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Zitting van de OCMW-raad 

28 mei 2020 – virtuele vergadering 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Kurt Fon-
teyne, 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; 

An Buysschaert, Algemeen Directeur. 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.  

2. Algemeen bestuur. Informatieveiligheid. Informatieveiligheidsbeleid 2020 Gemeente en OCMW 

Wortegem-Petegem. Goedkeuring.  

3. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen. SOLVA. Algemene vergadering van 10 juni 

2020. Goedkeuring agenda. 

4. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Jaarrekening OCMW 2019. Goedkeuring. 
1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 30 april 2020 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

ln openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van27 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 Richtlijn 
es/46/EG (AVG); 

Gelet op art. A-2.1.1 in de richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instellingen 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 formeel, geactualiseerd en door 
het hoogste beslissingsorgaan van de organisatie goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid dat op 
regelmatige basis naar alle relevante partijen gecommuniceerd wordt; 

Gelet op het advies van de functionaris voor gegevensbescherming; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 
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Enie artikel : Het herziene 'lnformatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Wortegem-Petegem' 
wordt goedgekeurd en vervangt de eerdere versie van het 'lnformatieveiligheidsbeleid gemeente 
en OCMW Wortegem-Petegem' dat werd goedgekeurd in het CBS van 6/7/2017. 

3. 

De OCMW-raad  

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

Overwegende dat het OCMW aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsver-
band 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 7 april 2020 wordt opgeroepen deel te nemen 
aan een algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt 10 juni 2020 ; 

Gelet op het schrijven van 23 april 2020 waarbij een bijkomend punt werd toegevoegd aan de 
agenda indien de COVID-19 maatregelen nog steeds van kracht zijn om een digitale algemene ver-
gadering te houden ;  

Vaststellende dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   
1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (in-
 dien noodzakelijk)   
2. Samenstelling van het bureau  
3. Jaarverslag 2019   
4. Jaarrekening per 31 december 2019   
5. Verslag van de Commissaris   
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019  
7. Wijziging aandeelhouders   
 - Wederzijds toetreding Veneco : SOLVA treedt tot tot SOLVA en aanvaardt de toetreding van 
  VENECO  
 - Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding IVLA.  

Overwegende dat de gemeente het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene 
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 ver-
tegenwoordiger en plaatsvervanger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene vergade-
ringen van de opdrachthoudende vereniging SOLVA voor de volledige legislatuur; 

Gelet op de besprekingen in de raad ;  

BESLUIT : met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk) en 1 stem tegen  
 (onafhankelijk).  

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

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandig
 heden (indien noodzakelijk)   
2. Samenstelling van het bureau  
3. Jaarverslag 2019   
4. Jaarrekening per 31 december 2019   
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5. Verslag van de Commissaris   
6. Kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2019  
7.  Wijziging aandeelhouders   
 - Wederzijds toetreding Veneco : SOLVA treedt tot tot SOLVA en aanvaardt de toetre-
  ding van VENECO  
 - Toetreding Politiezone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen  
 - Toetreding IVLA.  

Art.2. De vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
SOLvA van 10 juni 2020 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen ge-
nomen 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 bevestigd, 
zijnde :   
- de heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19, Wortegem-Petegem als effectief 
 vertegenwoordiger   
- de heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 27, Wortegem-Petegem als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger,   
worden vastgesteld voor de algemene vergadering van SOLVA van 10 juni 2020 te Vlierzele.  

Art.3. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder gevolg.  

4. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd, met het vereiste quorum; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78 2e lid 4°, 171 § 4, 176, 
249, 250, 260, 261, 262 en 330; 

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 wel-
zijn, en zijn latere wijzigingen; 

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, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Overwegende dat het ontwerp v an de jaarrekening 2019 veertien dagen voor de raadzitting 
waarop het wordt besproken aan alle raadsleden werd bezorgd; 

Gelet op het ontwerp van de jaarrekening van het O.C.M.W. over het boekjaar 2019 zoals voor-
gedragen door de financieel directeur met volgende resultaten: 

 Resultaat op kasbasis: € 685.474,88 
 Autofinancieringsmarge: - € 307.500,67 
 Balanstotaal: € 3.952.208,19 
 Staat van opbrengsten en kosten: een tekort van - € 281.596,25; 

Overwegende dat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW, alsook van het 
gedurende het voorbije jaar gevoerde beleid werd gegeven door de financieel directeur; 

Gelet op de besprekingen in de raad; 
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Na beraadslaging stemt de raad over de jaarrekening als geheel gezien er om geen afzonder-
lijke stemming over één of meerdere onderdelen wordt gevraagd; 

BESLUIT: 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V), bij 3 stemmen tegen (N-VA) en 2 onthoudingen 
 (Sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk). 

Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2019 van het O.C.M.W. vast als 
volgt: 

 Resultaat op kasbasis: € 685.474,88 

 Autofinancieringsmarge: - € 307.500,67 

 Balanstotaal: € 3.952.208,19 

 Staat van opbrengsten en kosten: een overschot van - € 281.596,25. 

Art.2. Dit besluit te hechten aan het beleidsrapport van de jaarrekening 2019. 

Art.3. Een afschrift van dit besluit, inclusief de jaarrekening, wordt overgemaakt aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

Art.4. Een afschrift van het genomen besluit betreffende de vaststelling van de jaarrekening, inclu-
sief de jaarrekening, wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de gemeenteraad. 

Art.5. Dit besluit, inclusief de jaarrekening zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van 
artikel 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur. De toezichthoudende overheid zal in kennis 
worden gesteld volgens de bepalingen van artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 

Art.6. Overeenkomstig artikel 250 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt een afschrift van dit be-
sluit, inclusief de jaarrekening, in digitale vorm aan de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Binnenlands Bestuur overgemaakt. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen gesteld door de S.pa/onafhankelijk-fractie: 

1. Is er een impact van corona in onze gemeente bij het OCMW. 

Antwoord: 

Het aantal volledig nieuwe aanmeldingen sinds de uitbraak van de coronacrisis blijft 
voorlopig nog beperkt. Op basis van de beschikbare gegeven in verband met het leefloon 
zien we één volledig leefloon en een aantal aanvullende leeflonen voor mensen die nog 
over een gedeeltelijk  arbeids- of vervangingsinkomen beschikken. 

2. Voor Wortegem-Petegem is er € 1.986 vrijgemaakt vanuit de federale overheid. Waarvoor zal 
onze gemeente dit geld inzetten? 

Antwoord: 

Dit bedrag van een kleine 2.000 EUR is eigenlijk maar een klein aandeel van wat er jaarlijks 
aan specifieke uitgaven vanuit  de sociale dienst gebeuren ter ondersteuning van de 
behoeftige burger (ong. 160.000 EUR). Waaraan dit bedrag kan besteed worden is 
opgenomen in artikel 2 van het KB van 13 mei 2020.  
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3. Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de financiële inspanningen die onze gemeente reeds heeft 
geïnvesteerd in het OCMW? 

Antwoord: 

Het is eerder een druppel op een hete plaat maar er wordt gekeken om dit zinnig te 
gebruiken volledig ten behoeve van onze begunstigden. 

De vragen en antwoorden kunnen integraal beluisterd worden via het audio-zittingsverslag dat op 
de website gepubliceerd is. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert.  Koen Desloovere.  


