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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Notulen open zitting Zitting van 11 oktober 2017

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Wenes; mevrouw Rina Arteel; de heer Arne Beyens; de heer Philip Carron; de heer Pierre 
Clarysse; de heer Georges Decoene; mevrouw Veroniek Desender; de heer Jef Hendryckx; mevrouw 
Grietje Houvenaghel; mevrouw Francine Tratsaert; de heer Geert Sintobin

Afwezig:
de heer Eddy Demeersseman; de heer Joost Demets; mevrouw Vanessa Degrendele

11 oktober 2017 18:35 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2017_RMW_00037 Notulen openbare vergadering van 13/09/2017 - 
Goedkeuring

Beschrijving

Context en argumentatie
De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 13/09/2017 worden 
ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de openbare zitting van 13/09/2017 worden goedgekeurd.

18:41 - Eddy Demeersseman betreedt de zitting

2 2017_RMW_00039 Stand van zaken acties OCMW 2017 - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 51 van het OCMW-decreet

Bijlagen
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1. StavazaOCMWactieoktober2017.pdf

Context en argumentatie
De raad voor maatschappelijk welzijn van 13 november 2013 keurde het meerjarenplan 2014-2019 
goed (derde herziening in de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 december 2016). De raad voor 
maatschappelijk welzijn van 7 december 2016 keurde het budget 2017 goed. Een onderdeel van het 
budget 2017 is de beleidsnota. Bij deze beleidsnota hoort een actielijst, die een selectie vormt van de 
acties die werden gepland ter uitvoering van de beleidsdoelstellingen en actieplannen van het 
meerjarenplan 2014-2019 voor het werkingsjaar 2017.

De realisatiestatus van de acties wordt hier weergegeven en kwam voor het laatst aan bod in de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 8 februari 2017.

Sinds 2016 rapporteren het OCMW en het Zorgbedrijf gescheiden aan de politieke beheersorganen. In 
essentie betreft dit een rapportering over de acties van het Welzijnshuis (departement Individuele 
Dienst- en Hulpverlening). De ondersteuning van het OCMW verloopt voornamelijk via de 
ondersteunende diensten van de Stad. Per kwartaal wordt een overzicht van de acties/projecten van 
de Stad (alsook van de ondersteunende diensten) voorgelegd aan ook het CBS sinds Q2 2017 (ook 
aan de OCMW-Voorzitter).

Voor het OCMW betekent dit in huidige fase de stand van zaken van de volgende acties 
(relevantieniveau beleid - bijgevolg: niet alle operationele acties):

 overzicht van de afgewerkte acties (in de periode 1 januari 2017 - 27 september 2017)
 overzicht van de nieuwe acties (in de periode 1 januari 2017 - 27 september 2017);
 overzicht van de geannuleerde acties (in de periode 1 januari 2017 - 27 september 2017);
 overzicht van de acties met overschreden startdatum
 overzicht van de acties met status 'in uitvoering' (+ toelichting status)

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
Neemt akte van de stand van zaken van de realisatiestatus van de acties opgenomen in de 
beleidsnota van 2017. De prio's worden ook ter zitting toegelicht door de OCMW-secretaris, de 
financieel beheerder OCMW en de directeur Mens.

Artikel 2
Neemt akte dat het overzicht ‘realisatiestatus van de beleidsnota 2017’ onderdeel is van de evaluatie-
documenten voor de MAT-leden van het OCMW (collectieve doelstelling 2017: realisatie beleidsnota).

3 2017_RMW_00040 Toetreding stad Gent, stad Hasselt, stad Oostende, 
gemeente Nevele, gemeente Tremelo, OCMW 
Linkebeek, OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, AZ 
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Sint-Jan Brugge-Oostende AV en 
Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant tot de 
vereniging Audio  - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 52 van het OCMW-decreet

Juridische grond
Artikel 224, tweede lid van het OCMW-decreet van 19 december 2008
BBC-besluit, Artikel 193

Bijlagen
1. Bijlage1_OntwerpverslagAV_Audio_20170614.pdf

Voorgeschiedenis
Audio is een samenwerking van en voor lokale besturen. De vereniging staat open voor elke stad, 
gemeente of OCMW. 

In 2007 beslisten de OCMW's van de centrumsteden om samen een interne auditdienst uit te bouwen. 
Initieel gebeurde dit via een feitelijk samenwerkingsverband.

In 2010 werd het proefproject gunstig geëvalueerd. Sindsdien is Audio een Vereniging titel 8 van het 
OCMW-decreet (en heeft bijgevolg rechtspersoonlijkheid) en staat open voor elk lokaal bestuur. 

Intussen is Audio de interne auditdienst van tientallen lokale besturen. Audio heeft voor deze besturen 
al honderden audits uitgevoerd in de meest uiteenlopende domeinen.

Het OCMW van Roeselare is stichtend lid van Audio, en is dus actief in Audio sinds 2007. De Stad 
werd lid via de Gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2012.

Audio wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

Het OCMW is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering door voorzitter Bart Wenes. De Stad is 
vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering door schepen José Debels.

Roeselare heeft geen mandaat in de Raad van Bestuur (noch het OCMW, noch de Stad). 

Context en argumentatie
De Algemene Vergadering van Audio (vereniging opgericht in toepassing van titel 8 van het O.C.M.W.-
decreet) heeft op 14 juni 2017 de toetreding van tien lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten 
als nieuwe leden van de vereniging goedgekeurd.

Artikel 224, tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de beslissingen, alsmede de beslissing tot 
de toelating van andere dan privaatrechtelijke deelgenoten alleen kunnen genomen worden als alle 
deelgenoten daarmee vooraf instemmen.

Gelet op de vraag vanwege stad Gent om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de 
notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2016; 
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Gelet op de vraag vanwege stad Hasselt om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de 
notulen van de gemeenteraad van 20 december 2016; 

Gelet op de vraag vanwege stad Oostende om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit de 
notulen van de gemeenteraad van 29 augustus 2016; 

Gelet op de vraag vanwege gemeente Nevele om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de gemeenteraad van 28 maart 2017;

Gelet op de vraag vanwege gemeente Tremelo om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt 
uit de notulen van de gemeenteraad van 18 mei 2017;

Gelet op de vraag vanwege OCMW Linkebeek om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de OCMW-raad van 6 oktober 2016;

Gelet op de vraag vanwege OCMW Lokeren om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de OCMW-raad van 22 december 2016;

Gelet op de vraag vanwege OCMW Tremelo om toe te treden tot de vereniging Audio, zoals blijkt uit 
de notulen van de OCMW-raad van 25 april 2017;

Gelet op de vraag vanwege AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV om toe te treden tot de vereniging 
Audio, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 16 november 2016;

Gelet op de vraag vanwege Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant om toe te treden tot de 
vereniging Audio, zoals blijkt uit de notulen van de zoneraad van 3 mei 2017;

Gelet op de groeistrategie goedgekeurd door de Algemene Vergadering Audio van 9 juni 2016;

Gelet op het verzoek van de vereniging Audio, om de toetreding van stad Gent, stad Hasselt, stad 
Oostende, gemeente Nevele, gemeente Tremelo, OCMW Linkebeek, OCMW Lokeren, OCMW Tremelo, 
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant formeel goed te 
keuren;

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De toetreding van volgende besturen tot de vereniging Audio wordt goedgekeurd:

- stad Gent
- stad Hasselt 
- stad Oostende 
- gemeente Nevele
- gemeente Tremelo
- OCMW Linkebeek 
- OCMW Lokeren 
- OCMW Tremelo
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- AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV 
- Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 

 

 

BRIEVEN EN STUKKEN

19:09 - Vanessa Degrendele betreedt de zitting

19:17 - De voorzitter opent de besloten zitting

7 2017_RMW_00038 Brieven en stukken - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 51 van het OCMW-decreet

Bijlagen
1. FIN_MaandrapportageJuni2017.pdf
2. FIN_MaandrapportageJuli2017.pdf
3. FIN_MaandrapportageAugustus2017.pdf

Context en argumentatie
De brieven en stukken in bijlage worden ter kennisname voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Neemt kennis van brieven en stukken in bijlage.

11 oktober 2017 19:22 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 11 oktober 2017


