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Afwezig:
Verontschuldigd:

Openbare zitting
1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 12 november 2020

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
» Verslag van de OCMW-raad van 12 november 2020.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 12 november 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda en ontwerpbundel depubliceren op de
gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de
gemeentelijke website.

2. Kennisnemen van het ontslag van twee leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en verkozen
verklaren van twee opvolgers

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Verwijzingsdocumenten

»
»
»

Feiten, context en
argumentatie

»

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 92, 95 en 105.
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en
provinciale bestuursperiode.
Beslissing van de algemeen directeur van 5 december 2018 betreffende
verdeling van de zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Akte van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst namens de fractie CD&V/VD van 24 december 2018.
Akte van voordracht van twee kandidaat-leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst namens de fractie CD&V/VD van 12 december 2020.
Voor volgende kandidaat-leden werd een einddatum opgenomen de
voordrachtsakte van 24 december 2018:
- Tine Clicque: haar mandaat eindigt op 31 december 2020;
- Raphaël Selschotter: zijn mandaat eindigt op 31 december 2020.
Aangezien er geen opvolgers werden aangeduid, heeft de fractie CD&V/VD
twee nieuwe kandidaat-leden voorgedragen.
De voordrachtsakte is ontvankelijk, dit wil zeggen dat ze tijdig werd ingediend
en door voldoende raadsleden is ondertekend.
De voorgedragen kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden
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en bevinden zich niet in een situatie van onverenigbaarheid.
Voor volgend kandidaat-lid werd een einddatum opgenomen in de akte van
voordracht:
- Tine Clique: 31 december 2021.
» Voor volgend kandidaat-lid werd een opvolger opgenomen in de akte van
voordracht:
- Geen.
» De kandidaat-leden kunnen verkozen verklaard worden.
» Na de verkozen verklaring van de kandidaten zijn beide geslachten
vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst en is het
bijzonder comité voor de sociale dienst dus rechtsgeldig samengesteld.
» Vooraleer ze hun mandaat opnemen, moeten de verkozen verklaarde leden
voor de voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen directeur volgende
eed afleggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen.”. Daarvan wordt een proces-verbaal opgemaakt dat aan de voorzitter
van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt bezorgd.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
De OCMW-raad verklaart volgende voorgedragen kandidaat-leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst namens de fractie CD&V/VD verkozen:
- Tine Clique, tot 31 december 2021.
- Ine Hanssens.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: eedaflegging organiseren, proces-verbaal aan voorzitter
bijzonder comité sociale dienst bezorgen, mandatendatabank aanpassen.
» dienst communicatie en IT: wijziging bekendmaken, website aanpassen,
procedure in/uit opstarten.
» dienst personeel: procedure uit/in opstarten.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst communicatie en IT: 1;
» dienst personeel: 1;
» coördinator sociale zaken: 1.
»

Stemmen
Besluit

3. Vaststellen van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW (2020/1), van de wijziging van de
kredieten voor 2020 en van de kredieten voor 2021

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»
»

»
»
Verwijzingsdocumenten

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 78 en 248.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de
digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
provinciale besturen en latere wijzigingen.
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 betreffende de strategische
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens
de beleids- en beheerscyclus.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 betreffende de
aanpassing van de meerjarenplannen 2020-205 van de lokale en provinciale
besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Ontwerp van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW
(2020/1).
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Feiten, context en
argumentatie

»

»
»
»

»

»
»

»

»

»

»
Financiële gevolgen

»

»

Stemmen

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in
elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als
dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar
worden aangepast.
Komen in dit aangepast meerjarenplan aan bod:
- De wijziging van de kredieten voor 2020.
- De kredieten voor 2021.
Het budget en de budgetwijziging als afzonderlijke beleidsrapporten bestaan
niet meer.
In het meerjarenplan van het lokaal bestuur worden afzonderlijke kredieten
per rechtspersoon, gemeente of OCMW, ingeschreven. De gemeente en het
OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De
kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk,
ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.
Het geconsolideerd meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is
het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar
negatief.
- De geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 is minstens gelijk aan
nul.
Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken,
wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel
gepresenteerd en beoordeeld.
De transacties tussen de gemeente en haar OCMW zijn geen budgettaire
ontvangsten en uitgaven. De gemeente en haar OCMW moeten de
onderlinge transacties wel inschrijven in de budgettaire dagboeken, maar ze
mogen ze niet opnemen en weergeven in het meerjarenplan. In het
meerjarenplan van de gemeente en haar OCMW kan dus geen gemeentelijke
bijdrage of subsidie aan het OCMW voorkomen.
De gemeente moet er wel voor zorgen dat het OCMW zijn financiële
verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via
de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan,
maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW bij
de vaststelling van de jaarrekening.
Zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad moeten eerst hun eigen deel van
het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het
meerjarenplan dat de OCMW-raad heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor
het meerjarenplan van het lokaal bestuur definitief is vastgesteld.
Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen:
- De OCMW-raad stelt eerst zijn deel van het meerjarenplan vast.
- De gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van het meerjarenplan vast.
- De gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de OCMW-raad
heeft vastgesteld.
Het ontwerp van het beleidsrapport werd veertien dagen voor de
vergadering waarop het wordt besproken, aan de raadsleden bezorgd.
Geraamd beschikbaar budgettair resultaat (OCMW):
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-143.257
-1.094.463 -1.968.456 -2.882.108 -3.831.564 -4.806.836
Geraamde autofinancieringsmarge (OCMW):
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-884.431
-936.206
-873.994
-913.652
-949.456
-975.272

18 ja-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof,
Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf,
Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Katelijn Vermaut-
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Van Isacker, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme,
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter)
3 onthoudingen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne, Sien Jacques)
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW (2020/1) wordt
vastgesteld.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst financiën: het beleidsrapport op de gemeentelijke website publiceren
met vermelding van de publicatiedatum zolang het beleidsrapport geldig is.
» dienst financiën: de beslissing melden aan het toezicht.
» dienst financiën: de beslissing rapporteren via het BBC-loket.
» dienst financiën: de betrokken diensten informeren.

Besluit

4. Delegeren van de bevoegdheid over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden van overheidsopdrachten voor de investeringen 2021 aan het vast bureau

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten
Voorgeschiedenis

Financiële gevolgen
Stemmen

Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 78, tweede lid, 10°.
Beslissing van de OCMW raad van 27 juni 2019 over vaststellen van het
reglement over begrip dagelijks bestuur.
» Lijst met nominatieve opsomming overheidsopdrachten investeringen.
» De raad is bevoegd voor het vaststellen en de plaatsingsprocedure en het
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij deze
bevoegdheid gedelegeerd wordt aan het college van burgemeester en
schepenen.
» De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan.
19 ja-stemmen (Bart Dochy, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof,
Wally Corneillie, Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf,
Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, Carlos Casteleyn, Katelijn VermautVan Isacker, Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme,
Luc Vanhoutte, Jolien Goemaere, Bert Selschotter)
2 neen-stemmen (Caroline Seynhaeve, Andy Vandoorne)
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
De bevoegdheid over het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het
vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de investeringen
2021, zoals opgenomen in bijlage, te delegeren aan het vast bureau.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: de betrokken diensten inlichten.

5. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van
elektriciteit, gas en water

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 74, 77 en 78.
Besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 over de
samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de

Verslag van de OCMW-raad van 21 december 2020

4/8

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 8 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 3985-4594-4981-1070.

Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen

Besluit

minimale levering van elektriciteit, gas en water, in het bijzonder hoofdstuk II,
artikel 2, 2°.
» E-mail van 9 december 2020 waarbij aan de politieke fracties gevraagd wordt
om hun kandidaat op te geven voor een vertegenwoordiger voor de lokale
adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
» E-mail van 13 december 2020 van de fractie CD&V/VD waarbij Wally
Corneillie als vertegenwoordiger voorgedragen wordt.
» Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de lokale adviescommissie
omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, ter vervanging
van Raf Selschotter, wiens mandaat eindigt per
31 december 2020.
» Vertegenwoordiging voor de periode tot en met 2024.
Geheime stemming.
21 raadsleden nemen aan de stemming deel.
De stemming geeft volgende uitslag:
geldige stembiljetten
: 17
ongeldige stembiljetten : 4
blanco stembiljetten
: 0
Wally Corneillie bekomt 17 ja-stemmen en 0 neen-stemmen.
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Wally Corneillie, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen bekomen heeft, wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de lokale
adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» coördinator sociale zaken: 1;
» vertegenwoordiger: 1.

6. Vaststellen van het reglement over een sociale toelage voor studenten in het secundair en hoger onderwijs

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Verwijzingsdocumenten

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78, tweede lid, 17°.
Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een
specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen.
Beslissing van de gemeenteraad van 7 september 2020 over vaststellen van
het reglement over een sociale toelage voor studenten in het secundair en
hoger onderwijs.
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Feiten, context en
argumentatie

Financiële gevolgen
Stemmen
Besluit

»

De gemeente wenst een deel van de federale COVID-19 subsidies te verdelen
via de toekenning van een toelage voor studenten uit het secundair en hoger
onderwijs.
» Agentschap Uitbetaling Groeipakket biedt de mogelijkheid aan de lokale
besturen om door hen een brief te laten bezorgen aan alle begunstigden van
de bijzondere COVID-toelage bij het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag.
Zo kunnen de lokale besturen een moeilijk te bereiken doelgroep toch
informeren.
» Er wordt voorgesteld om van deze mogelijkheid gebruik te maken en te
verwijzen naar de in september goedgekeurde sociale toelage voor studenten
in het secundair en hoger onderwijs.
» Het is nodig om het reglement te wijzigen op twee punten:
o De termijn om de toelage aan te vragen, wordt verlengd tot 15 maart
2021 (i.p.v. 15 november 2020).
o Er wordt toegevoegd dat de toelage maar één keer per schooljaar kan
toegekend worden.
» De toelage wordt gefinancierd met federale COVID-19 subsidies voor een
bedrag van € 13.120,16.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het reglement over een sociale toelage voor studenten in het secundair en hoger
onderwijs wordt vastgesteld.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Het reglement treedt in werking vanaf heden.
Artikel 4
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» sociale dienst: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website met
vermelding van de publicatiedatum.
» sociale dienst: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» sociale dienst: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 5
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» financieel directeur: 1;
» sociale dienst: 1;
» dienst welzijn: 1.
REGLEMENT OVER EEN SOCIALE TOELAGE VOOR STUDENTEN IN HET SECUNDAIR
EN HOGER ONDERWIJS
Artikel 1
Er wordt een éénmalige financiële steun toegekend aan ouders van leerlingen uit
het secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs wanneer zijn voldoen aan
volgende voorwaarden:
1. De aanvrager is gedomicilieerd in Ledegem en verblijft legaal op het
grondgebied.
2. Er is een bewijs van inschrijving voor het secundair onderwijs of het voltijds
hoger onderwijs.
3. Het bruto belastbaar gezinsinkomen van het aanslagjaar 2019 van de
aanvrager bedraagt niet meer dan:
- Voor een alleenstaande ouder: € 25.317,00, per persoon ten laste
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verhoogd met € 2.123,00 per gezinslid dat niet de aanvrager is
Voor een gezin: € 37.974,00, per persoon ten laste verhoogd met €
2.123,00 per gezinslid dat niet de aanvrager is
Of de aanvrager beschikt over een recent attest budgetbeheer,
budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling.
Of er gebeurt een financieel onderzoek op basis van het huidig inkomen.
-

Artikel 2
De toelage wordt uitbetaald in de vorm van Ledegembonnen.
- Secundair onderwijs: € 100,00 per student.
- Hoger onderwijs: € 200,00 per student.
Artikel 3
De toelage kan aangevraagd worden tot 15 maart 2021 voor het schooljaar 20202021.
De toelage kan per schooljaar slechts één keer worden toegekend.
Artikel 4
Het bijzonder comité sociale dienst beslist op basis van een lijst van aanvragen die
aan de voorwaarden van dit reglement voldoen. Aanvragen die niet aan de
voorwaarden van het reglement voldoen, kunnen alsnog door het bijzonder
comité sociale dienst worden goedgekeurd, op voorwaarde dat zij een
gemotiveerde beslissing neemt op basis van een sociaal verslag.
7. Kennisnemen van de beslissing en opmerkingen van de toezichthoudende overheid

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 332, § 1.
E-mail van het agentschap Binnenlands Bestuur en beslissing van de
gouverneur van 12 november 2020 over goedkeuren van de jaarrekening
2019 van het OCMW Ledegem, waarbij geen formele, maar wel technische
opmerkingen worden geformuleerd.
» Alle beslissingen en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden
ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of
OCMW-raad.
» Het gaat hier over beslissingen en opmerkingen van de toezichthoudende
overheid op de beslissingen van eender welk orgaan of personeelslid van het
lokaal bestuur dat een beslissing neemt die valt onder het bestuurlijk
toezicht.
» Het gaat niet alleen om opmerkingen of beslissingen naar aanleiding van een
klacht, maar ook om technische bemerkingen die worden geformuleerd naar
aanleiding van het onderzoek van de beleidsrapporten, of in het kader van de
uitoefening van het goedkeuringstoezicht.
» Ook als de toezichthoudende overheid niet optreedt, maar wel opmerkingen
formuleert, is het relevant voor de raadsleden om daar kennis van te krijgen,
zodat ze er in de toekomst rekening mee kunnen houden.
» Er zal rekening gehouden worden met de geformuleerde opmerkingen.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van bovenvermeld beslissing en opmerkingen van de
toezichthoudende overheid.
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Marijn De Vos
Algemeen directeur
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