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Verslag van de OCMW-raad van 14 mei 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 9 april 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de OCMW-raad van 9 april 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 9 april 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. Goedkeuren om beroep te kunnen doen op het Vlaams Energiebedrijf als aankoopcentrale voor de aankoop 
van gas en groene elektriciteit

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78, tweede lid, 10°.
» Beslissing van de OCMW-raad van 27 juni 2019 over vaststellen van het 

reglement over het begrip dagelijks bestuur.
Juridische grond » Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

» Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten.

» Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten in klassieke sectoren.

» Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de OCMW-raad van 27 juni 2019 over goedkeuren van de 
categorieën van verrichtingen die uitgesloten zijn van de visumverplichting.

» Beslissing van de OCMW-raad van 26 september 2017 betreffende samen 
aankoop groene elektriciteit voor de periode 2018-2020 (2021): gunning;

» Beslissing van de OCMW-raad van 26 september 2017 betreffende samen 
aankoop aardgas voor de periode 2018-2020 (2021): gunning;

» Brief van Fluvius van 25 februari 2020 over de stopzetting van het aanbod 
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samenaankoop energieverbruik openbare verlichting en gebouwen.
Feiten, context en 
argumentatie

» De samenaankoop van gas en groene elektriciteit werd gegund voor de 
periode 2018-2020, met mogelijkheid tot één jaar stilzwijgende verlenging.

» Infrax (nu Fluvius) trad op als opdrachtencentrale voor de aankoop van gas en 
groene elektriciteit.

» Fluvius heeft laten weten het aanbod voor samenaankoop stop te zetten.
» Het Vlaams Energiebedrijf kan optreden als aankoopcentrale voor de 

aankoop van gas en groene elektriciteit.
» Het is aangewezen dat het OCMW gebruik kan maken van de 

aankoopcentrale om volgende redenen:
- De in de aankoopcentrale voorziene oplossingen voldoen aan de 

behoefte van het bestuur.
- Het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een 

besparing aan tijd en geld betekent.
- Het Vlaams Energiebedrijf beschikt over knowhow of technische 

expertise inzake de voormelde opdracht.
» Er is geen afnameverplichting.
» Het OCMW kan als aangeslotene bij de aankoopcentrale van het Vlaams 

Energiebedrijf rechtsreeks opdrachten plaatsen bij de opdrachtnemer aan 
wie het Vlaams Energiebedrijf de opdracht heeft gegund.

» Het OCMW blijft zelf instaan voor de uitvoering van de geplaatste opdracht 
(levering, opvolging, betaling van facturen, …).

Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Dat het OCMW beroep kan doen op het Vlaams Energiebedrijf als 
aankoopcentrale voor de aankoop van gas en groene elektriciteit.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» Vlaams Energiebedrijf: 1.

3. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van EthiasCo cvba op 15 juni 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Statuten van EthiasCo cvba.
Verwijzingsdocumenten » Beslissing van de OCMW-raad van 27 juni 2019 over het aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen 
van EthiasCo cvba, waarbij Luc Vanhoutte als vertegenwoordiger en Geert 
Wylin als plaatsvervanger werden aangeduid.

» Brief en bijlagen van EthiasCo cvba van 29 april 2020 over de uitnodiging voor 
de algemene vergadering op 15 juni 2020, met volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en 

bestemming van het resultaat;
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. Mandaat van de commissaris

Feiten, context en 
argumentatie

» De OCMW-raad moet de agendapunten goedkeuren en het mandaat van de 
vertegenwoordiger vaststellen.

» Er kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn ingevolge de bestrijding van het 
coronavirus COVID-19.
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Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 15 juni 
2020 worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan voormelde 
vergadering, moet zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.
Artikel 3
De OCMW-raad verklaart zich desgevallend akkoord met een eventuele 
verplaatsing of andere organisatie van de vergadering, bv. schriftelijk of digitaal, 
als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» vertegenwoordiger: 1;
» EthiasCo cvba: 1.

Geheime zitting

4. Goedkeuren van het jaarverslag 2019 over informatieveiligheid

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Verordening (EU) 2016/679 van 27 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 95/46/EG.

Verwijzingsdocumenten » Jaarverslag 2019 over informatieveiligheid, opgemaakt door onze functionaris 
gegevensbescherming C-Smart.

Feiten, context en 
argumentatie

» Gelet op de vertrouwelijke informatie in het jaarverslag over 
informatieveiligheid wordt dit punt behandeld in geheime zitting.

» Jaarlijks dient de functionaris voor gegevensbescherming een jaarverslag over 
informatieveiligheid op te stellen bestaande uit:
- een algemeen overzicht van de veiligheidstoestand, de ontwikkeling in 

het afgelopen jaar en de nog te realiseren doelstellingen;
- een samenvatting van de schriftelijke adviezen die aan de 

verantwoordelijke van het dagelijks bestuur werden bezorgd en het 
gevolg dat daaraan gegeven werd;

- een overzicht van de werkzaamheden, verricht door de functionaris 
gegevensbescherming;

- een overzicht van de gevoerde campagnes ter bevordering van de 
veiligheid;

- een overzicht van alle gevolgde en geplande opleidingen.
» Het door onze functionaris gegevensbescherming opgestelde jaarverslag 

werd goedgekeurd in de informatieveiligheidscel van 12 maart 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het jaarverslag 2019 over informatieveiligheid wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» functionaris gegevensbescherming: 1.

5. Goedkeuren van het informatieveiligheidsplan 2020-2022
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Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond » Verordening (EU) 2016/679 van 27 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 95/46/EG.

Verwijzingsdocumenten » Informatieveiligheidsplan 2020 - 2022, opgemaakt door onze functionaris 
gegevensbescherming C-Smart.

Feiten, context en 
argumentatie

» Het bestuur dient te beschikken over een meerjarenplan informatieveiligheid. 
» Om dit plan voor de periode 2020 - 2022 te kunnen opmaken, heeft onze 

functionaris gegevensbescherming een scan uitgevoerd, gebaseerd op de 
‘richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens’ van de autoriteit gegevensbescherming.

» Uit deze scan vloeiden een aantal aanbevelingen voort. De uit te voeren 
acties van deze aanbevelingen zijn opgenomen in plan.

» Het plan werd goedgekeurd in de informatieveiligheidscel van 12 maart 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het informatieveiligheidsplan 2020 - 2022 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» functionaris gegevensbescherming: 1.

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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