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Verslag van de OCMW-raad van 12 maart 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Wally Corneillie, Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, Carlos Casteleyn, 
Caroline Seynhaeve, Piet Vandermersch, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Sien Jacques, 
Andy Vandoorne, Luc Vanhoutte, Emiel Debusseré, Bert Selschotter, Bart Maertens, 
Maaike Vandromme, Jolien Goemaere, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:

Verontschuldigd:

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 13 februari 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de OCMW-raad van 13 februari 2020.
Stemmen Unanimiteit.
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 13 februari 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda depubliceren op de gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de 

gemeentelijke website.

2. Kennisnemen van het rapport over organisatiebeheersing, acties 2019 en planning 2020/2021

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 219.
Juridische grond » Beslissing van de OCMW-raad van 27 mei 2014 betreffende uitwerking 

OCMW-decreet: goedkeuren algemeen kader van het intern controlesysteem.
Verwijzingsdocumenten » Verslag organisatiebeheersing over de acties van 2019 en de planning voor 

2020/2021.
Feiten, context en 
argumentatie

» Interne controle of organisatiebeheersing = streven naar een efficiëntere 
interne werking en kwalitatieve dienstverlening.

» Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Stemmen Unanimiteit.
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het rapport over organisatiebeheersing, acties 2019 
en planning 2020/2021.

3. Kennisnemen van het rapport over klachten en incidenten van 2019

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 302 en 303.
Verwijzingsdocumenten » Verslag over de klachten en incidenten van 2019.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 1480-2455-7541-2543.

https://www.verifieer.be/code/1480245575412543
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Feiten, context en 
argumentatie

» Het lokaal bestuur is decretaal verplicht om een systeem van 
klachtenbehandeling te beheren. 

» Bij uitbreiding wordt op een analoge manier een incidentenregister in het 
kader van informatieveiligheid bijgehouden.

» Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in de gemeenteraad en de OCMW-
raad.

Stemmen Unanimiteit.
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het rapport over klachten en incidenten van 2019.

Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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