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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 
Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens, 
Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
Openbaar 

1. Betreft: OR/2019/064 - OCMW-financiën. Budgetwijziging 2019/2. Vaststelling.   
Gelet op de artikelen 596 en 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 
2017; 
Gelet op 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 en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op 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 en de 
volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen en de volgende wijzigingen ervan; 
Overwegende dat een tweede wijziging van het budget 2019 zich opdringt; dat de wijziging van 
het budget 2019 werd voorbereid door de algemeen directeur en de financieel directeur in 
samenspraak met het managementteam; dat het ontwerp van de tweede budgetwijziging 2019 
ter bespreking voorligt; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De tweede budgetwijziging van 2019 zoals deze blijkt uit de voorgelegde documenten 
wordt vastgesteld. 
Art. 2.- Dit besluit wordt binnen een termijn van 20 dagen overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/060 - Welzijnszorg Kempen. Jaarrekening 2018. Kennisname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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Gelet op artikel 485 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat Welzijnszorg Kempen als 
Welzijnsvereniging van het publiek recht onderworpen is aan de bepalingen van deel 2, titel 7 
inzake het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op artikel 490 § 2 van het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 193, 2e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 7 september 2018 tot 
wijziging van besluit d.d. 30 maart 2018; 
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 26 juni 2019 
de jaarrekening 2018 vaststelde; 
Overwegende dat de OCMW-raad een termijn van 50 dagen na verzending heeft om dit punt te 
agenderen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De OCMW-raad neemt kennis van de vastgestelde jaarrekening 2018 van de OCMW-
vereniging Welzijnszorg Kempen. 
Art.2.- De OCMW-raad heeft geen opmerkingen. 
Art.3.- Een afschrift van dit besluit over te maken aan Welzijnszorg Kempen. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
3. Betreft: OR/2019/063 - Klachtenbehandeling. Rapportering.   
Algemeen directeur Bart Adams verschaft toelichting bij dit agendapunt. 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 28 november 2016 houdende de goedkeuring van het 
reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 december 2016 houdende 
de goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 december 2016 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Gelet op het besluit van het vast bureau d.d. 5 augustus 2019 houdende de aanstelling van een 
klachtencoördinator; 
Overwegende dat artikel 302 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat zowel de gemeenteraad 
als de raad voor maatschappelijk welzijn bij reglement een systeem van klachtenbehandeling 
organiseert; dat het systeem van klachtenbehandeling overeenkomstig artikel 303 van Decreet 
Lokaal Bestuur zowel voor de gemeente als voor het OCMW op het ambtelijke niveau wordt 
georganiseerd en maximaal onafhankelijk is van de diensten waarop de klachten betrekking 
hebben; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OCMW-raad 
over respectievelijk de klachten ingediend tegen de gemeente en het OCMW; 
Overwegende dat er de facto een gezamenlijk systeem van klachtenbehandeling is voor de 
gemeente en het OCMW, gezien het reglement inzake klachtenbehandeling gelijk is en dezelfde 
klachtencoördinator werd aangesteld; dat er derhalve voor wordt gekozen om de rapportering 
gezamenlijk te doen; 
Gelet op onderstaand overzicht van de ingediende klachten: 

  Totaal Ontvankelijk Gegrond 

Gemeente (vanaf 1 januari 2017) 8 7 4 

OCMW (vanaf 1 januari 2019) 1 0 0 

Totaal 9 7 4 

Er werd één klacht na ontvankelijkheidsverklaring ingetrokken. 

Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het overzicht van de ingediende klachten, als volgt: 

  Totaal Ontvankelijk Gegrond 

Gemeente (vanaf 1 januari 2017) 8 7 4 

OCMW (vanaf 1 januari 2019) 1 0 0 



 
 

Notulen -  raad voor maatschappelijk welzijn – Lokaal bestuur Rijkevorsel       3 

 
 

Totaal 9 7 4 

Er werd één klacht na ontvankelijkheidsverklaring ingetrokken.   

   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
4. Betreft: OR/2019/065 - Organisatiebeheersing. Algemeen kader van het 

organisatiebeheersingssysteem. Goedkeuring.   
Algemeen directeur Bart Adams verschaft toelichting bij dit agendapunt. 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 oktober 2016 inzake de aanpassing van het algemene 
kader van het organisatiebeheersingssysteem; 
Overwegende organisatiebeheersing overeenkomstig artikel 217 van het Decreet Lokaal Bestuur 
het geheel is van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 
verschaffen dat men: 
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst; 
2° wetgeving en procedures naleeft; 
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
5° de activa beschermt en fraude voorkomt; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 218 van het Decreet 
Lokaal Bestuur bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW 
wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de 
aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de 
rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het organisatiebeheersingssysteem 
betrokken zijn; dat het organisatiebeheersingssysteem minstens beantwoordt aan het principe 
van functiescheiding waar mogelijk en verenigbaar is met de continuïteit van de diensten; 
Overwegende dat het organisatiebeheersingssysteem overeenkomstig artikel 219 van het Decreet 
Lokaal Bestuur wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 
managementteam; dat het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de 
elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn; dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het 
college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de OCMW-raad en het vast bureau 
over de organisatiebeheersing; 
Overwegende dat het wenselijk is om de organisatiebeheersing gezamenlijk te organiseren voor 
de gemeente en het OCMW; dat van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om het bestaande 
kader van de gemeente te actualiseren, zodat hierin ook aandacht wordt besteed aan de 
beheersing van kernprocessen; 
Gelet op voorliggend ontwerp van algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem goed te keuren, zoals weergegeven 
in de bijlage, dewelke integraal deel uitmaakt van onderhavig besluit. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
5. Betreft: OR/2019/067 - Delegatie opdracht 'raamcontract voor aanstelling architect 2019' aan 

het gemeentebestuur. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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 de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet), en 
inzonderheid artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en 
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voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Overwegende dat gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en 
administratieve vereenvoudiging; 
Overwegende dat het aangewezen is om met Gemeente Rijkevorsel samen te werken in het 
kader van samenaankopen; 
Overwegende dat voorgesteld wordt om het gemeentebestuur Rijkevorsel te mandateren om de 
procedure te voeren voor de overheidsopdracht "raamcontract voor aanstelling architect 2019" 
en in naam van het OCMW Rijkevorsel bij de gunning van de opdracht op te treden; 
Overwegende dat er voldoende budgetten voorzien zijn/worden in de meerjarenplanning; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Het gemeentebestuur Rijkevorsel wordt gemandateerd om de overheidsopdracht 
"raamcontract voor aanstelling architect 2019" te voeren en in naam van het OCMW Rijkevorsel 
bij de gunning van de opdracht op te treden. 
Art.2.- In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de 
opdracht. 
Art.3.- De facturatie van de werken/leveringen/diensten gebeurt rechtstreeks aan het OCMW 
Rijkevorsel. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
6. Betreft: OR/2019/059 - Aanduiding plaatsvervanger lid bijzonder comité voor de sociale 

dienst. Kennisname.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals 
goedgekeurd in zitting d.d. 28 januari 2019; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 39, §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de 
raad voor maatschappelijk welzijn plaatsvervangers kunnen worden aangeduid die de effectieve 
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn; dat deze 
plaatsvervangers lid moeten zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en moeten worden 
aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte hebben 
ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst; dat de 
aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen 
directeur; dat deze verklaring ter kennis dient te worden gebracht van de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de eerstvolgende zitting; dat de aanduiding geldig is vanaf de 
datum vermeld op het ontvangstbewijs; 
Overwegende dat de plaatsvervanger overeenkomstig artikel 39, §4 van het huishoudelijk 
reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn slechts kan deelnemen aan de vergadering 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst als dat ten minste twee werkdagen 
voorafgaandelijk aan de vergadering werd gemeld aan de voorzitter en de secretaris van de 
vergadering; 
Gelet op voorliggende verklaring waarbij mevr. Lut Backx, dhr. Bart Van De Mierop en dhr. Jack 
Jacobs in deze volgorde als plaatsvervangers voor dhr. Danny Eelen worden aangeduid; 
Overwegende dat de plaatsvervangers die worden voorgedragen lid zijn van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en werden voorgedragen door een meerderheid van de raadsleden die 
de voordrachtakte hebben ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst; dat de betreffende verklaring tegen ontvangstbewijs werd afgegeven aan de 
algemeen directeur; dat de aanduiding van de plaatsvervangers voor het bijzonder comité voor 
de sociale dienst geldig is vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs, te weten 22 mei 
2019; 



 
 

Notulen -  raad voor maatschappelijk welzijn – Lokaal bestuur Rijkevorsel       5 

 
 

Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van de aanduiding van mevr. Lut Backx, dhr. Bart Van De Mierop en dhr. Jack 
Jacobs in deze volgorde als plaatsvervangers voor dhr. Danny Eelen voor het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
7. Betreft: OR/2019/058 - Raamcontract Stad Brugge voor ICT (2018-2024). Deelname. 

Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 februari 2015 betreffende de toetreding tot 
het raamcontract van de stad Brugge voor ICT; 
Gelet op het verval van dit raamcontract en de voorliggende vernieuwing voor de periode 2018-
2024; 
Gelet op de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad 
van Brugge betreffende de nieuwe raamovereenkomst ICT; 
Gelet op de beslissing van het college van het vast bureau d.d. 17 juni 2019 betreffende 
Raamcontract Stad Brugge voor ICT (2018-2024); 
Overwegende dat het oude raamcontract meermaals gebruikt werd voor diverse aankopen van 
het gemeentebestuur; dat de raamovereenkomst ook van pas kan komen voor aankopen van het 
OCMW; 
Overwegende dat stad Brugge optreedt als aankoopcentrale voor de aankoop van ICT producten 
en andere organisaties de mogelijkheid biedt om hierop beroep te doen; (art. II.1 van het 
gunningsbestek) 
Overwegende dat een deelname aan het raamcontract niet verplicht tot aankoop; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel: De deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de ICT 
Opdrachtencentrale (2018-2024) van stad Brugge worden goedgekeurd; 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
8. Betreft: OR/2019/066 - 't Kader. Vraag tot verhoging werkingsbijdrage. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen op 10 februari 2010 samen met verscheidene partners uit 
de sector van zorg en gezondheid de vzw ’t KADER (Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie) 
oprichtte om een aanvraag tot conventie in te dienen bij de bevoegde overheid; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen penhouder was van het dossier dat samen met de regio 
werd vormgegeven en meermaals werd ingediend bij de bevoegde overheden; 
Gelet op de inhoudelijke steun van de Kempense lokale besturen, uitgedrukt in een charter voor 
de regio dat in 2014 o.m. door alle Kempense burgemeesters en OCMW-voorzitters werd 
ondertekend; 
Overwegende dat het dossier in 2014 inhoudelijk werd goedgekeurd, maar wegens de zesde 
staatshervorming on hold werd gezet; 
Overwegende dat ’t KADER op 17/12/18 de beslissing ontving dat de conventie werd 
goedgekeurd met ingang van 31/12/18 voor 15 bedden (8 voor een Ontwenningsprogramma en 7 
voor een Behandelprogramma); 
Overwegende dat de conventie niet het volledige benodigde personeels- en werkingsbudget 
omvat en de vraag door de bevoegde overheden werd gesteld om te zorgen voor een regionale 
bijdrage om de totaalfinanciering rond te krijgen; 
Overwegende dat OPZ Geel garant staat voor de inbreng van de noodzakelijke  middelen ter 
financiering van de gebouwenkost met een maximum van 192.000€ op jaarbasis; 
Overwegende dat de Conferentie van Kempense Burgemeesters tijdens haar zitting van 2/06/18 
haar steun aan het dossier van ’t KADER uitdrukte en de principebeslissing nam om dit te 
ondersteunen door een verhoging van de werkingsbijdrage van de besturen aan Welzijnszorg 
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Kempen zodat de binding en de betrokkenheid van de lokale besturen via deze weg verhoogd en 
erkend kan worden; 
Gelet op de bevestiging van dit engagement op de Conferentie van Burgemeesters op 
12/01/2019; 
Overwegende dat deze bijdrage van de lokale besturen het noodzakelijke sluitstuk vormt van de 
totaalfinanciering van het project en als voorwaarde werd gesteld door de Vlaamse Overheid; 
Overwegende dat de middelen toegekend door de overheid gegarandeerd zijn voor ’t Kader door 
de opname van de conventie van ’t KADER in de besluitvorming van het overnamedecreet d.d. 6 
juli 2018 via een besluit van de Vlaamse Regering van 10/05/2019; 
Gelet op de bespreking op de Raad van Beheer van Welzijnszorg Kempen op 13 juni 2018 waar 
het voorstel tot verhoging van werkingsbijdrage unaniem goedgekeurd werd; 
Gelet op de bespreking van het dossier op de Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen op 9 
januari 2019; 
Gelet op de bespreking  en de goedkeuring van het dossier op de Algemene Vergadering van 
Welzijnszorg Kempen op 26 juni 2019 om de verhoging van de bijdrage ten bedrage van 0,6€ per 
inwoner op te vragen bij de lokale besturen met ingang vanaf 1/1/2019 en te betalen vóór 31 
december 2019; 
Gelet op de bespreking; 
Overwegende dat schepen Vangenechten een amendement wenst in te dienen dat ertoe strekt 
om in het besluit een extra artikel 5 op te nemen, geformuleerd als volgt: ‘Toevoeging art.5: 
Niet opgebruikte budgetten voortvloeiend uit deze werkingsbijdrage worden geregistreerd. Na 
2 jaar werking wordt geëvalueerd hoe dit restbudget wordt besteed. 
Vanaf de concrete opstart van het centrum dienen de lokale middelen voor de reguliere werking 
van het centrum.’ 
Gelet op de stemming over dit amendement, dat met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen;  
Overwegende dat, overeenkomstig art. 17, 3e lid van het huishoudelijk reglement van de raad 
voor maatschappelijk welzijn, de stemming over de hoofdvraag niet meer plaatsvindt;  
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1 - De werking van de op te richten revalidatievoorziening verslaafdenzorg financieel te 
ondersteunen met ingang vanaf 1/1/2019. 
Art.2 - Vanaf 2019 een bedrag van 0,6 € per inwoner toe te voegen aan de jaarlijkse bijdrage 
aan Welzijnszorg Kempen met het oog op de realisatie en exploitatie van dit residentieel 
centrum voor mensen met een verslaving. Deze bijdrage zal jaarlijks geïndexeerd worden. 
Art.3 - De bijdrage voorzien voor 2019 ten bedrage van € 7159.2 te betalen aan Welzijnszorg 
Kempen voor 31 december 2019. 
Art.4 - Een afschrift van deze beslissing over te maken aan Welzijnszorg Kempen. 
Art.5 - Niet opgebruikte budgetten voortvloeiend uit deze werkingsbijdrage worden 
geregistreerd. Na 2 jaar werking wordt geëvalueerd hoe dit restbudget wordt besteed. 
Vanaf de concrete opstart van het centrum dienen de lokale middelen voor de reguliere werking 
van het centrum. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 20:20 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 

    
Bart Adams    

 
 
 
 
 

De Voorzitter, 
 
 
 

Wim De Visscher 
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