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zitting van dinsdag 26 februari 2019

Aanwezig:

Charlotte Castelein, voorzitter

Marc Vanden Bussche, burgemeester

Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Ivan Vancayseele, 
schepenen

Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, 
Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, raadsleden

Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Verontschuldigd: Dirk Dawyndt, schepen

Afwezig: /

De voorzitter opent de vergadering om 23u30.

OPENBARE ZITTING

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 26 februari 2019

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed
Openbaar

overheidsopdrachten

1. GOEDKEURING DEELNAME RAAMCONTRACT STAD BRUGGE: INFORMATICA - VERNIEUWING ICT - 2018-2024

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikels 2, 6° en 47 §2 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze 
een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien telkens wordt voorzien in de budgetjaren lopende over 
de duur van deze raamovereenkomst;

BESLUIT: met 25 stemmen voor (charlotte castelein, marc vanden bussche, stéphanie anseeuw, guido decorte, 
lander van hove, dorine geersens, ivan vancayseele, rita gantois, luc deltombe, frédéric devos, greta delie, 
benedicte dalle, elwin van herck, greta verhaeghe, peter hillewaere, adelheid hancke, henk ghyselen, patricia 
vandenbroucke, suze bogaerts, bart pieters, alain de coster, dominique wolter hofmans, julie paelinck, dirk 
decorte, sam de rechter), 1 onthouding (sander loones)

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan de deelname aan het raamcontract stad Brugge “Informatica - vernieuwing 
ICT - 2018-2024”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek, het gunningsverslag en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

Art. 2: In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, 
zal Stad Brugge optreden als aankoopcentrale;

Art. 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst,  de dienst ICT de Financiële 
Dienst en de heer financieel directeur.
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overeenkomsten
samenwerkingsovereenkomsten

2. GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST COLRUYT KOKSIJDE IKV OPHALING VOEDSELOVERSCHOTTEN

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en haar 
latere wijzigingen;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de voedselbedeling Koksifood dat niet verkochte voedselproducten ophaalt en herverdeelt aan cliënten 
van het Sociaal Huis die dit kunnen gebruiken;

Overwegende dat Colruyt Koksijde ook zijn voedseloverschotten wenst te schenken aan het Sociaal Huis Koksijde 
voor de voedselbedeling Koksifood;

Overwegende dat Colruyt vraagt om een officiële samenwerking af te sluiten hiervoor;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen Voedselbank West-Vlaanderen vzw en OCMW Koksijde zoals 
bijgevoegd in bijlage;

Overwegende dat in die samenwerkingsovereenkomst wordt vermeld dat de bepalingen van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Colruyt nv en Voedselbank West-Vlaanderen vzw zullen gerespecteerd 
worden en toegepast worden bij het afnemen van voedseloverschotten bij de Colruyt winkel gelegen in Koksijde;

Gehoord schepen Vancayseele in zijn toelichting omtrent de opzet van dit initiatief;

BESLUIT: met 25 stemmen voor (charlotte castelein, marc vanden bussche, stéphanie anseeuw, guido decorte, 
lander van hove, dorine geersens, ivan vancayseele, rita gantois, luc deltombe, frédéric devos, greta delie, 
benedicte dalle, elwin van herck, greta verhaeghe, peter hillewaere, adelheid hancke, henk ghyselen, patricia 
vandenbroucke, suze bogaerts, bart pieters, alain de coster, dominique wolter hofmans, julie paelinck, dirk 
decorte, sam de rechter), 1 onthouding (sander loones)

Art. 1: De samenwerkingsovereenkomst tussen Voedselbank West-Vlaanderen en OCMW Koksijde wordt 
goedgekeurd. Hierin wordt overeengekomen om de samenwerkingsovereenkomst tussen Colruyt nv en 
Voedselbank West-Vlaanderen vzw te respecteren en toe te passen bij het afnemen van voedseloverschotten bij de 
Colruyt winkel gelegen in Koksijde.

interne werking

3. BEHEERSOVEREENKOMST TOT INTEGRATIE VAN GEMEENTE EN OCMW

Gelet op artikel 78, tweede lid, 6°, 196 en 220 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet de beslissing van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende kennisname aanstelling algemeen directeur 
en adjunct algemeen directeur en op het als bijlage toegevoegd organisatievoorstel inzake de integratie van 
gemeente- en OCMW-secretaris overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur;

Overwegende het feit dat het OCMW en de Gemeente autonome besturen zijn met specifieke opdrachten die zich 
tot de inwoners van Koksijde richten; dat het formeel afzonderlijke juridische entiteiten en rechtspersonen zijn met 
eigen bevoegdheden, regelgeving en dienstverlening, en in principe een eigen organisatie en eigen personeel;

Overwegende dat het de doelstelling van beide besturen is een zo goed mogelijk functionerende organisatie tot 
stand te brengen teneinde de meest efficiënte dienstverlening aan de burgers te bieden en te garanderen; dat de 
nood aan integraal besturen met meer bestuurskracht, de financiële beperkingen en de mogelijkheden tot 
efficiëntiewinst via schaalvoordelen en verminderde overheadkosten beide besturen dichter bij elkaar brengen;

Overwegende de noodzaak tot voorzien van de mogelijkheid dat personeelsleden van gemeente opdrachten voor 
het OCMW kunnen uitvoeren en andersom, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur; dat organen van de 
Gemeente of het OCMW hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid op grond van onderhavige 
beheersovereenkomst kunnen toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur;

Overwegende dat er reeds een samenwerking is tussen beide besturen op vlak van IDPBW, informatieveiligheid, 
sociale zaken (pensioenen), ICT en ondersteuning overheidsopdrachten; dat het de bedoeling is dit verder uit te 
breiden op vlak van personeelsaanwerving, -beheer en facility management door interne barrières op te heffen; 
dat dit ook zal leiden tot een geïntegreerd organogram; dat hieruit efficiëntiewinsten te halen zijn;

Overwegende dat om administratieve vereenvoudiging na te streven en uitgebreide wederzijdse facturaties te 
vermijden, zal ieder bestuur instaan voor de eigen specifieke investeringen en exploitatiekosten binnen zijn eigen 
budgettair kader, zoals decretaal voorzien; opdat er geen interne facturatie dient te gebeuren van 
personeelsprestaties tussen de gemeente en het OCMW, worden de personeelskosten gedragen door het bestuur 
waar het betrokken personeelslid is aangesteld, tenzij het om organisatorische of financiële redenen (bv. subsidies 
of recuperatie via betoelagingsmodaliteiten van externe instanties) noodzakelijk is om het andere bestuur hiervoor 
te factureren;

BESLUIT: met 25 stemmen voor (charlotte castelein, marc vanden bussche, stéphanie anseeuw, guido decorte, 
lander van hove, dorine geersens, ivan vancayseele, rita gantois, luc deltombe, frédéric devos, greta delie, 
benedicte dalle, elwin van herck, greta verhaeghe, peter hillewaere, adelheid hancke, henk ghyselen, patricia 
vandenbroucke, suze bogaerts, bart pieters, alain de coster, dominique wolter hofmans, julie paelinck, dirk 
decorte, sam de rechter), 1 onthouding (sander loones)

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Koksijde en de gemeenteraad van Koksijde komen 
volgende beheersovereenkomst betreffende de integratie van gemeente en OCMW Koksijde overeen:
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"Art. 1 Beleidsmatig en organisatorisch kader van de integratie

§1. De gemeente en het OCMW behouden hun autonomie inzake het opmaken van de beleidslijnen eigen aan de 
werking en de organisatie van het eigen bestuur.

Gelet op de nauwe(re) samenwerking en organieke integratie tussen beide besturen, zijn er evenwel onvermijdelijk 
raakvlakken waarop het noodzakelijk zal zijn, gezamenlijk, éénzelfde beleid te voeren.
Dit beleid moet door de bevoegde organen van de gemeente en het OCMW samen worden opgesteld en beslist.

§2. Zonder afbreuk te doen aan de prerogatieven van de verschillende bestuursorganen, wordt er een stuurgroep 
geïnstalleerd die – indien en in zoverre vereist – een algemene sturing zal geven aan de vooropgestelde 
samenwerking tussen de gemeente en het OCMW.

Deze stuurgroep zal samengesteld zijn als volgt:

- De algemeen directeur
- De adjunct algemeen directeur
- De financieel directeur

§3. Onder de voormelde stuurgroep ressorteert een ambtelijke taskforce, dewelke de verderzetting van het 
integratietraject tussen de gemeente en het OCMW bewaakt/coördineert.

Deze taskforce zal samengesteld zijn uit het gemeenschappelijk managementteam van de gemeente en het OCMW.

art. 2 Financieel kader van de integratie

§1. De gemeente en het OCMW zullen meer en meer prestaties voor elkaar leveren op diverse vlakken. Gezien het 
aangewezen is om administratieve vereenvoudiging na te streven en uitgebreide wederzijdse facturaties te 
vermijden, zal ieder bestuur instaan voor de eigen specifieke investeringen en exploitatiekosten.

Voor de gemeenschappelijke investeringen en exploitatiekosten die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn en waar de 
beide besturen een voordeel uit putten, zal een verdeelsleutel worden toegepast die telkens ad hoc wordt 
vastgesteld.

§2. Opdat er geen interne facturatie dient te gebeuren van personeelsprestaties tussen de gemeente en het 
OCMW, worden de personeelskosten gedragen door het bestuur waar het betrokken personeelslid is aangesteld, 
tenzij het om organisatorische of financiële redenen (bv. subsidies of recuperatie via betoelagingsmodaliteiten van 
externe instanties) noodzakelijk is om het andere bestuur hiervoor te factureren.

art. 3 Algemeen directeur en adjunct algemeen directeur

§1.De algemeen directeur staat ingeschreven op het organogram en werkt voor beide besturen.

§2. De algemeen directeur kan zijn beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid voor zaken van de Gemeente of het 
OCMW toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal 
Bestuur.

Overeenkomstig het organisatievoorstel inzake de integratie van gemeente- en OCMW-secretaris overeenkomstig 
het Decreet Lokaal Bestuur wordt voorzien dat de adjunct algemeen directeur de dagelijkse leiding van het  OCMW 
op zich zal nemen. Op basis van deze beheersovereenkomst kan de algemeen directeur dit delegeren aan de 
adjunct algemeen directeur, zowel op vlak van beslissings- als ondertekeningsbevoegdheid, mits uitdrukkelijke 
beslissing daartoe door de algemeen directeur.

In het bijzonder kan de algemeen directeur het bijwonen van de vergaderingen van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, het opstellen en het medeondertekenen van de notulen aan een personeelslid van de gemeente 
toevertrouwen.

art. 4 Financieel directeur en financiële dienst

§1. De financieel directeur staat ingeschreven op het organogram en werkt voor beide besturen.

§2. De financieel directeur kan zijn beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid voor taken en bevoegdheden van 
de Gemeente of het OCMW toevertrouwen aan personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het 
Decreet Lokaal Bestuur.

§3. Met ingang van 01/08/2018 werd een traject tot organiek-ambtelijke integratie van de beide financiële 
diensten opgestart onder leiding van de toenmalige financieel beheerders van de Gemeente en het OCMW. Dit 
traject zal finaal resulteren in een gemeenschappelijke en fysiek geïntegreerde Financiële dienst.

 De gemeenschappelijke Financiële dienst neemt alle relevante taken en verantwoordelijkheden op voor zowel de 
gemeente als het OCMW.

§4. Deze beheersovereenkomst voorziet in de mogelijkheid dat personeelsleden aangesteld door gemeente of door 
OCMW opdrachten vervullen en toegang hebben tot de (geïnformatiseerde) boekhouding van het ander bestuur, 
binnen de bepalingen vastgelegd door het Decreet Lokaal Bestuur.

art. 5 integratie ondersteunende diensten van OCMW en gemeente

§1. Er wordt gestreefd naar een zo uniform en geïntegreerd mogelijke werkwijze op het vlak van secretarie, 
verzekeringen, overheidsopdrachten, personeelsbeheer en -beleid, ICT, IDPBW, communicatie, facility en alle 
terreinen waar door samenwerking efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden.

art. 6 personeel van gemeente en OCMW
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§1. De personeelsbezetting van de verschillende geïntegreerde diensten kan zowel uit personeel van het OCMW als 
personeel van de gemeente bestaan. Het is de bedoeling de werking van de beide besturen op een zo efficiënt en 
geïntegreerd mogelijke manier te laten verlopen.

Binnen de geïntegreerde diensten zoals weergegeven op het organogram kunnen beide organisaties verder beroep 
doen op elkaar personeelsleden.

§2. Elk bestuur blijft de juridische werkgever van de ingebrachte personeelsleden en oefent als enige 
werkgeversgezag over hen uit. De volledige rechtspositieregeling van dat bestuur blijft van toepassing op de 
genoemde personeelsleden. Dit houdt onder meer in dat de rechten en plichten, de arbeidsvoorwaarden en het 
salaris met inbegrip van de bijhorende elementen van deze personeelsleden dezelfde blijven.

Het functioneel leidinggevend personeelslid van het ander bestuur mag evenwel instructies geven aan het 
personeelslid met betrekking tot de uitvoering van het overeengekomen werk.

art. 7 ingangsdatum en duurtijd

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen. Ze is van onbepaalde duur.

art. 8 evaluatie of wijzigingen

Deze beheersovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en hierover wordt jaarlijks gerapporteerd aan de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Wijzigingen aan deze overeenkomst worden geïmplementeerd middels een schriftelijke bijlage, goed te keuren 
door gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn."

Art. 2: De raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde machtigt de voorzitter en de algemeen directeur om 
deze overeenkomst te ondertekenen.

sociale dienst

4. JAARVERSLAG EN BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDBEMIDDELING: KENNISNAME

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor 
schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 9 §2, ingevoegd bij het 
decreet van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 
houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van 
een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 7 bis §3 ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 
januari 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011;

Gelet op het Ministerieel besluit van 5 november 2013 betreffende de vaststelling van het model van 
basisregistratie te hanteren door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling;

Overwegende dat elke erkende instelling voor schuldbemiddeling jaarlijks een basisregistratie van het aantal 
dossiers budget- en schuldhulpverlening moet bijhouden. Het model voor deze basisregistratie werd vastgelegd bij 
ministerieel besluit;

Overwegende dat de gegevens van de basisregistratie 2018 uiterlijk op 28/02/2019 aan het Vlaams Centrum 
Schuldenlast bezorgd moeten worden via een online webapplicatie;

BESLUIT: 

Art. 1. De OCMW-raad neemt kennis van de basisregistratie 2018 en het bijhorend jaarverslag voor de erkende 
instelling schuldhulpverlening.

Mondelinge vragen

5. MONDELINGE VRAGEN

1. vraag van raadslid Pieters – begeleidingsmaatregelen mindervaliden
Raadslid Pieters verwijst naar het arbeidsreglement dat voorziet dat er bij het gemeentepersoneel 2% mensen met 
een beperking dienen te worden tewerkgesteld. Hij stelt zich vragen over de begeleiding binnen de gemeente van 
mensen met een beperking en vraagt hoe hierin wordt voorzien, wat de rol is van diverse actoren en of er een 
mogelijkheid is tot deeltijdse tewerkstelling; schepen Anseeuw geeft vervolgens de nodige toelichting over de 
afspraken binnen onze organisatie, maar is toch verwonderd gezien haar geen signalen bekend zijn; raadslid 
Pieters verduidelijkt vervolgens zijn vraag.

2. vraag van raadslid Pieters - onderwijscheques
Raadslid Pieters schetst de bedoeling van onderwijscheques maar stelt vast dat er blijkbaar onvoldoende cheques 
ter beschikking kunnen gesteld worden en vraagt om het bedrag van 10.000 naar 15.000 euro op te trekken; 
schepen Van Hove zal nazien of er extra middelen kunnen uitgetrokken worden

3. vraag van raadslid Loones – socialer maken belastingen
Raadslid Loones verwijst naar een bericht op Facebook van sp.a. om belastingen socialer te maken en vraagt wat 
de mogelijke plannen binnen de meerderheid hierover zijn

4. vraag van raadslid Loones - ziekenhuisnetwerken
Raadslid Loones verwijst naar een stemming in de Kamer over de ziekenhuisnetwerken, en vraagt of de 
meerderheid achter het standpunt staat om aan te sluiten bij Brugge en Oostende; de burgemeester stelt dat dit 
reeds in de vorige meerderheid zo was beslist en het standpunt niet werd gewijzigd. Schepen Decorte meldt dat de 
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burgemeester hier vorige legislatuur zelf het initiatief heeft toe genomen en er al nodige garanties zijn gemaakt 
sinds twee jaar.

De voorzitter sluit de vergadering om 23u47.
Volgende raadszitting : dinsdag 26 maart 2019

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De voorzitter,

Charlotte Castelein


