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zitting van 26 februari 2019 

OPENBAAR 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  

1. Goedkeuring deelname raamcontract stad Brugge: informatica - vernieuwing ICT - 2018-
2024 

Deze opdracht omvat de goedkeuring tot deelname aan het raamcontract vernieuwing ICT  van de Stad Brugge en 
dit voor de periode 2018-2024, dit in navolging van de beslissing van de gemeente. 

We namen ook deel aan het vorige gelijkaardig raamcontract van de Stad Brugge 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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. 

 
OVEREENKOMSTEN 

samenwerkingsovereenko msten  

2. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Colruyt Koksijde ikv ophaling 
voedseloverschotten 

OCMW Koksijde organiseert voedselbedeling voor OCMW-cliënten via Koksifood. Hiervoor werken we samen met 
lokale handelaars waar er voedseloverschotten opgehaald mogen worden. Colruyt Koksijde wil ook samenwerken 
met Koksifood. Hiervoor dient een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

Het OCMW en de Gemeente zijn autonome besturen met specifieke opdrachten die zich tot de inwoners van 

Koksijde richten. Het zijn formeel afzonderlijke juridische entiteiten en rechtspersonen met eigen bevoegdheden, 
regelgeving en dienstverlening, en in principe een eigen organisatie en eigen personeel. 

Vanuit een behoorlijk bestuur beogen de beide besturen een doorgedreven samenwerking en integratie op te 
zetten teneinde een synergie op vlak van beleid, werking en organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest 
effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en externe 
klant. 

De Beheersovereenkomst is gesteund op artikel 196 van het Decreet Lokaal Bestuur: 

"§ 1. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen met een of meer overheden een 
samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de gezamenlijke werving en selectie van hun personeel en, in 
voorkomend geval, om gemeenschappelijke wervingsreserves aan te leggen. 
 
§ 2. Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient kunnen 
beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. 
 
In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan 
worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen 
aan de personeelsleden van het andere bestuur binnen de grenzen vastgesteld in dit decreet." 

Vandaag is er al samenwerking op vlak van ICT, informatieveiligheid, sociale zaken en ondersteuning 
overheidsopdrachten. De IDPBW is gemeenschappelijk voor beide organisatie. 

Het is de doelstelling van beide besturen een zo goed mogelijk functionerende organisatie tot stand te brengen 
teneinde de meest efficiënte dienstverlening aan de burgers te bieden en te garanderen. De nood aan integraal 
besturen met meer bestuurskracht, de financiële beperkingen en de mogelijkheden tot efficiëntiewinst via 
schaalvoordelen en verminderde overheadkosten brengen beide besturen dichter bij elkaar. 
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Ook willen we kruiselingse bevoegdheidstoewijzing mogelijk maken zodat personeel van de gemeente opdrachten 
voor het OCMW kan opnemen of andersom. De bevoegde organen van de Gemeente of het OCMW kunnen hun 
beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid op grond van onderhavige beheersovereenkomst toevertrouwen aan 
personeelsleden van het andere bestuur, binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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: 

"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. 
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§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 

§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 

Om erkend te blijven als instelling voor schuldbemiddeling, moeten een aantal verplichtingen nageleefd worden. 
Eén daarvan is de basisregistratie. Elk jaar moeten de erkende instellingen voor schuldbemiddeling in 
Vlaanderen meer bepaald uiterlijk op 28 februari cijfergegevens bezorgen betreffende het aantal gezinnen dat 
bij hen in budget- en of schuldhulpverlening was in het voorbije werkjaar. U vindt de basisregistratie en het 
jaarverslag evenals de lijst van medewerkers in de bijlagen. 

VOORSTEL VAN BESLISSING 

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 

 

Joeri Stekelorum, 

algemeen directeur 


