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Openbare zitting
1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 11 februari 2021

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

» Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
» Verslag van de OCMW-raad van 11 februari 2021.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 11 februari 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. Kennisnemen van het semesterrapport 2020/2 over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

Stemmen
Besluit

»
»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 264.
Semesterrapport 2020/2.
Zesmaandelijks wordt er vanuit het managementteam over alle acties in het
meerjarenplan gerapporteerd aan het college van burgemeester en
schepenen / vast bureau. Voor de raad blijft de inhoudelijke rapportering in
principe beperkt tot de prioritaire acties. Door diezelfde inhoudelijke
rapportering aan het college van burgemeester en schepenen / het vast
bureau open te trekken naar de raad, willen we de rol van de raad
versterken. De raad krijgt zo niet enkel een beter zicht op het financiële
aspect, maar zeker ook op het inhoudelijke. Hierbij wordt de extra planlast
voor de administratie zoveel mogelijk beperkt.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Kennis te nemen van het semesterrapport 2020/2 over de uitvoering van het
meerjarenplan 2020-2025.
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3. Kennisnemen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020

Bevoegdheid
Juridische grond

»
»

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Advies
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 219.
Beslissing van de OCMW-raad van 14 januari 2021 over goedkeuren van het
kader voor organisatiebeheersing 2021-2027.
Jaarverslag organisatiebeheersing 2020.
Jaarlijks wordt over organisatiebeheersing gerapporteerd.

» Gunstig advies van 11 februari 2021 van het managementteam.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020.

4. Kennisnemen van het jaarverslag klachten en incidenten informatieveiligheid 2020

Bevoegdheid
Juridische grond

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie
Advies
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 302-303.
Beslissing van de OCMW-raad van 23 februari 2016 over goedkeuren van het
reglement klachtenbehandeling.
» Beslissing van het vast bureau van 25 januari 2021 over goedkeuren van de
incidentenprocedure informatieveiligheid.
» Jaarverslag klachten en incidenten informatieveiligheid 2020.
» Jaarlijks wordt over klachten en incidenten informatieveiligheid
gerapporteerd.
» Gunstig advies van 11 februari 2021 van het managementteam.
Unanimiteit
De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag klachten en incidenten
informatieveiligheid 2020.

5. Kennisnemen van de beslissing en opmerkingen van de toezichthoudende overheid

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten

»
»

Feiten, context en
argumentatie

»
»

»

»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 332, § 1, derde lid.
E-mail van het agentschap Binnenlands Bestuur van 9 februari 2021 over
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, waarbij enkele 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.
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Stemmen
Besluit

» 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.

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Verslag van de OCMW-raad van 11 maart 2021

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter

3/3

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 3 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 4562-6577-0690-8556.

