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Zitting van de OCMW-raad 

26 september 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 
 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Kurt Fontey-
ne, Schepenen; 
Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Oli-
vier, 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. Reglement klachtenbehandeling. Goedkeuring. 

3. Algemeen bestuur. OCMW-financiën. 

a. Vaststellen begrip ‘dagelijks bestuur’. Goedkeuring. 

b. Vaststellen van de voorwaarden gekoppeld aan het voorafgaand visum van de financieel 

directeur. Goedkeuring.  
1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 27 juni 2019 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder op de 
artikelen 302 en 303 betreffende de organisatie bij reglement van een systeem van klachten-
behandeling; 

Overwegende dat het systeem van klachtenbehandeling georganiseerd is op ambtelijk ni-
veau en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben;  

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018, inzonderheid op titel II hoofdstuk 5 
houdende de minimale voorwaarden en termijnen omtrent klachtenbehandeling (art. II.74 – II 88);  

Gelet op het ontwerp van reglement van klachtenbehandeling opgesteld door de dienst 
communicatie dat aan alle raadsleden werd bezorgd en waarin de voorwaarden opgenomen zijn 
waaraan een klacht moet voldoen om ontvankelijk te zijn;  

BESLUIT: met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/Onafhankelijk) bij 1 onthouding (On-
afhankelijk) 

Art.1. Het reglement voor klachtenbehandeling wordt goedgekeurd als volgt: 

Artikel 1: Definitie 

Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid over een door de lokale overheid al dan niet 
verrichte handeling of prestatie. 
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Let wel: het gaat hierbij om de administratieve werking van de lokale overheid. Klachten over het 
beleid vallen hier niet onder, deze moeten op politiek niveau worden behandeld. 

Artikel 2: Ontvankelijkheid 

§ 1  Een klacht is ontvankelijk wanneer: 

1. De contactgegevens van de klachtindiener gekend zijn. 

2. De feiten waarop de klacht betrekking heeft, duidelijk omschreven zijn. 

3. De klachtindiener een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft bij de behandeling van de 
klacht. 

4. De klacht schriftelijk of elektronisch bij een medewerker of dienst binnen gekomen is en 
geregistreerd is. Dit kan: 

o per brief naar Waregemseweg 35 – Wortegem-Petegem, 

o via e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be, 

o via het online contactformulier op www.wortegem-petegem.be/contactformulier. 

5. De klacht betrekking heeft op handelingen of gedragingen van de diensten van het ge-
meentebestuur van Wortegem-Petegem. 

6. Een vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem vallen 
hier niet onder. 

§ 2 Een klacht is niet ontvankelijk wanneer: 

1. De klacht reeds behandeld werd. 

2. De klacht betrekking heeft op feiten die langer dan 1 jaar voor de indiening van de klacht 
plaatsvonden. 

3. De klacht over de regelgeving gaat. 

4. De klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid, beleidsvoornemens of beleidsverklaringen 
gaat. 

5. De klacht over feiten of handelingen gaat waarvoor een georganiseerde administratieve 
beroepsmogelijkheid voorzien is. 

6. De klacht over feiten of handelingen gaat waarover een rechtszaak loopt. 

7. De klacht kennelijk (duidelijk, goed waarneembaar) ongegrond is. 

8. De klager geen belang kan aantonen. 

9. De klacht betrekking heeft op feiten of handelingen waarvoor het gemeentebestuur niet 
bevoegd is. 

Artikel 3: Behandeling 

De indiener van de klacht krijgt binnen de 10 dagen een ontvangstbevestiging met melding van 
wie de klacht verder zal onderzoeken. De gemeente handelt de klacht af binnen 45 werkdagen 
(deze termijn kan verlengd worden mits motivatie) na ontvangst van de klacht. 

Als er elders een klacht of beroep kan worden ingediend, dan wordt dit vermeld. 

De indiener ontvangt een antwoord per brief en/of e-mail, of wordt uitgenodigd voor een gesprek. 
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Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacywetgeving. Zie ook www.wortegem-
petegem.be/privacyverklaring.  

Artikel 4: Rapportering 

Jaarlijks wordt over de behandelde klachten gerapporteerd aan het College van burgemeester en 
schepenen en de gemeenteraad. 

Artikel 5: Inwerkingtreding 

Deze klachtenprocedure treedt in werking vanaf 1 oktober 2019. 

Artikel 6: Evaluatie 

Dit reglement wordt geëvalueerd na één jaar werking. 

3. a. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikels 78 
tweede lid 9° en 10° a) en 84 § 3 5°; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheids-
opdrachten in de klassieke sectoren, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van be-
stuurshandelingen, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Overwegende dat op 1 januari 2019 een aantal bepalingen van het decreet lokaal bestuur in 
voege traden; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 78 tweede lid 9° van het decreet lokaal bestuur, 
de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is om uitspraak te doen over het begrip ‘dagelijks 
bestuur’; 

Overwegende dat dit een impact heeft op de bevoegdheidsverdeling bij het voeren van 
overheidsopdrachten, meer bepaald voor wat betreft het vaststellen van de plaatsingsprocedure 
en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten; 

Dat het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van 
overheidsopdrachten behoort tot de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn, tenzij 
de opdracht past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ waarvoor het vast bureau bevoegd is; 

Overwegende dat onder dagelijks bestuur wordt verstaan, de bevoegdheden waarvoor de 
raad voor maatschappelijk welzijn een delegatie geeft aan het vast bureau om de dagelijkse wer-
king van OCMW vlot te laten verlopen; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om volgende verrichtingen als opdrachten van dage-
lijks bestuur te definiëren: 

- alle opdrachten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 42 § 1 van de wet op de 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande be-
kendmaking), in combinatie met artikel 90 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betref-
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fende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (periodiek aanpasbare 
drempel van 144.000 euro exclusief btw in 2019); 

- aanvullende werken, leveringen of diensten die niet voorzien werden bij de vaststelling van de 
voorwaarden van de overheidsopdracht, voor zover ze de aard van de oorspronkelijke opdracht 
niet wijzigen en voor zover de meeruitgave maximaal 15 procent bedraagt van het oorspronke-
lijk goedgekeurde bedrag van de raming; 

Gelet op het advies van het managementteam; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De volgende verrichtingen worden gedefinieerd als opdrachten van dagelijks bestuur: 

- alle opdrachten die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 42 § 1 van de wet op 
de overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking), in combinatie met artikel 90 van het koninklijk besluit van 18 
april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 
(periodiek aanpasbare drempel van 144.000 euro exclusief btw in 2019); 

- aanvullende werken, leveringen of diensten die niet voorzien werden bij de vaststelling 
van de voorwaarden van de overheidsopdracht, voor zover ze de aard van de oorspronke-
lijke opdracht niet wijzigen en voor zover de meeruitgave maximaal 15 procent bedraagt 
van het oorspronkelijk goedgekeurde bedrag van de raming. 

Art.2. Het vast bureau houdt van de verrichtingen, zoals bedoeld in de artikelen 1 en 2 van dit be-
sluit, een overzichtslijst bij. Deze overzichtslijst wordt door het vast bureau voor kennisname 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd. 

Art.3. Dit besluit vervangt het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2009 en 
treedt onmiddellijk in werking. 

Art.4. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art.5. De toezichthoudende overheid wordt in kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur.  

Art.6. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de 
leden van het managementteam en OCMW-diensten. 

3. b. 

De OCMW-raad, 

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikels 78 
tweede lid 16°, 177 eerste lid 1°, 266 en 267; 

Gelet op artikel 99 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de be-
leids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van be-
stuurshandelingen, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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Overwegende dat de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaan-
de nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan-
aangegaan worden; 

Overwegende dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid van die voorge-
nomen verbintenissen onderzoekt in het kader van haar opdracht vermeld in artikel 177 eerste lid 
1° van het decreet lokaal bestuur; 

Dat de financieel directeur visum verleent, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelma-
tigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt; 

Dat de financieel directeur voorwaarden kan koppelen aan het visum; 

Overwegende dat de financieel directeur de weigering van visum of de koppeling van voor-
waarden eraan dient te motiveren; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, na advies van de financieel direc-
teur, de nadere voorwaarden bepaalt waaronder de financieel directeur de controle op de wettig-
heid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen uitoefent; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, binnen de perken die vastgelegd 
zijn door de Vlaamse Regering en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van 
verrichtingen kan uitsluiten van visumverplichting; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om voor volgende verrichtingen de visumverplichting 
te laten gelden: 

-  de aanstelling van statutaire personeelsleden; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het investeringsbudget ongeacht het bedrag; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het exploitatiebudget en waarvan het bedrag ho-
ger is dan 8.500 euro; 

-  de investeringssubsidies ongeacht het bedrag; 

- tussenkomsten voor opnames in een rust- en verzorgingstehuis; 

Overwegende dat de volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis daarbij in reken-
schap genomen wordt en dat, ingeval van verbintenissen van onbepaalde duur, een looptijd van 
drie jaar in rekeningschap genomen wordt; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om volgende aanstellingen van één jaar of meer uit te 
sluiten van de visumverplichting: 

-  een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 be-
treffende de openbare centra van maatschappelijk welzijn; 

-  een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen voor maximaal 4 
jaar in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het advies van het managementteam; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art. 1. De volgende verrichtingen zijn onderworpen aan de visumverplichting: 
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-  de aanstelling van statutaire personeelsleden; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 

-  de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het investeringsbudget ongeacht het be-
drag; 

-  de verbintenissen die een impact hebben op het exploitatiebudget en waarvan het be-
drag hoger is dan 8.500 euro; 

-  de investeringssubsidies ongeacht het bedrag; 

- tussenkomsten voor opnames in een rust- en verzorgingstehuis; 

De volledige looptijd van de voorgenomen verbintenis wordt daarbij in rekenschap geno-
men en, ingeval van verbintenissen van onbepaalde duur, wordt een looptijd van drie jaar in 
rekenschap genomen. 

Art. 2. De volgende aanstellingen van één jaar of meer zijn uitgesloten van de visumverplichting: 

-  een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra van maatschappelijk welzijn; 

-  een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen voor maxi-
maal 4 jaar in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn; 

Art. 3. Dit besluit vervangt het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2009 en 
treedt onmiddellijk in werking. 

Art. 4. Onderhavig besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 285 van het 
decreet lokaal bestuur. 

Art. 5. De toezichthoudende overheid wordt in kennis gesteld volgens de bepalingen van artikel 
330 van het decreet lokaal bestuur.  

Art. 6. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de 
leden van het managementteam en OCMW-diensten. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


