De 
uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek van 
Fluvius opgesteld door Geotec. 
 
 
De OCMW-raad; 
De Raad: 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78, 
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 
26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
 
Gelet op 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; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op 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; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Omlegging riolering ziekenhuis Maas en 
Kempen” een bestek werd opgesteld door de ontwerper aangesteld door Fluvius, nl. Geotec, 
Riemsterweg 117, 3742 Bilzen; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en OCMW die op de OCMW-raad van 
27 maart 2017 en op de gemeenteraad van 6 april 2017 werd goedgekeurd; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 juni 2017 betreffende de goedkeuring van 
de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
 
Overwegende dat de aanbesteding door Fluvius werd georganiseerd; 
 
Overwegende dat Fluvius de werken voor alle kleine netuitbreidingen gegund heeft aan 
Wegenbouw van de Kreeke, Nijverheidspark 22 te 3580 Beringen; 
 
Overwegende dat het totaalproject Omlegging riolering ziekenhuis Maas en Kempen geraamd 
wordt op 68 549,98 € excl. BTW; 
 
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Fluvius, Trichterheideweg 8 te 
3500 Hasselt, en dat dit deel wordt geraamd op 17 259,23 € excl. BTW; 
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Overwegende dat Fluvius een deel van de kostprijs prefinanciert voor OCMW Bree, en dat dit 
deel wordt geraamd op € 33 614,42 € excl. BTW; 
 
Overwegende dat een deel van de kostprijs voor OCMW Bree betaald wordt door Fluvius door 
sleufherstel, en dat dit deel 14 566,52 € excl. BTW bedraagt; 
 
Overwegende dat het saldo van de kostprijs betaald wordt door OCMW Bree, en dat dit deel 
3 109,81 € excl. BTW en 3 762,87 € incl. BTW (BTW medecontractant) bedraagt; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 
2018, op budgetcode 2220000/DOM 4/0983 (raming 2018170076) en de overdracht hiervan 
naar 2019; 
 
Overwegende dat een visum vereist is, en dat de financieel directeur op 25 februari 2019 een 
visum met nummer 2012/690 verleende; 
 
Gehoord de voorzitter in zijn uiteenzetting en na beraadslaging, beslist met eenparigheid van 
stemmen: 
 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja-stemmen, 
 
BESLUIT 
 
Art. 1  Goedkeuring wordt verleend aan de gunning die Fluvius voor alle kleine 

netuitbreidingen heeft gedaan voor het project “Omlegging riolering ziekenhuis 
Maas en Kempen” aan Wegenbouw van de Kreeke, Nijverheidsprak 22 te 3580 
Beringen; 

 
Art. 2  De opdracht “Omlegging riolering ziekenhuis Maas en Kempen” wordt gegund 

tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 68 549,98 excl. BTW en 
69 203,04 € incl. BTW (BTW medecontractant); 

 
Art. 3      OCMW Bree dient de prefinanciering door Fluvius ten bedrage van € 33 614,42  
           excl. BTW terug te betalen en het saldo van de kostprijs ten bedrage van  
           3 762,87 € incl. BTW (BTW medecontractant); 
 
Art. 4  De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in 

het bestek van Fluvius opgesteld door Geotec; 
 
Art. 5  De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget 

van 2018, op budgetcode 2220000/DOM 4/0983 (raming 2018170076) en de 
overdracht hiervan naar 2019. 

 
Art. 6      De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer  
           bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van  
           toepassing. 
 

  
 

8 Delegatie aantal bevoegdheden inzake personeel. 
 
Volgende bevoegdheden worden door de OCMW raad aan het Vast Bureau gedelegeerd: 

 De goedkeuring van loopbaanverminderingen (Ouderschapsverlof, Vlaams Zorgkrediet, 
Onbetaald verlof, …) 

 Een selectieprocedure opstarten (vacantverklaring, …);  
 De aanstelling van leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure;  
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 Een kandidaat kiezen uit de geschikt bevonden kandidaten op basis van de 
selectieprocedure:  

 Het aanstellen van personeelsleden met een overeenkomst van onbepaalde duur  
 Vaststelling van een wervingsreserve  
 Beslissingen in verband met arbeidsongevallen met/zonder blijvende 

arbeidsongeschiktheid  
 Ontslagverlening (op pensioenstelling) van een contractueel/statutair personeelslid  
 Beëindiging van een arbeidsovereenkomst  
 Goedkeuring van een functiebeschrijving  
 Het opstellen van de reglementen over personeelsaangelegenheden (oa. 

arbeidsreglement…).  
 Het opstellen van een kader voor terbeschikkingstelling van personeelsleden.  
 Het opmaken van de personeelsformatie.  
 De vaststelling van het organogram  
 Vaststelling van de rechtspositieregeling  
 Overdracht van personeel  
 De invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer  
 Dadingen met personeelsleden die de beëindiging van het dienstverband, en meer 

bepaald de gevolgen daarvan, tot voorwerp hebben 
 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
 
Gelet in het bijzonder op artikel 78, 1ste alinea,  van het decreet over het lokaal bestuur: de 
raad voor maatschappelijk welzijn kan bij reglement zijn bevoegdheden overdragen aan het 
vast bureau, uitgezonderd de lijst van bevoegdheden opgesomd in artikel 78, 2de alinea. 
 
Overwegende dat er reeds een aantal bevoegdheden m.b.t. het personeel van het OCMW 
werden gedelegeerd aan het Vast Bureau dd. 18/01/2013; 
 
Overwegende dat het opportuun is om ook een aantal andere bevoegdheden m.b.t. personeel 
aan het Vast Bureau te delegeren;  
 
Dat zulke bevoegdheidsdelegatie het mogelijk maakt om op kortere termijn een beslissing te 
nemen in dossiers die louter betrekking hebben op het personeel van de diensten; 
 
Dat dit bijdraagt tot een efficiëntere organisatie en werking van deze diensten; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
 
Na beraadslaging, de goedkeuring met 15 ja-stemmen (Mathieu Kenis, Elly Langens, Michel 
Theunissen, Liesbeth Van der Auwera, Jo Vandersteegen, Mia Weltjens, Rudi Cober, Stefan 
Daniels, Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Mario Knippenberg, Katja Verheyen, 
Jacques Leten, Jos Drijkoningen) en 7 nee-stemmen (Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Lode Tijskens, 
Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Rik Hertogs) 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1 Volgende bevoegdheden worden door de OCMW raad aan het Vast Bureau 

gedelegeerd: 
 

 De goedkeuring van loopbaanverminderingen (Ouderschapsverlof, Vlaams 
Zorgkrediet, Onbetaald verlof, …) 

 Een selectieprocedure opstarten (vacantverklaring, …); 
 De aanstelling van leden van de selectiecommissie voor de selectieprocedure; 
 Een kandidaat kiezen uit de geschikt bevonden kandidaten op basis van de 

selectieprocedure;  
 Het aanstellen van personeelsleden met een overeenkomst van onbepaalde 

duur 
 Vaststelling van een wervingsreserve 
 Beslissingen in verband met arbeidsongevallen met/zonder blijvende 

arbeidsongeschiktheid  
 Ontslagverlening (op pensioenstelling) van een contractueel/statutair 

personeelslid  
 Beëindiging van een arbeidsovereenkomst  
 Goedkeuring van een functiebeschrijving  
 Het opstellen van de reglementen over personeelsaangelegenheden (oa. 

arbeidsreglement,…). 
 Het opstellen van een kader voor terbeschikkingstelling van personeelsleden. 
 Het opmaken van de personeelsformatie. 
 De vaststelling van het organogram 
 Vaststelling van de rechtspositieregeling 
 Overdracht van personeel 
 De invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer 
 Dadingen met personeelsleden die de beëindiging van het dienstverband, en 

meer bepaald de gevolgen daarvan, tot voorwerp hebben;  
 
Artikel 2 De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van 
toepassing. 

 

  
 

9 Opdrachthouderschap van een statutair personeelslid – Goedkeuring 
 
De OCMW-raad; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen; 
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;  
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Gelet op 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; 
 
Overwegende dat de OCMW-raad een opdrachthouderschap heeft toegekend aan Dhr. André 
Van Mierlo, ingaand vanaf 1 oktober 2015; 
 
Overwegende dat hij lid is van het managementteam; 
 
Overwegende dat dit opdrachthouderschap sinds 1 oktober 2015 vergoed wordt ten bedragen 
van 4% van het geïndexeerde jaarsalaris; 
 
Overwegende dat het OCMW-raadsbesluit een verlenging mogelijk maakte op voorwaarde dat 
de algemeen directeur dit voorstelt met een positief advies eraan gekoppeld; 
 
Overwegende dat André Van Mierloo sinds geruime tijd als secretaris van het autonoom 
gemeentebedrijf (AGB) is tewerkgesteld; 
 
Overwegende dat er een verregaande samenwerking is tussen stad Bree, OCMW-Bree en AGB-
Bree, vooral ook wat het patrimonium en gebouwenbeheer betreft;  
 
Overwegende dat het belangrijk is om na te gaan of voor het AGB Bree een fusie met haar 
dochteronderneming NV de Augustijner zinvol is op het vlak van fiscale voordelen, parkeerbeleid, 
schaalvergroting, patrimonium vergroting, ….; 
 
Overwegende dat dit fusietraject uit verschillende stappen bestaat die telkens een uitgebreide 
voorbereiding vereisen; 
 
Overwegende dat André Van Mierloo dit traject, samen met externe consultancy, mee opvolgt;  
 
Overwegende dat het hierom billijk is om het opdrachthouderschap voor André Van Mierloo te 
verlengen tot 31 december 2019; 
 
Op voorstel en met positief advies van de algemeen directeur, na aftoetsing ervan in het 
college van burgemeester en schepenen en bij de voorzitter van het autonoom gemeentebedrijf; 
 
Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; 
Na beraadslaging met unanimiteit van ja stemmen, 
 
BESLUIT 
 
Art. 1  Aan de heer André Van Mierloo wordt een toelage voor opdrachthouderschap 

toegekend, die 4% bedraagt van het geïndexeerde jaarsalaris en geldt tot 31 
december 2019. 

 
Art. 2      Deze toelage is niet cumuleerbaar met een salarisverhoging ten gevolge van de 

functionele loopbaan.   
 
Art. 3      Een afschrift van dit besluit is te bezorgen aan: de financieel beheerder en aan de 

personeelsdienst. 
 
Art. 4  De bepalingen uit het decreet over het lokale bestuur, Titel 7. Het bestuurlijk 

toezicht, zijn op dit besluit van toepassing, meer bepaald ook de bepalingen inzake 
meldingsplicht en bekendmaking. 
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10 Toegevoegd punt namens de fractie Verjonging. 
 

Agendapunt 4, klachtenbehandeling (Motie): voorstel tot beslissing, In het punt 4 van de 
agenda wordt een systeem van klachtbehandeling opgericht zoals verplicht gesteld door 
het DLB. Artikel 8 van het ontwerp van reglement stipuleert de instantie die optreedt als 
klachtbehandelaar. Wij menen dat de klachtbehandelaar in elk geval een externe instantie 
dient te zijn. Immers beschikken de thans als klachtenbehandelaars aangeduide personen 
reeds over een zeer druk en uitgebreid takkenpakket, daarenboven kunnen gênante situaties 
ontstaan tussen de collega’s. Artikel 303, §2, 4e DLB voorziet in een overeenkomst met de 
Vlaamse Ombudsdienst. Deze externe instantie, is perfect geplaatst om te worden aangeduid 
als klachtenbehandelaar. 

Wij stellen dan ook voor om te beslissen dat de effectieve klachtbehandeling 
(klachtenbehandelaar) niet in eigen beheer wordt georganiseerd, maar wel via een 
overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. 

 
Deze vraag en de stemming erover werd behandeld bij agendapunt 4. 

 

   
 

 

 
Einde vergadering: 22.50u. 
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