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Verslag van de OCMW-raad van 11 februari 2021

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

Afwezig:

Verontschuldigd:

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 14 januari 2021

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de OCMW-raad van 14 januari 2021.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 14 januari 2021 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. Goedkeuren van de vertrouwelijkheidsverklaring raadsleden en leden bijzonder comité sociale dienst

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur.
Verwijzingsdocumenten » ICT-code.

» Vertrouwelijkheidsverklaring.
Feiten, context en 
argumentatie

» Elk raadslid heeft in het kader van zijn mandaat toegang tot (digitale) 
informatie, al dan niet ter beschikking gesteld via software van het lokaal 
bestuur. De informatie en de gebruikte toepassingen kunnen 
persoonsgegevens bevatten.

» In het kader van bescherming van persoonsgegevens voert het bestuur een 
informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de 
geldende wetgeving in kader van bescherming van persoonsgegevens en met 
de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van de natuurlijke personen m.b.t. het verwerken van 
persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

» De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de positie 
van natuurlijke personen van wie gegevens verwerkt worden. De lokale 
overheid krijgt allerlei verplichtingen opgelegd waardoor de privacy van de 
personen gewaarborgd wordt.

» In deze verklaring, die door de raadsleden en leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst wordt ondertekend, worden de belangrijkste principes 
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en verplichtingen opgelijst.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
De vertrouwelijkheidsverklaring raadsleden en leden bijzonder comité sociale 
dienst goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de vertrouwelijkheidsverklaring laten ondertekenen van 

zodra fysieke samenkomst van de raad terug mogelijk is.

3. Kennisnemen van het rapport over de delegatie van personeelsbevoegdheden 2019-2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 77 en 78.
Juridische grond » Beslissing van de OCMW-raad van 30 december 2019 betreffende vaststellen 

van het reglement over delegeren van personeelsbevoegdheden aan het vast 
bureau.

Verwijzingsdocumenten » Rapport 2019-2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Kennis te nemen van het rapport over de delegatie van personeelsbevoegdheden, 
periode 2019-2020.

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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