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zitting van 29 januari 2019 

OPENBAAR 
VERKIEZ INGEN 

1. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur, in het licht van de wijziging van decreet lokaal bestuur van 22 
december 2017, werd het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn herzien. De verplichte 
decretale wijzigingen van het aangepaste decreet werden ingevoerd. Het model van huishoudelijk reglement zoals 
opgesteld door de VVSG werd als leidraad gehanteerd. De voorzitter van de OCMW-raad, voorzitter van het vast 
bureau en de algemeen directeur en zijn diensten hebben voorliggend ontwerp besproken en goedgekeurd. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1. Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde, zoals opgenomen in 
bijlage bij dit besluit, wordt vastgesteld. 
Art. 2. Overeenkomstig artikel 37§2 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
Koksijde bedraagt het presentiegeld evenveel als het presentiegeld voor gemeenteraadsleden zoals bij afzonderlijk 
besluit van de gemeenteraad bepaald. De bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 18 van het besluit 
van de Vlaamse Regering d.d. 06/07/2018. 

 

2. Vaststellen deontologische code raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau 

Artikel 74 en 83 van het decreet lokaal bestuur legt vast dat de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast 
bureau een deontologische code dienen aan te nemen. Dit mag voor beide organen dezelfde code zijn. Dit model 
van deontologische code geeft de raadsleden een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. De 
deontologische code is in de eerste plaats dan ook niet gemaakt om te bestraffen, maar om een veilige omgeving 
te creëren waarbinnen raadsleden moeten werken. De code is een algemene leidraad voor raadsleden om 
deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat. Dit handelen steunt op de 
volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en 
zorgvuldigheid. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1: De deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau, zoals opgenomen in 
bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. 

 

3. Aanduiden vervanger voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 

Overeenkomstig artikel 106 van het decreet lokaal bestuur kan de voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst een vervanger aanwijzen indien hij tijdelijk afwezig is. De vervanger is de voorzitter van het vast 
bureau of een lid van het vast bureau. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanwijzing door de voorzitter van zijn 
vervanger. 

 
FINANCIËN 

4. Decreet lokaal bestuur - verrichtingen van dagelijks bestuur 

Het bestaande reglement op de verrichtingen van dagelijks bestuur op basis van het gemeentedecreet vervalt op 
30 juni 2019 (in de gemeente op 31 januari 2019). Het voorliggend ontwerp werd opgemaakt op basis van het 
decreet lokaal bestuur en rekening houdend met de verhoogde drempelbedragen van toepassing inzake 
overheidsopdrachten. 

Het decreet lokaal bestuur voorziet voor een vlotte en efficiënte interne werking van de dienstverlening in de 
mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheden aan het vast bureau door het definiëren dagelijks bestuur, waarbij: 
- het vast bureau bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van opdrachten 
die tot het dagelijks bestuur behoren; 
- het  vast bureau kan beslissen tot delegatie van bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur aan de 
algemeen directeur; 
- de algemeen directeur binnen de perken van dagelijks bestuur provisies kan toekennen aan bepaalde 
personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven; 
dat wat het “dagelijks bestuur” overschrijdt een bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn blijft; 

De gedelegeerde bevoegdheid geldt niet voor subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en daden van 
beschikking van onroerende goederen. 
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Voorgesteld wordt de bestaande regeling te vereenvoudigen door volgende regeling van dagelijks bestuur: 
- verrichtingen houdende vaststelling van alle rechten/ontvangsten  
- vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten van alle uitgaven waarvan 
de waarde minder is dan het drempelbedrag voorzien bij artikel 42 §1,1°,a van de wet overheidsopdrachten 
bedraagt (actueel 144.000 euro excl. BTW) 
- overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of van de voorwaarden die een verhoging 
met maximaal 10%  van de raming goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffen 
- herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42,§1,2° van de wet op de overheidsopdrachten, 
ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door de raad voor 
maatschappelijk welzijn is vastgesteld. 

Deze beslissing blijft van toepassing tot 1 februari 2025 behoudens vroegere wijziging of opheffing ervan door de 
raad voor maatschappelijk welzijn. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Artikel 1: Onder “dagelijks bestuur”, zoals opgenomen in artikel 78, tweede lid, 9° van het decreet van 22 
december 2017 op het lokaal bestuur moet worden verstaan: 
- Verrichtingen houdende vaststelling van alle rechten/ontvangsten. 
- Beslissingen tot vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten van alle 
uitgaven waarvan de waarde minder is dan het drempelbedrag voorzien in artikel 42 §1, 1°, a van de wet van 17 
juni 2016 op de overheidsopdrachten, met uitzondering van subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en 

daden van beschikking van onroerende goederen. 
- Beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of van de voorwaarden 
die een verhoging met maximaal 10% van de raming goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn 
betreffen. 
- Beslissingen bestaande uit de herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42,§1,2° van de wet op 
de overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door 
de raad voor maatschappelijk welzijn is vastgesteld. 

 
Artikel 2: Deze beslissing treedt in werking op 4 februari 2019 en is geldig tot 1 februari 2025, behoudens 
intrekking of wijziging door de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Artikel 3: De beslissing van de OCMW raad van 17 januari 2013 wordt opgeheven op 4 februari 2019. 

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het vast bureau, het managementteam, de 
financieel directeur en de financiële dienst. 

 

5. Decreet lokaal bestuur - van visum vrijgestelde financiële verbintenissen 

Het betreft de hervaststelling van de beslissing van de OCMW raad van 17 januari 2013 aan de bepalingen van het 
decreet lokaal bestuur en aan de uitvoeringsbesluiten inzake BBC. 

Het decreet lokaal bestuur en de BBC-regelgeving laten toe om van visum vrij te stellen: 
- Aanstellingen van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar; 
- Verbintenissen waarvan het bedrag lager is dan 50.000 euro; 
- Verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijks bedrag lager 
is dan 25.000 euro; 
- Investeringssubsidies tot 10.000 euro; 
- Tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
- Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het openbare 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie. 

Momenteel van visum vrijgesteld zijn alle verbintenissen van dagelijks bestuur waarvan de waarde in exploitatie 
25.000 euro exclusief BTW niet te boven gaat en in personeelszaken voor aanstellingen waarvan de duur één jaar 
niet overschrijdt met uitzondering van de tewerkstelling van meer dan één jaar voor tewerkstelling art 60§7 
organieke wet 8 juli 1976 en andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het openbare 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie 

  

Rekening houdend met de schaalgrootte van OCMW Koksijde, de dienstverlening met tijdelijke contracten en 
jobstudenten en de werkbaarheid om het volume aan beslissingen die aan visum onderworpen blijven te 
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verwerken, wordt door de financieel directeur voorgesteld om  te beslissen om van voorafgaand visum vrij te 
stellen (zoals binnen gemeente Koksijde voorgesteld): 

1. de financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom waarvan de waarde niet 
hoger is dan 5.500 euro exclusief BTW. 

2. De financiële verbintenissen inzake personeelsuitgaven: de contractuele aanstellingen waarvan de duur 
niet meer bedraagt dan één jaar; Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele 
personeelsleden voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het 
visum. 

3. Tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

4. Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het 
openbare centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de 
opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de 
wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Artikel 1: Volgende financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom worden van de 
visumverplichting uitgesloten: 

a. de financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom waarvan de waarde niet hoger is 
dan 5.500 euro exclusief BTW. 
b. De financiële verbintenissen inzake personeelsuitgaven: de contractuele aanstellingen waarvan de duur niet 
meer bedraagt dan één jaar; Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden 
voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het visum. 
c. Tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
d. Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het openbare 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie. 

Artikel 2: Deze beslissing treedt in werking vanaf 01 februari 2019. De beslissing van de OCMW raad van 13 
januari 2013 houdende vaststelling van de van visum vrijgestelde verrichtingen wordt opgeheven met ingang van 
1 februari 2019. 

Artikel 3: Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van deze beslissing. 

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de diensten van het OCMW en aan de financieel 
directeur. 

 

6. Facturen: goedkeuring 

Door de integratie van OCMW en gemeente is gekozen voor een uniform tijdsregistratiesysteem (SDP). De factuur 
voor het deel OCMW dient goedgekeurd te worden door de raad gelet er tot nu geen delegatie werd verleend aan 
het vast bureau. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

2018 

De goed te keuren aanrekeningen AK1/RMW/2018/12 tem AK1/RMW/2018/13(SDP nv) worden door de raad 
goedgekeurd. 
Opdracht wordt gegeven aan de adjunct algemeen directeur en diensthoofd OCMW financiën, om de betrokken 
betalingen uit te voeren. 

 
INTERGEM EENTELIJKE S AMENWERKINGSVERBANDEN 

aanstellen afg evaardigden igs 

7. Aanduiden van de vertegenwoordigers van het OCMW in externe organisaties en 
verenigingen: vzw Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 

Overeenkomstig de statuten van vzw RSVK Westkust zetelen de OCMW's en de gemeenten als rechtspersonen in 
de Algemene Vergadering van het RSVK. Wij ontvingen op 17 december 2018 een schrijven van het RSVK met de 
vraag om 3 vertegenwoordigers aan te duiden om te zetelen in de Algemene Vergadering. Er wordt gevraagd dat 
de OCMW's in overleg met het eigen gemeentebestuur 3 vertegenwoordigers aanduiden, waarvan minstens 2 
OCMW-raadsleden of leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Er wordt gevraagd om tegen uiterlijk 
20 februari 2019 de bestuurders voor te dragen. 
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VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1. Volgende personen worden aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
het RSVK Westkust. 

 
ADVIESORGANEN 

aanstelling leden adviesorganen  

8. Aanduiden van de vertegenwoordigers van het OCMW in de lokale adviescommissie (LAC) 

Het decreet over het lokaal bestuur stelt dat elk lokaal bestuur verplicht een Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst (BCSD) krijgt. Het BCSD behandelt individuele steundossiers en kan zowel leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn als externen bevatten, met als voorzitter een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Die wijziging heeft een gevolg voor de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie (LAC) over de 
minimale levering van elektriciteit, gas en water. De Vlaamse Regering wijzigt daarom, na advies van de Raad van 
State, definitief het besluit over de samenstelling en werking van deze commissie, zodat alle leden van het BCSD 
die betrokken zijn bij de individuele steundossiers, ook kunnen zetelen in de lokale adviescommissie. Dat biedt 
meer autonomie en keuzemogelijkheden aan de lokale besturen voor de samenstelling van de lokale 
adviescommissie, en garandeert de band met de individuele steundossiers. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

Art. 1.  De raad duidt één vertegenwoordiger aan voor lokale adviescommissie betreffende de minimale levering 
van elektriciteit, gas en water. 

 
MONDELINGE VRAGEN 

9. Mondelinge vragen 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 


