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Zitting van de OCMW-raad 

24 oktober 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, Steenmans Marcel,  Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, 
Raadsleden; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd : Vermeulen Sandy en  Van De Populiere Marleen, Raadsleden.  

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW. Goedkeuring. 

3. Algemeen bestuur. Organisatiebeheersing. Goedkeuring kader en charter. 

4. Algemeen bestuur. Reglement participatie en inspraak. Goedkeuring.  

5. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Beleid informatieveiligheidsincidenten en datalekken. 
Goedkeuring. 

6. Algemene financiering. OCMW-financiën. Budgetwijziging 2019/1. Goedkeuring. 

7. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke samenwerkingen. SOLvA. Buitengewone algemene 
vergadering van 11 december 2019. Goedkeuring statutenwijziging en agenda. 

1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 26 september 2019 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op de organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976; 

Gelet op artikel 78 tweede lid 6° van het decreet Lokaal Bestuur dat stelt dat het de OCMW-
raad toekomt om een beheersovereenkomst zoals vermeld in artikel 196 goed te keuren; 

Gelet op artikel 196 van het decreet Lokaal Bestuur houdende dat een beheersovereenkomst 
gesloten kan worden tussen de gemeente en het OCMW voor het gemeenschappelijk gebruik van 
elkaars diensten; 

Overwegende dat onderhavige beheersovereenkomst opgemaakt werd met het doel om de 
samenwerking tussen en de integratie van gemeente en OCMW te faciliteren en te omkaderen; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het vast bureau; 
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Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De OCMW-raad keurt de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW goed en 
maakt integraal deel uit van onderhavige beslissing.  

3.  

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op de organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976; 

Gelet op de bepalingen in het decreet Lokaal Bestuur, de artikelen 217 t.e.m. 220 betreffende 
organisatiebeheersing; 

Overwegende dat gemeente en OCMW een gezamenlijk organisatiebeheersingssysteem 
wensen uit te bouwen; 

Overwegende dat de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen een geschikt zelf-
evaluatie-instrument is; 

Gelet op artikel 78 tweede lid 8° van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat het de 
OCMW-raad toekomt om het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem goed te 
keuren; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het vast bureau; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De OCMW-raad keurt het kader, zijnde de leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaan-
deren, en het charter organisatiebeheersing goed.  

4. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur  van 22 december 2017 en later wijzigingen;  

Gelet op de organieke wet op de OCMW’s van 8 juli 1976; 

Gelet op artikel 304 van het decreet Lokaal bestuur houdende dat de raad een beleid voert 
op het vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen, met inbegrip van een re-
geling over het recht van inwoners om voorstellen en vragen te zetten op de agenda van de raad; 

Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 25 september 2019; 

Op voorstel van het vast bureau; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT : met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) en 1 onthouding 
(onafhankelijk) 
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Art.1. De OCMW-raad keurt het reglement participatie en inspraak goed zoals in bijlage van dit 
besluit. 

Inleidende bepalingen 

Art.1. – Dit reglement geeft, in toepassing van artikel 304 van het decreet Lokaal Bestuur, nadere 
invulling aan de vormen van inspraak en participatie, in het bijzonder aan het recht van inwoners 
om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad te zetten. 

Art. 2 – Dit reglement is evenwel niet beperkend bedoeld. Naast de inspraakvormen die in dit re-
glement uitdrukkelijk worden genoemd, kan het bestuur steeds andere vormen van inspraak en 
participatie hanteren om belanghebbenden te informeren, consulteren en betrekken. 

Art. 3 – Dit reglement doet bijgevolg geen afbreuk aan de regeling van bestaande vormen van 
participatie en inspraak (zoals adviesraden, andere overlegstructuren, verzoekschriften, meldin-
gen, klachtenbehandeling …). 

Voorstellen en vragen van inwoners 

Art. 4 – Iedere inwoner van Wortegem-Petegem, ouder dan 16 jaar, heeft het recht om voorstellen 
en vragen op de agenda van de gemeenteraad en OCMW-raad te laten zetten. 

Art. 5 – De aanvraag om een voorstel of vraag op de gemeente- of OCMW-raad te brengen, wordt 
schriftelijk ingediend, in de vorm van een gemotiveerde nota, bij de stafmedewerker. Samen met 
de nota worden alle nuttige stukken toegevoegd voor de juiste beoordeling van wat precies voor-
gesteld of gevraagd wordt. De indiener vermeldt in de aanvraag duidelijk dat het om een voorstel 
of vraag in het kader van dit inspraakreglement gaat. 

Art. 6 – Het voorstel of de vraag moet over de gemeentelijke of OCMW-beleidsvoering, - besluit-
vorming of -dienstverlening gaan. 

Art. 7 – Voorstellen of vragen over zaken die als zodanig geen gemeentelijke bevoegdheid of res-
pectievelijk een bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn betreffen, 
zijn niet ontvankelijk. 

Art. 8 – Worden evenmin als voorstellen of vragen in de zin van dit reglement beschouwd: 

 het enkel aanbrengen van feiten, meningen of kritiek, zonder een duidelijk voorstel of dui-
delijke vraag 

 vragen omtrent persoonlijke kwesties 

 vragen om informatie, inlichtingen, inzage of afschriften van bestuursdocumenten 

 aanvragen, bezwaren of beroepen in aangelegenheden waarvoor een specifieke aanvraag, 
bezwaar-, of beroepsprocedure bestaat. 

Art. 9 – De gemeenteraad en de OCMW-raad beantwoorden respectievelijk de vragen en voorstel-
len die inhoudelijk tot hun bevoegdheid horen én ondertekend zijn door 100 inwoners van Worte-
gem-Petegem die minstens 16 jaar oud zijn op de datum van indiening. Naast een handtekening 
dient tevens de naam en het adres van elke ondertekenaar vermeld te worden op de aanvraag van 
het voorstel of de vraag. Voor de controle van die leeftijdsvoorwaarde moet de aanvrager voor 
alle ondertekenaars ook hun geboortedatum vermelden. 

Art. 10 –De voorstellen en vragen die niet voldoen aan de in artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 beschreven 
vereisten worden, naargelang de materie, behandeld door het college van burgemeester en sche-
penen en vallen bijgevolg buiten het kader van dit reglement. 
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Art. 11 – De gemeente of het OCMW stuurt aan de indiener, of wanneer door meerdere personen 
ondertekend aan de eerste ondertekenaar, een ontvangstmelding. 

Art. 12 – Aan het gemeentebestuur gerichte voorstellen en vragen over OCMW-aangelegenheden 
worden rechtstreeks naar het OCMW doorgestuurd, voor behandeling volgens de daar geldende 
regeling. 

Art. 13 – De gemeenteraad en OCMW-raad bezorgt voor de door hen te behandelen voorstellen en 
vragen het gemotiveerd antwoord binnen de twee maanden na indiening. Het antwoord wordt 
gericht aan de indiener of, wanneer door meerdere personen getekend, aan de eerste onderte-
kenaar. 

Art. 14 – Voorstellen en vragen van inwoners ontvangen minstens 14 dagen vóór de eerstkomende 
gemeente- of OCMW-raad worden op deze eerstkomende raadszitting behandeld. Indien het voor-
stel of de vraag later wordt ingediend, behandelt de raad het punt op de volgende zitting. 

Art. 15 – Het agendapunt kan door de burger toegelicht worden tijdens de gemeente- of OCMW-
raad. De indieners kunnen hiervoor maximum drie personen afvaardigen die de toelichting op hen 
nemen. De toelichting mag hoogstens een kwartier duren. 

Art. 16 – De gemeente- of OCMW-raad kan het agendapunt verdagen naar een eerstvolgende 
raadszitting, dit in het licht van bijkomend onderzoek of opvraging van informatie door het colle-
ge of respectievelijk vast bureau omtrent het ingediende voorstel of de ingediende vraag. 

Art. 17 – Het door de gemeente- of OCMW-raad bepaalde gevolg/antwoord (alsook de eventuele 
beslissing om het punt te verdagen naar een volgende raadszitting) wordt onverwijld aan de in-
diener of eerste ondertekenaar overgemaakt. 

5. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richt-
lijn 95/46/EG (AVG); 

Gelet op art. A-13.1.4 in de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instelling die deel uitmaken van het netwerk dat 
beheerd wordt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de integratie OCMW-
gemeente dat stelt dat de "organisatie dient te beschikken over een formele en geactualiseerde 
procedure voor het rapporteren van informatiebeveiligingsgebeurtenissen in combinatie met een 
reactie- en een escalatieprocedure voor incidenten rond persoonsgegeven"; 

Gelet op het advies van de functionaris voor gegevensbescherming; 

Gelet op het positief advies van het managementteam van 25 september 2019; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen: 

Onderstaand ‘goed te keuren: 
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Beleid informatieveiligheidsincidenten en datalekken 

INFORMATIEVEILIGHEIDSINCIDENTEN EN DATALEKKEN 

Incident 

 

Een informatieveiligheidsincident is:   

 elke niet toegelaten toegang tot of verstrekking van informatie (ver-
trouwelijkheid) 

 elke niet toegelaten wijziging of beschadiging van informatie (integri-
teit) 

 elke toevallige, accidentele of ongeoorloofde vernietiging of verlies 
van informatie (beschikbaarheid) 

 elke verwerking van gegevens voor een doel dat niet ondersteund 
wordt door de wettelijke opdracht of door een andere wettelijke grond 
(doelgebondenheid) 

 elke situatie die tot een van de bovenstaande situaties kan leiden 
Voor voorbeelden, zie Bijlage 2. 

Datalek Een datalek is: 

 elk incident waarbij persoonsgegevens betrokken zijn 
MELDING 

Meldplicht Alle medewerkers en mandatarissen moeten alle incidenten en datalekken zo 
snel mogelijk melden.   

De meldplicht bij incidenten is bevestigd in de ICT-code. 

Direct reageren De medewerker of mandataris die een incident of datalek vaststelt of veroor-
zaakt, moet onmiddellijk reageren en pogen te beletten dat er (verdere) scha-
de wordt aangericht (en eventueel dat de persoon in kwestie ontkomt).  

Hierbij kan de hulp van het diensthoofd en/of de systeembeheerder worden 
ingeschakeld. 

Melding Houdt het incident verband met ICT, dan moet de systeembeheerder worden 
ingelicht. 

Is er geen duidelijk verband met ICT, dan moet het diensthoofd worden inge-
licht. 

 

Minder dringende incidenten en zwaktes kunnen worden gemeld bij de sys-
teembeheerder, de DPO of een lid van de informatieveiligheidscel, die het in-
cident hier verder behandelen. Voor de leden van de informatieveiligheidscel, 
zie Bijlage 1. 

Melding aan DPO Elk incident moet worden gemeld aan de functionaris voor gegevensbescher-
ming (hierna “DPO”).  

De DPO wordt per e-mail (rechtstreeks of in CC) of telefonisch op de hoogte 
gebracht. 

DPO afwezig Blijkt de DPO afwezig of niet bereikbaar, dan kan een andere DPO van eGov 
worden ingeschakeld.  
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Voor weinig dringende incidenten kan dit via de dienstmailbox op informatie-
veiligheid@oost-vlaanderen.be. 

Voor dringende incidenten kan dit telefonisch via de permanentiedienst van 
eGov. 

Voor alle contactgegevens, zie Bijlage 1. 

ESCALATIE NIVEAU 1: INCIDENT  

Informatie verzamelen Het incident wordt onderzocht door degene aan wie de melding ge-
beurde. Afhankelijk van de aard van het incident, kan de DPO, de sys-
teembeheerder en/of het diensthoofd alle informatie opvragen die 
nuttig wordt geacht. 

Medewerkers en mandatarissen, incl. diegene die het incident vaststelt, 
pogen zo te handelen dat het verzamelen van informatie m.b.t. het inci-
dent niet wordt belemmerd. Het vermijden van schade aan personen 
krijgt evenwel voorrang op deze regel. 

Datalek-check Er gebeurt een controle of het incident al dan niet ook een datalek is. 
Hiervoor wordt een datalek-check gedaan op basis van de flowchart en 
bijhorende checklist. Zo ja, dan is verder escalatie noodzakelijk (zie Esca-
latie niveau 2: datalek).  

Escalatie De ingeschakelde partijen beoordelen of het incident moet worden 
geëscaleerd: 

 naar de DPO (als die nog niet betrokken is) 
 naar de algemeen directeur (hierna “AD”) 

Een incident moet onmiddellijk worden geëscaleerd naar de DPO als: 

 er persoonsgegevens in het incident zijn betrokken (zie Escala-
tie niveau 2: datalek) 

 er meerdere entiteiten (bijv. meerdere steden en gemeenten) 
bij betrokken zijn of dreigen te worden 

 er een authentieke bron (bijv. het Rijksregister, de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid, de DIV) bij betrokken is of dreigt 
te worden 

Reageren Na het verzamelen van informatie kan er verdere actie worden onder-
nomen, al dan niet in afwachting van beslissingen op het niveau waar-
naar werd geëscaleerd. 

Informatieveiligheidscel Elk incident wordt besproken in de periodieke informatieveiligheidscel. 
Voor dringende incidenten kan de informatieveiligheidscel worden sa-
mengeroepen. 

ESCALATIE NIVEAU 2: DATALEK 

Reageren Indien het een datalek betreft, dan dient de DPO een risicoanalyse te ma-
ken. 
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Melding aan de toe-
zichthoudende au-
toriteit 

 

Bij een datalek dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen, adviseert de DPO de AD om melding te maken aan de 
toezichthoudende autoriteit, zonder onredelijke vertraging en indien mo-
gelijk, uiterlijk 72 uur na kennisname. Indien de melding niet binnen 72 uur 
plaatsvindt, gaat zij vergezeld van een motivering voor de vertraging.  

Indien de AD beslist om het advies te volgen, kan de DPO het incident mel-
den met mededeling van:  

 een omschrijving van de inbreuk, met zo mogelijk de vermelding 
van het type van betrokkenen en de categorieën van gegevens 

 indien mogelijk bij benadering het aantal betrokkenen 
 de contactgegevens van de DPO en organisatie 
 de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk 
 de door de organisatie genomen maatregelen om de impact te be-

perken 
De meldplicht van het datalek ligt bij de verantwoordelijke voor de verwer-
king, zijnde het bestuur. 

Toezichthoudende 
autoriteit 

De te contacteren toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de enti-
teit waarin het datalek zich voordoet. Momenteel is dit voor alle lokale be-
sturen de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC): zowel voor gemeentebestuur 
als OCMW, andere gemeentelijke instellingen, intercommunales en inter-
gemeentelijke samenwerkingsverbanden, en de binnen de schoot hiervan  
opgerichte instellingen als WZC, zorgbedrijven en gemeentescholen.  

De DPO bepaalt of de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) eventueel 
ook dient te worden ingelicht, zoals in het geval van een politiezone. 

Melding aan de be-
trokkene 

Indien het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, moet de verantwoordelijke voor de 
verwerking dit mededelen aan de betrokkene. 

De meldplicht van het datalek bij de betrokkene ligt bij de verantwoordelij-
ke voor de verwerking, zijnde het bestuur. 

Opvolging  De DPO en de AD, eventueel aangevuld met leden van het College van Bur-
gemeester en Schepenen (hierna “CBS”) bespreken de verder te nemen 
acties om het incident aan te pakken, zoals 

 verder informatie (laten) verzamelen over het incident en/of perio-
dieke updates vereisen 

 communicatie (al dan niet, wanneer, wat, toon, kanaal) 
o naar de interne en/of externe medewerkers  
o naar de politie (loutere melding, indienen van een klacht,…) 
o naar de mogelijk in de toekomst betrokken partijen (andere 

steden en gemeenten,…) 
o naar de pers/het publiek 

 het inschakelen van derden, zoals CERT (zie Bijlage 1) 
 het bij hoogdringendheid inhuren van een firma om het forensisch 

onderzoek te voeren 
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Coördinatie De AD coördineert de acties. De DPO kan hierin bijstaan. 

Als een incident gevolgen heeft buiten de gemeente, dan coördineert de 
verantwoordelijke voor de verwerking de informatiedeling met de andere 
partijen. De DPO kan hierin bijstaan. 

Escalatie De AD escaleert naar alle leden van het CBS indien er een politiek en/of 
reputationeel element aan het datalek is verbonden. 

AFSLUITEN INCIDENTEN EN DATALEKKEN 

Afsluiten Een incident of datalek wordt als afgesloten beschouwd als de informatievei-
ligheidscel daartoe beslist. Weerslag van het incident en genomen maatrege-
len worden opgenomen in het incidentenregister. Het afsluiten van een datalek 
wordt gecommuniceerd aan alle partijen voor wie dat relevant is. 

Lessen trekken Uit incidenten en datalekken moeten lessen worden getrokken.  

Dit kan zich vertalen in aanpassingen van de richtlijnen, versterking van de 
technische maatregelen, het invoeren van nieuwe maatregelen, procedures, 
etc. 

BIJLAGE 1: CONTACTLIJST INCIDENTEN EN DATALEKKEN 

Naam  Functie Lid cel Telefoon E-mail 

Andi Vercruys-
sen 

Functionaris voor Gege-
vensbescherming (DPO) 

ja 0470 92 32 27 andi.vercruyssen@oost-
vlaanderen.be  

 andere DPO eGov nee 09 267 77 43 informatieveiligheid@oost-
vlaanderen.be  

Frederik 
Dhondt 

Permanentiedienst eGov  nee 0486 27 46 71 frederik.dhondt@oost-
vlaanderen.be  

An Buysschaert Algemeen directeur (AD) ja 056 68 81 14 an.buysschaert@wortegem-
petegem.be 

Ruth Debels Interne DPO – dienst-
hoofd vrije tijd 

ja 055 30 99 84 ruth.debels@wortegem-
petegem.be  

Christophe 
Poupaert 

Systeembeheerder - mi-
lieuambtenaar 

ja 056 68 81 14 christophe.poupaert@wortegem-
petegem.be 

Stefanie Dhae-
nens 

Diensthoofd bevolking nee 056 68 81 14 stefanie.dhaenens@wortegem-
petegem.be 

Ward Devos Preventieadviseur – 
hoofd technische dienst 

ja 056 68 81 14 ward.devos@wortegem-
petegem.be 

Luc Vander 
Meeren 

Burgemeester ja 0498 86 64 55 luc.vandermeeren@wortegem-
petegem.be  

Maarten Van 
Tieghem 

Schepen voor ICT en 
digitalisering 

nee 0476 55 33 37 maarten.vantieghem@wortegem-
petegem.be  
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Instanties 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 02 274 48 00 contact@apd-gba.be 

Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) 02 553 50 47 contact@toezichtcommissie.be 

federaal cyber emergency response team (CERT) 02 790 33 33 cert@cert.be  

BIJLAGE 2: VOORBEELDEN VAN INCIDENTEN 

Voorbeelden  een burger die toegang krijgt tot de dossiers van andere burgers door 
een onbewaakte computer in het gemeentehuis 

 een burger die erin slaagt het advies van zijn subsidieaanvraag of die 
van anderen te wijzigen van negatief naar positief 

 de onrechtmatige opzoeking van of inzage in persoonsgegevens van 
een burger 

 de vaststelling van een inbraak in de gebouwen van de gemeente of 
het OCMW 

 de diefstal van elektronische identiteitskaarten en paspoorten 
 de diefstal van officiële stempels voor op documenten uit te vaardi-

gen door de gemeente 
 de diefstal van een laptop van het bestuur 
 de vaststelling dat informatie per e-mail per ongeluk naar de verkeer-

de bestemmeling is verstuurd 
 persoonsgegevens die zonder meer bij het algemeen papierafval te-

recht komen 
 vragen van derden (incl. politie als dat niet langs de officiële kanalen 

gebeurt) om lijsten van burgers te bezorgen 
 een klacht van een burger over het (beweerdelijk) niet respecteren 

van zijn privacy door een medewerker of mandataris 
 de website van de gemeente of het OCMW die niet langer bereikbaar 

is 
 het uitlekken van een wachtwoord van een gebruiker of van een be-

heerdersaccount of  
 het ongeoorloofd gebruik van een gebruikersaccount 
 het aantreffen van illegale software of software waarvoor het bestuur 

geen licentie heeft 
 alle overige software en bestanden die in strijd met de regels op de 

systemen aanwezig zijn 
 het ingaan op een phishing-mail 
 een melding die aangeeft dat er malware is gedetecteerd op de com-

puter van een medewerker of mandataris 
 een melding die aangeeft dat de informatie op de computer van een 

medewerker of mandataris geëncrypteerd zou zijn en dat die encryp-
tie enkel wordt opgeheven na het betalen van een geldsom (ransom-
ware) 

 een hacking 
 een medewerker of mandataris die een USB-stick of dossier met per-

soonsgegevens verliest 
 de serverruimte die niet is afgesloten 
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 problemen met de back-up server 
 brand of wateroverlast in het archief 
 een elektriciteitsuitval 
 …  

6. 

De OCMW-raad,  

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. 8 juli 1976; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen ; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn (BBC-besluit) en het verslag aan de Vlaamse Regering bij dit besluit en latere wijzigingen; 

Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 1 oktober 2010 tot het vaststellen van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstel-
sels van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s en latere wijzigingen; 

Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering over de 
beheers- en beleidscyclus; 

Overwegende dat het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 in principe van toe-
passing is op alle besturen vanaf 1 januari 2014; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de éénjarige meerja-
renplannen 2019 volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- 
en beheerscyclus; 

Gelet op de raadsbeslissing van 18 december 2018 waarbij het budget 2019 werd vastge-
steld; 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 1- 2019 dat overeenkomstig art. 149 § 4 veer-
tien dagen voor deze vergadering aan alle raadsleden werd bezorgd; 

Gelet op het positief advies van het College van Burgermeester en Schepenen van 8 oktober 
2019; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met 13 stemmen vóór (Open VLD, CD&V, S.pa/onafhankelijk en onafhankelijk) bij  
 2 onthoudingen (N-VA). 

Art.1. De Raad stelt de budgetwijziging 1- 2019 in zijn geheel vast. 

 2019 

Gemeentelijke bijdrage:           0,00 € 
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Resultaat op kasbasis: 562.804,56 € 

Autofinancieringsmarge: -439.300,00€ 

 

Art.2. Deze vaststelling en tabel worden overgemaakt aan de financieel directeur, mevrouw Marie-
Thérèse Leutenez. 

7. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum; 

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

Overwegende dat het OCMW aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkings-
verband in de vorm van een dienstverlenende vereniging; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 

Gelet op het feit dat het OCMW per email van 11 oktober 2019 wordt opgeroepen deel te 
nemen aan een buitengewone algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt 11 
december 2019 ; 

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   
1. Samenstelling van het bureau  
2.  Goedkeuren actieplan en budget 2020  
3. Statutenwijziging SOLVA: bestaansduur SOLVA na verlenging  
4 Toetreding ILVA bij SOLVA. 

Overwegende dat de gemeente het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algeme-
ne vergadering bepaalt ;  

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 28 februari 2019  waarbij de heer Maarten Van 
Tieghem, Schepen en de heer Kurt Fonteyne, Schepen-Voorzitter BCSD, aangeduid werden als 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene verga-
deringen van de opdrachthoudende vereniging SOLVA voor de volledige legislatuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT : met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V, Spa/Onafhankelijk) bij 1 stem tegen (On-
afhankelijk).  

Art.1. De agenda van de algemene vergadering van SOLvA van 11 december 2019 goed te keuren, 
nl. 

1. Samenstelling van het bureau  
2. Goedkeuren actieplan en budget  
3. Statutenwijziging SOLVA : bestaansduur SOLVA na verlenging.   
4. Toetreding ILvA bij SOLVA.  



74 
 

Art.2. Zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van statutenwijziging van SOLVA: bestaans-
duur SOLVA na verlenging.   

Art.3. De vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
SOLvA van 11 december 2019 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissin-
gen genomen in de OCMW-raad in verband met de te behandelen agendapunten. 
De mandaten voor de algemene en buitengewone algemene vergadering voor de volledige 
legislatuur, zoals vastgesteld bij OCMW-raadsbesluit van 28 februari 2019, worden beves-
tigd, zijnde :   
- de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 
 vertegenwoordiger   
- de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a, Wortegem-Petegem als plaatsvervan-
gend vertegenwoordiger,   
worden vastgesteld voor de algemene vergadering van SOLVA van 11 december 2019 te Sint-
Denijs-Boekel (Zwalm).  

Art.4. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder ge-
volg.  

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


