Besluitenlijst van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van dinsdag 29 januari 2019
GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2
januari 2019 worden goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2. Vaststellen voorwaarden uitoefenen visum en vrijstelling
visumverplichting financieel directeur
- opheffen beslissing van 12 februari 2013
- goedkeuren nieuwe beslissing
Besluit
Artikel 1
De beslissing houdende de visumvrijstelling door de financieel directeur zoals
vastgelegd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2013 wordt
opgeheven.
Artikel 2
Het voorstel van de financieel directeur wordt aanvaard met als gevolg dat volgende
categorieën van verrichtingen zijn uitgesloten van de visumverplichting:
 De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande
nettokasstroom tot en met 8.500 euro exclusief BTW. Overwegende dat voor
de berekening of een visum al dan niet noodzakelijk is, steeds de totale
duurtijd in aanmerking moet worden genomen. Overwegende dat indien de
duurtijd niet op voorhand vast te leggen is, er moet worden uitgegaan van een
duurtijd van 4 jaar;
 Aanstellingen van contractueel personeel waarvan de duur niet meer bedraagt
dan 1 jaar. Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing van
deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan 1 jaar. Bij
opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling;
 Aanstellingen van contractuele personeelsleden in vervanging;
 Een tewerkstelling met toepassing van art. 60§7 van de organieke wet van 8
juli 1976 (ongeacht de duur);
 Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van
hogere overheden voor maximum 4 jaar in het kader van de OCMW-opdracht,
vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 of in
het kader van de OCMW-opdracht, vermeld in art. 8, 9 en 13 van de wet van
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijk integratie (ongeacht de
duur).
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Artikel 3
De modaliteiten waaronder het visum wordt uitgeoefend worden vastgelegd in het
organisatiebeheersingsmodel.
Artikel 4
De modaliteiten die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur
over de wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverplichting
zijn uitgesloten worden vastgelegd in het organisatiebeheersingsmodel.
Artikel 5
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overhandigd worden aan de algemeen
directeur en de financieel directeur.
3.

Vaststellen reglement met betrekking tot wat onder het begrip
dagelijks bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling
tussen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en het Vast Bureau
- opheffen beslissingen van 12 februari 2013 en 22 mei 2018
- goedkeuren nieuwe beslissing
Besluit
Artikel 1
De beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2013
betreffende het vaststellen van het begrip dagelijks bestuur en de beslissing van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 mei 2018 betreffende de uitbreiding van
het begrip dagelijks bestuur worden opgeheven.
Artikel 2
Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur
wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn en het Vast Bureau wordt vastgesteld volgens bijlage en maakt integraal deel
uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur
wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn en het Vast Bureau treedt in werking vanaf 1 februari 2019.
Artikel 4
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.

4.

W13 - aanduiden van een afvaardiging in AV en Raad van Bestuur
Besluit
Artikel 1
De heer Bram Deloof, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en lid Vast Bureau,
wonende Bavikhoofsestraat 52 te 8520 Kuurne, en mevr. Els Verhagen,
gemeenteraadslid, wonende Weidenstraat 46 te 8520 Kuurne, beiden verantwoordelijk
voor het lokaal sociaal beleid, worden aangeduid om te zetelen (stemgerechtigd) in de
Algemene Vergadering van de OCMW-vereniging “W 13”.
Artikel 2
De heer Bram Deloof, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en lid Vast Bureau,
wonende Bavikhoofsestraat 52 te 8520 Kuurne, wordt aangeduid om te zetelen
(stemgerechtigd) in de raad van bestuur van de OCMW-vereniging “W 13”.
Artikel 3
De Raad neemt kennis dat Els Persyn, algemeen directeur, afgevaardigde is zonder
stemrecht, als deskundige of een door haar aangestelde vervanger met expertise in de
domeinen waarvoor W13 voor bevoegd is (zorg/welzijn).
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Artikel 4
Afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan W13.
PUNTEN TER KENNISNAME
5. Aktename van de verklaring van de voorzitter van de raad die zijn
bevoegdheid schriftelijk heeft opgedragen aan de burgemeester in
geval van tijdelijke afwezigheid of in geval van betrokken partij
Besluit
Artikel 1
De raad neemt akte van het feit dat de voorzitter Chris Delneste zijn bevoegdheid
schriftelijk heeft opgedragen aan burgemeester Francis Benoit cf artikel 7 § 5 van het
decreet lokaal bestuur. De burgemeester Francis Benoit zal het voorzitterschap
waarnemen als de voorzitter om een andere reden dan de redenen, vermeld in het
eerste lid van artikel 7 § 5 van het decreet lokaal bestuur tijdelijk afwezig is, of als hij
bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is als vermeld in artikel 27 van
het decreet lokaal bestuur.
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