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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 16 DECEMBER 2019 OM 22.22 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Carine Portois, Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche,
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen,
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer,
Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut,
Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes:
raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Boris Labie: raadslid
OPENBARE ZITTING

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

Kennisname van het besluit van de Gouverneur m.b.t. de jaarrekening 2018 van het OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt éénparig kennis.
2.

Vaststellen van de budgetwijziging 2-2019 van het OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2018/2 dd. 20 juli 2018 betreffende de budgetten 2019 en de éénjarige
meerjarenplannen 2019, waarin bepaald wordt dat een aanpassing van het meerjarenplan facultatief is bij
de opmaak van het budget 2019. Indien er elementen zouden zijn die in principe een
meerjarenplanaaanpassing zouden vereisen, dan kan dit vermeld worden bij de motivering van de
wijzigingen van de budgetwijziging, in casu budgetwijziging 2-2019;
Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 in de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 14 oktober 2013;
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2014, de meerjarenplanaanpassing 1 2014-2019 en het
budget 2015 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 17 november 2014;
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2015, de meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 en het
budget 2016 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25 november 2015;
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2016 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 13
juli 2016;
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 2-2016, de meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019 en het
budget 2017 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 14 november 2016;
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2017, de meerjarenplanaanpassing 4 2014-2019 en het
budget 2018 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 20 november 2017;
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2018, de meerjarenplanaanpassing 5 2014-2020 en het
budget 2019 in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 19 november 2018;
Gelet op de vaststelling van de budgetwijziging 1-2019 en de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020 in de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 24 juni 2019;
Overwegende dat de meerjarenplanaanpassing 6 2014-2020 als referentie gebruikt werd voor de opmaak
van de budgetwijziging 2-2019;
Overwegende dat de budgetwijziging 2-2019 bestaat uit een doelstellingennota, een financiële nota en een
motivering van de wijzigingen;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis positief is;
Overwegende dat de elementen die een meerjarenplanaanpassing zouden vereisen, vermeld zijn in de
motivering van de wijzigingen van de budgetwijziging 2-2019;
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Overwegende dat het resultaat op kasbasis van de budgetwijziging 2-2019 van het OCMW ingebracht zal
worden in het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van de budgettaire entiteit OCMW in de
staat van het financieel evenwicht (schema M2) van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op de kennisname door het Vast Bureau dd. 25 november 2019 van het ontwerp van
budgetwijziging 2-2019;
Gelet op het Decreet Lokaal bestuur en op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010
betreffende de beleids- en beheerscyclus van de OCMW;
Besluit: eenparig
Artikel 1. Budgetwijziging 2-2019, met een positief resultaat op kasbasis ten bedrage van 4.885.776,63
euro en een autofinancieringsmarge van -1.538.808,00 euro wordt vastgesteld.
3.

Meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat zowel betrekking heeft op Stad als OCMW en
bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;
Overwegende dat de strategische nota de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevat. De
financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;
Overwegende dat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan dienen op te maken, maar elk
hun eigen bevoegdheid hebben voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025 vaststellen.
Daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;
Gelet op artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Besluit: met 19 stemmen voor en 11 onthoudingen
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast dat
betrekking heeft op het OCMW.
Artikel 2. Het meerjarenplan 2020-2025 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende
overheid overgemaakt, conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Stemden voor: 19: Open VLD (13: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche,
Sybille De Vos, Carine Portois, Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke
Van hooland, Kurt Vandeputte en Robbin De Vos) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Lieven
Cnudde, Cindy Franssen, Mathieu De Cock en Christine Vandriessche))
Onthielden zich: 11: Groen (6: Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Eva Pycke, Maud
Wybraeke en Eric Meirhaeghe) + N-VA (2: Kristof Meerschaut en Kathy De Rycke) + SP.A (2: André
Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) + Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes
4.

Nominatieve overheidsopdrachten 2020

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de beslissingen d.d. 25 februari 2019 van de gemeenteraad en de OCMW-raad, betreffende de
vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’;
Overwegende dat volgens deze beslissingen alle uitgaven die behoren tot het investeringsbudget tot een
bedrag van €30.000 (excl. BTW) binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ vallen. Dit houdt in dat voor deze
opdrachten het college van burgemeester en schepenen, hetzij het vast bureau, bevoegd is voor het
vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden (m.a.w. wijze van gunnen en raming).
Gelet op artikel 56 van het decreet lokaal bestuur, waarin voorzien wordt dat het vast bureau bevoegd is
voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de
opdrachten waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn dat nominatief aan het vast bureau heeft
toevertrouwd;
Gelet op de bijgevoegde lijst van nominatieve overheidsopdrachten voor 2020 die betrekking heeft op
beide budgettaire entiteiten (Stad en OCMW);
Overwegende dat de kredieten voor deze opdrachten voorzien zijn in het meerjarenplan 2020-2025;
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Overwegende dat deze lijst van nominatieve overheidsopdrachten ook zal voorgelegd worden aan de
Gemeenteraad ter goedkeuring;
Gelet op art. 40, 41 en 56 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst van
nominatieve overheidsopdrachten voor 2020, wordt goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad van het deel van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op het OCMW.
5.

Organisatiebeheersing financieel management

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de artikelen 217-220 van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat per 1 januari 2020 BBC 2020 moet worden toegepast overeenkomstig de bepalingen in
Titel 4 (“De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn”) van het decreet lokaal bestuur, waardoor het noodzakelijk is om voordien al enkele
organisatiebeheersingsregels op vlak van financieel management vast te leggen om de continuïteit van de
financiële ontvangsten- en uitgavencyclus te garanderen;
Overwegende dat beide budgettaire entiteiten Stad en OCMW bij de bepaling en goedkeuring van het
algemeen kader van het interne controlesyssteem zoals bepaald in de eerdere decreten, Gemeentedecreet
en OCMW-decreet, uitgegaan zijn van de leidraad organisatiebeheersing zoals deze is opgesteld door
Audit Vlaanderen;
Overwegende dat het organisatiehandboek van de stad werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van
28 september 2015 en dat het algemene kader van het interne controlesysteem van het OCMW werd
goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2015;
Overwegende dat de regeling rond kredietbewaking, de kasverrichtingen en het ter beschikking stellen
van kasprovisies niet meer is opgenomen in het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen. Met het decreet lokaal bestuur wordt een decretaal kader gecreëerd waarbinnen de besturen
zelf hun regels met betrekking tot organisatiebeheersing kunnen vastleggen.
Overwegende dat op vlak van financiën (financieel management en financiële rapportering) cfr. het
decreet lokaal bestuur best een aantal delegaties gebeuren teneinde de praktische werking op vlak van
financiën niet te verhinderen of te bemoeilijken, namelijk delegaties met betrekking tot de praktische
uitwerking en het vastleggen van de regels rond kredietbewaking, de kasverrichtingen en het ter
beschikking stellen van kasprovisies, en de voorwaarden hiervoor;
Overwegende dat voor deze concrete invulling van het organisatiebeheersingssysteem op vlak van
financieel management delegatie kan gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen
respectievelijk vast bureau en, overeenkomstig de bepalingen in het decreet lokaal bestuur, desgevallend
aan de algemeen directeur.
Besluit: eenparig
Artikel 1. Voor wat betreft de praktische uitwerking en vastlegging van de regels rond kredietbewaking,
de kasverrichtingen en het ter beschikking stellen van kasprovisies en de voorwaarden hiervoor, wordt
delegatie gegeven aan het college van burgemeester en schepenen respectievelijk vast bureau en,
overeenkomstig de bepalingen in het decreet lokaal bestuur, desgevallend aan de algemeen directeur.
SECRETARIAAT
6.

Notulen OCMW-raad 25 november 2019. Goedkeuring.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raad van 25 november 2019 goedgekeurd.
De vergadering wordt geheven om 22u24.
Goedgekeurd in zitting van 27 januari 2020.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

