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Zitting van de OCMW-raad 

28 maart 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter OCMW-raad; 

 Vander Meeren Luc, Voorzitter vast bureau; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten,  Van den Dorpe Isabelle en  Kurt 

Fonteyne, Schepenen; 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe 

Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes 

Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

DAGORDE: 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Communicatie. Aankoopcentrale van VVSG vzw voor afname van de over-

heidsopdracht voor diensten ‘Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake 

universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”. Beslissing tot toetreden.  

3. Algemeen bestuur. Audit Vlaanderen. Rapport thema-audit budgetbeheer. Kennisname. 

4. Algemene financiering. OCMW-patrimonium. Verpachting jachtrecht. Principebeslissing en 

goedkeuring lastenboek. 

5. OCMW-patrimonium. Sociale huisvesting. Aanpassing intern huurreglement. Goedkeuring. 

1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 28 februari  2019 éénparig goed mits aanpassing in punt 

2: sp.a. naar sp.a./onafhankelijk.  

2. 

De OCMW-raad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op artikel 77 juncto 

artikel 78, 10°; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6° 

en 7°, artikel 43 en artikel 47; 

Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 21 september 2017 om de interesse van het 

OCMW tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht 

voor diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om bijgevolg potenti-

ele afnemer te worden van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te delen; 

Gelet op de principiële beslissing van de directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 

tot gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel “Raam-

contract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse 

lokale besturen”; 

Gelet op de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 november 2017 (BDA-

nummer 2017-534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22 november 2017 (nr. 

2017/S 224-466080); 

In uitvoering van beslissing van de directievergadering van VVSG vzw van 12 juni 2017 waar-

bij is bepaald dat: 
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 de VVSG vzw als aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2, 7°, b) en 

artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van vermelde 

opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde 

Vlaamse lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van het te sluiten 

raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18), 

op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele contracten inzake 

universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de voorwaarden van het bestek en 

de offerte van de dienstverlener; 

 het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers – steeds de 

vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone 

procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in voorkomend geval 

niet als een wijziging van de opdracht wordt beschouwd; 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van VVSG vzw van 17 oktober 2018 waarbij 

voornoemd raamcontract is gegund aan bpost; 

Overwegend dat de voornoemde opdracht van VVSG vzw  “Raamcontract voor de sluiting 

van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen”  een 

raamcontract is met één dienstverlener en VVSG vzw hierbij optreedt als aankoopcentrale in de 

zin van artikelen 2, 6°, a), artikel 2, 7°, b) en artikel 47 van de wet van 17 juni 2016; 

Overwegend dat het OCMW gebruik kan maken van de mogelijkheid tot afname van het 

raamcontract via de aankoopcentrale overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. 

VVSGvzw-2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2016 is vrijge-

steld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegend dat het aangewezen is dat het OCMW gebruik maakt van de aankoopcentrale 

om volgende redenen:  

-  de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;  

- het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 

betekent; 

- de VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van post-

diensten; 

Overwegend dat het OCWM niet verplicht is tot enige afname van het raamcontract (geen 

afnameverplichting); 

Overwegend dat de nodige budgetten beschikbaar zijn; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Het OCMW doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw betreffende de aanbesteding 

van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de 

sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale be-

sturen” (bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18). 

Art.2. Het vast bureau wordt belast met de uitvoering. 

Art.3. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur en aan de VVSG vzw. 
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3. 

De OCMW-raad, 

neemt kennis van het evaluatierapport opgesteld door Audit Vlaanderen naar aanleiding 

van de uitgevoerde thema-audit budgetbeheer bij het OCMW Wortegem-Petegem in het najaar 

van 2018. Het rapport omvat een aantal aanbevelingen om de risico’s op fouten tijdens het bud-

getbeheerproces zo laag mogelijk te houden. Voor deze aanbevelingen werd vanuit het OCMW 

een actieplan opgesteld dat ook is opgenomen in het rapport. Het rapport werd integraal aan alle 

raadsleden bezorgd. 

4. 

De OCMW-raad, 

Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882; 

Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991 en op het uitvoerend besluit van 23 juni 1998; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 1998 houdende de vaststelling 

van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden 

kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden 

erkend; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend; 

Gelet op de raadsbeslissing van 12 juni 2001 houdende de verhuring van het jachtrecht; 

Gelet op de bestaande overeenkomsten met betrekking tot de verhuring van het jachtrecht 

op bepaalde onroerende eigendommen van het OCMW; 

Overwegend dat de huidige overeenkomsten eindigen op 30 april 2019; 

Overwegend dat het wenselijk is om volgende jachtrechten opnieuw te verpachten met in-

gang van 1 mei 2019 voor een periode van negen jaar: 

- lot 1: grondgebied Wortegem (2 ha 77 a 90 ca); 

- lot 2: grondgebied Petegem (3 ha 24 a 81 ca); 

- lot 3: grondgebied Ooike (5 ha 56 a 53 ca); 

- lot 4: grondgebied Elsegem (1 ha 54 a 50 ca); 

Gelet op de relatief kleine opbrengst van de verpachting van de jachtrechten en op de hoge 

kosten verbonden aan een volledig openbare verpachting; 

Overwegend dat het aangewezen lijkt om – rekening houdend met de configuratie, de ver-

spreide ligging, de kleine oppervlakte van de betreffende percelen en de relatief beperkte rijkdom 

aan voor de jacht in aanmerking komend wild- een beperkte procedure van openbare verpachting 

te volgen; 

Gelet op het voorstel om de zittende jagers en de WBE te vragen een schriftelijk bod uit te 

brengen, waarna door middel van aanplakking en/of bekendmaking iedereen met een geldig 

jachtverlof voor het Vlaamse gewest een hoger bod kan doen; dat bij hoger bod de zittende jager 

of de WBE zijn voorkeursrecht kan uitoefenen; 

Gelet op het ontwerp van lastenboek, bevattende de algemene voorwaarden toepasselijk op 

de verpachting van de jacht in de voorvermelde eigendommen van het OCMW van Wortegem-

Petegem; 



45 
 

Gelet op de Organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, laatst gewijzigd bij decreet van 19 decem-

ber 2008; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshan-

delingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. De OCMW-raad beslist volgende jachtrechten opnieuw te verpachten met ingang van 1 mei 

2019 voor een periode van negen jaar: 

- lot 1: grondgebied Wortegem (2 ha 77 a 90 ca); 

- lot 2: grondgebied Petegem (3 ha 24 a 81 ca); 

- lot 3: grondgebied Ooike (5 ha 56 a 53 ca); 

- lot 4: grondgebied Elsegem (1 ha 54 a 50 ca). 

Art. 2. De Raad beslist om een beperkte procedure van openbare verpachting te volgen om hoge 

kosten te vermijden. 

Art. 3. Het ontwerp van lastenboek, bevattende de algemene voorwaarden toepasselijk op de 

verpachting van de jacht in de voorvermelde eigendommen van het OCMW van Wortegem-

Petegem, wordt goedgekeurd. 

5. 

De OCMW-raad, 

Gelet op de Organieke OCMW-wet van 8 juli 1976; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017, gewijzigd bij decreet van 

21 december 2018; 

Gelet op het Huurbesluit van 29 september 1994, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en latere wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van 

het sociaal huurstelsel ter uitvoering van artikel VII van de Vlaamse wooncode (kaderbesluit socia-

le huur) en latere wijzigingen; 

Gelet op het ministeriële besluiten van  21 december 2007 en 30 juli 2008 houdende uitvoe-

ring van een aantal bepalingen van het kaderbesluit sociale huur, zijnde o.a. bepaling van nadere 

regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrij-

vingsregister voor kandidaat-huurders en latere wijzigingen; 

Overwegend dat voor lokale besturen de huurprijsberekening blijft gelden zoals beschreven 

in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994; 

Gelet op de controle ‘naleving sociale huurreglementering’ van 6 september 2018 door 

mevr. Hilde Storms, toezichthouder bij het Agentschap Wonen Vlaanderen; 

Gelet op het verslag opgemaakt naar aanleiding van bovenvermelde controle en per e-mail 

ontvangen op het OCMW op 9 november 2018; Dat de OCMW-raad hiervan kennis nam in zitting 

van 22 november 2018; 

Overwegend dat het OCMW een huurreglement dient vast te stellen op basis waarvan de 

verhuring van de sociale woningen zal geschieden; 
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Overwegend dat het intern huurreglement, vastgesteld door de OCMW-raad in zitting van 

19 januari 2012, niet meer actueel is en niet meer voldoet aan de op heden geldende regelgeving;  

Dat een grondige aanpassing van het intern huurreglement zich aldus opdringt; 

Dat de wijzigingen aan het intern huurreglement zich onder andere situeren op gebied van: 

 de eigendomsvoorwaarde; 

 de taalkennisvereiste; 

 de GDPR-regelgeving; 

 de inkomstengrenzen; 

 de verdeelsleutel afrekening huurlasten; 

 de looptijd van de huurovereenkomst en de huurwaarborgregeling; 

 de lijst van kleine herstellingen; 

 …; 

Dat als bijlagen o.a. ook volgende documenten ter goedkeuring worden toegevoegd: 

 de inkomensgrenzen 2019; 

 de rationele bezettingsnorm; 

 het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsbewijs; 

 de klachtenprocedure; 

 de typehuurovereenkomst voor de verhuring door het OCMW met toepassing van titel VII van 

de Vlaamse Wooncode; 

 het reglement van interne orde; 

 het uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan de woning. 

Gelet op het positief advies van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 21 maart 

2019 betreffende het ontwerp van intern huurreglement; 

Na bespreking en beraadslaging; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art.1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het intern huurreglement, van toepassing op de 

woongelegenheden van het OCMW Wortegem-Petegem en verhuurd onder het sociaal 

huurstelsel, vast. 

Art.2. Dit besluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Agentschap Inspectie RWO van het 

Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
 
 
An Buysschaert. Koen Desloovere. 


