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VERSLAG OCMW-raad 
DINSDAG 23 JUNI 2020 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, 
Myriam Baeyens, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Rita Jacobs, Koen Vaerten, Chantal Jacobs, Wietse Robbroeckx, Elien Van Breedam, 
raadsleden 
 

 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de 
agenda. 
 
1. Delegatie bevoegdheden personeel aan het vast bureau. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, 161 en 186; 
Overwegende dat daar waar vroeger de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram, 
de aanduiding in het organogram van de functies waaraan het lidmaatschap van het 
managementteam is gekoppeld, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling exclusief 
de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn waren, dit nu niet meer het geval is; 
Overwegende dat ook de bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen betreffende 
personeelsaangelegenheden (arbeidsreglement, tijdsregistratiereglement,...) en het 
vaststellen van het begrip dagelijks personeelsbeheer voortaan kunnen gedelegeerd worden 
aan het vast bureau; 
Overwegende dat daarnaast ook dadingen met personeelsleden, naar aanleiding van het 
beëindigen van het dienstverband, aan het vast bureau gedelegeerd kunnen worden; 
Overwegende dat het de bedoeling was van de decreetgever om meer ruimte te creëren voor 
zelforganisatie, meer lokale autonomie en maatwerk; 
Overwegende dat de interne organisatie van diensten immers betrekking heeft op de interne 
aangelegenheden van elk bestuur, die zich eerder situeren op het operationele niveau; 
Overwegende dat om te kunnen (bij)sturen wat de dagdagelijkse werking betreft het wenselijk 
is om snel te kunnen handelen en om eventuele wijzigingen zo snel mogelijk te kunnen 
doorvoeren; 
Overwegende dat naar aanleiding van de integratie gemeente en OCMW en het Decreet Lokaal 
Bestuur er een uniforme regeling wordt voorgesteld; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien 
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Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt 
en Myriam Baeyens) 
Enig artikel: 
Om het vaststellen van de rechtspositieregeling, het organogram (inclusief de aanduiding in 
het organogram van de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is 
gekoppeld), de personeelsformatie en/of het personeelsplan, het vaststellen van reglementen 
betreffende personeelsaangelegenheden, het vaststellen van de inhoud van het begrip 
dagelijks personeelsbeheer en dadingen met personeelsleden, naar aanleiding van het 
beëindigen van het dienstverband, te delegeren naar het vast bureau. 
 
2. Algemene Vergadering van Cipal d.d. 25.06.2020: Vaststelling van de agenda en het 

mandaat van de vertegenwoordiger. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 
intergemeentelijke samenwerking; 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 
Gelet op de statuten van Cipal; 
Gelet op het raadsbesluit van 04.02.2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 
Gelet op de oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 met de 
volgende agendapunten: 
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2019, afgesloten op 31 december 2019 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019 
7. Vervanging bestuurder 
8. Wijziging maatschappelijke zetel 
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 
weigeren; 
Na beraadslaging en stemming; 
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 12 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van 
Hoofstat, Axel Boen, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien 
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Herremans, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert en Pieter Smits), 2 onthoudingen (Leo Haucourt 
en Myriam Baeyens) 
Artikel 1: 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 
de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De vertegenwoordiger van het OCMW (mevrouw Vera Goris, plaatsvervanger Geert Rottiers) 
wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 te handelen 
en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden 
verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan 
elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
Artikel 3: 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met 
het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 
 
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 22:00 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


