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Notulen OCMW-raad

Zitting van maandag 6 september 2021 om 21u00

AANWEZIG: Jordy Kunnen, Voorzitter

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 
Katja Verheyen, Schepenen

Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Mathieu 
Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free 
Bamps, Jo Leenders, OCMW raadsleden

Stefan Goclon, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: Martijn Geerits, Jeff Ceyssens, OCMW raadsleden

AFWEZIG: /

De voorzitter opent de vergadering om 21u00.

OPENBAAR

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1. Notulen OCMW-raad van 7 juni 2021 - goedkeuring

SAMENVATTING:

De notulen van de OCMW-raad van 7 juni 2021, opgesteld volgens de richtlijnen van het 
DLB, worden goedgekeurd.
De OCMW-raad:
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
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Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met 
betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
Overwegende dat de notulen in chronologische volgorde alle onderwerpen vermelden die de 
raad besprak, met de beslissingen en het resultaat van de stemming. De goedkeuring door 
de raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk 
authenticiteit;
 
Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 
van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 
gebeuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De notulen van de OCMW-raad van 7 juni 2021, opgesteld volgens de richtlijnen van 
het DLB, worden goedgekeurd.
 
Art. 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.

2. Zittingsverslag OCMW-raad van 7 juni 2021 - goedkeuring.

SAMENVATTING:

Het zittingsverslag, opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
De OCMW-raad:
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 
bestuurshandelingen;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met 
betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met 
betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;
 
Overwegende dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen 
het schriftelijk zittingsverslag een selectie bevat van wat er is gebeurd tijdens de openbare 
vergadering. Het vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten 
en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen. De goedkeuring door de raad en de 
ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit;
 
Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 
van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 
gebeuren;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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BESLUIT: 

Art. 1: Het zittingsverslag van de OCMW-raad van 7 juni 2021, opgesteld volgens de 
richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
 
Art. 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.

AGENDA

3. Rapportering over het organisatiebeheersingssysteem - ter kennisgeving

SAMENVATTING:

Artikel 219, lid 2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het 
college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem.
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 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;
 
Gelet op het feit dat dit auditrapport Thema-audit Monitoring Meerjarenplan,  Auditopdracht 
2106 op 25/06/2021 door de voorzitter van de gemeenteraad via elektronische weg aan al 
de gemeenteraadsleden werd bezorgd;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, art. 219, dat bepaalt dat de algemeen 
directeur elk jaar over de organisatiebeheersing moet rapporteren aan het politieke niveau. 
Zo is het management transparant over de wijze waarop de organisatie omgaat met de 
risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen;

BESLUIT: 

Artikel 1: De raad neemt kennis van de rapportering over de organisatiebeheersing, door de 
algemeen directeur, in de vorm van het Auditrapport d.d. 15/06/2021 ‘Thema-audit 
Monitoring Meerjarenplanning’ vanwege Audit Vlaanderen:
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 De algemeen directeur rapporteert met betrekking tot de stand van zaken van onze 
organisatiebeheersing, die ook beïnvloed werd door de Covid-19 crisis. Positief is wel dat we 
daardoor onze organisatie verplicht hebben moeten omvormen wat interne werking en wat 
dienstverlening betreft en met extra aandacht voor de gezondheid van ons personeel in hun 
werksfeer.
Telewerken van thuis uit blijkt goed te lukken, werken op afspraak ook, en dienstverlening via 
digitale weg.
Er werd ook, in samenspraak met de vakbonden, een reglement goedgekeurd om werken van 
thuis uit  (1 tot 2 dagen per week) toekomstig verder te zetten. Uiteraard staat onze 
dienstverlening voorop en is telewerken voor een personeelslid ook een zaak van gunsten en 
plichten.
We merken ook dat het beperkte sociale contact op de werkvloer en erbuiten (bv. 
personeelsfeest, teambuildings per dienst, …) door velen toch meer en meer als een gemis 
wordt ervaren.
We verwachten vanaf 1 september een meer normale werking en meer openingsuren in alle 
stadsdiensten dan ervoor in Corona-tijd, ook al blijven sommige maatregelen van kracht (1,5 
meter afstand, ook in vergaderingen, mondmaskers, …).
Onze organisatiebeheersing werd onlangs doorgelicht door Audit Vlaanderen. Het rapport 
hiervan werd in juni aan de raadsleden bezorgd en is nu ook ter inzage bij deze 
raadsvergadering.
De managementreactie, hierin opgenomen, is een samenvatting van hoe het 
managementteam de organisatiebeheersing opvolgt en de aanbevelingen van Audit 
Vlaanderen ter harte neemt en vormt de kern van de rapportering aan de raad.
 
Artikel 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald 
deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.
 

4. Opvolgingsrapportering met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan - ter 
kennisgeving

 
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 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;
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Gelet op de Omzendbrief KB / ABB 2019 / 4 van de Vlaamse regering met betrekking tot de 
strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale- en provinciale besturen volgens de 
beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de bespreking van het ontwerp van de opvolgingsrapportering op heden, in het college 
van burgemeester en schepenen op 16/08/2021, tevens in het vast bureau op die datum, 
samen met de aanwezige leden van het managementteam;
 
Overwegende dat conform art. 171, 6e alinea DLB de opmaak van het opvolgingsrapport 
gebeurt in overleg met het managementteam;
 
Overwegende art. 176 DLB de financieel directeur instaat voor het opstellen van de 
opvolgingsrapportering;
 
Overwegende art. 263 DLB de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
bepalen wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering 
van het meerjarenplan, wordt voorgelegd;
 
Overwegende dat er tot op heden niets werd bepaald wanneer dat rapport dient voorgelegd 
en dat cfr. Art. 263 DLB dit minstens voor het einde van het derde kwartaal een 
opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.
 
Gelet op het voorliggende voortgangsrapport opgesteld door de financieel directeur op datum 
van 30/07/2021 een rapportering bevat van de a. beleidsopvolging ifv de exploitatie en b. 
beleidsopvolging ifv de investeringen, c. detaillering op niveau van de kosten en 
opbrengstenrekeningen voor wat betreft de exploitatie, d. detaillering op niveau van de activa 
en passivarekeningen voor wat betreft de investeringen, e. een overzicht geeft van de 
financiële toestand op datum van .30/07/2021 en dit ingepast in het MJP 2020-2025, f. een 
overzicht geeft van de thesaurie en een dashboard inzake debiteurenbeheer weergeeft;
 
Overwegende dat navolgende tabel M2 uit dat rapport kon worden afgeleid:



OCMW Notulen - 6

 

 
Overwegende dat uit het voorgaande overzicht blijkt dat het investeringssaldo ruim 5,7 mio 
euro negatief is en dat dit past binnen het aangepaste MJP, en dat dit aanleiding geeft in 
liquiditeitskrapte, waardoor de nood aan leningen voor de investeringen 2021 hoog is. 
Volgens de aanpassing MJP kan men tot 9.703.110,- euro financieringen aangaan;
 
Mits het aangaan van de nodige financieringen voor de investeringen 2021 zal inzake het 
financieel evenwicht voldaan zijn aan navolgende voorwaarden:

1. Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief;
2. De autofinancieringsmarge tijdens het laatste jaar van de beleidsperiode is positief;

BESLUIT: 

 
Artikel 1   De OCMW-raad neemt kennis van geconsolideerde opvolgingsrapport VOORTGANG 
MJP 2020-2025
 
Artikel 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald 
deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing

5. Bijeenroeping Bijzondere Algemene vergadering van vzw ZMK op  29 september 2021 en 
agenda - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat

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 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;
 
Gelet op het feit dat de gemeente tot het ogenblik van de effectieve ontbinding en sluiting 
van de vereffening deelnemer is van de vzw ZMK;
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van ZMK;
Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van ZMK op 29 september 2021 met de 
volgende agendapunten:
 

1. toelichting procedure en voorwaarden artikel 2:135 WVV;
2. kennisname verslag raad van bestuur dd. 7 juni 2021, incl. staat van activa en passiva 

per 30 juni 2021 (bijlage);
3. kennisname verslag commissaris (bijlage);
4. goedkeuring jaarrekening 2021 (bijlage);
5. beslissing tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte 

overeenkomstig art. 2:135 WVV;
6. vaststelling netto-actief en desgevallend beslissing tot overdracht om niet aan Ziekenhuis 

Oost-Limburg A.V. (KBO nr. 0256.543.917, 'ZOL');
7. kwijting bestuurders en commissaris;
8. locatie bewaring boeken en bescheiden van de VZW gedurende ten minste vijf jaar;
9. volmacht neerleggingsformaliteiten en schrapping KBO-register;
10. andere mandaten voor afhandeling ontbinding en vereffening.

 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren;
 
Overwegende dat vzw Ziekenhuis Maas en Kempen - ZMK, momenteel een ‘lege rechtspersoon’, 
ophoudt te bestaan en als ziekenhuis na de fusie sinds 1/1/2021 opgenomen is binnen de 
autonome vereniging Ziekenhuis Oost Limburg - ZOL;
 
Na beraadslaging en stemming;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de algemene 
vergadering van vzw ZMK van 29 september 2021 goedgekeurd.
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Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om in de algemene 
vergadering van vzw ZMK op 29 september 2021 te handelen en te beslissen conform dit 
besluit. 
 
Art. 3: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

6. Samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw rond Instapje - engagement voor 
voortzetting project van 1 januari 2022 tot 31 augustus 2022 - kennisneming besluit 
gemeenteraad.

SAMENVATTING:

Kennisneming van besluit van Gemeenteraad van 6 september 2021 rond 
samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw over Instapje met het engagement om dit 
tot 31 augustus 2022 verder te zetten met projectmiddelen van Huis van het Kind. 
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;
 
Overwegende het besluit van de Gemeenteraad van 6 september 2021 over de 
samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw over de opstart van het taalproject 
Instapje, wat voor 2021 gefinancierd wordt met Vlaamse projectsubsidies i.h.k.v. de 
coronacrisis;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: De OCMW-raad neemt kennis van het besluit van de gemeenteraad van 6 september 
2021 over de samenwerkingsovereenkomst met Kind en Taal vzw over Instapje en neemt het 
engagement om dit tot 31 augustus 2022 verder te zetten met projectmiddelen van Huis van 
het Kind.
 
Art. 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.

VERPLICHT BIJLAGE
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7. Uitnodiging Algemene Vergadering Welzijnsregio 28 september 2021 om 19.30 uur

VERPLICHT BIJLAGE
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De voorzitter sluit de vergadering om 21u30.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

#$ondertekening2$#                                 #$ondertekening1$#

Algemeen directeur,
Stefan Goclon

#$stempel$#

Voorzitter
Jordy Kunnen
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