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Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen Zitting van 25 mei 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Griet Coppé; de heer 
José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de 
heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de 
heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Rina Arteel; de heer Eddy 
Demeersseman; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; mevrouw Liselot 
De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Steven Dewitte; de 
heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter 
Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; 
de heer Frederik Declercq; de heer Brecht Vermeulen; mevrouw Lieve Lombaert; de heer 
Bart De Meulenaer; mevrouw Justine Pillaert; de heer Gerdi Casier; de heer Dieter 
Carron; de heer Bert Wouters; mevrouw Margot Wybo; de heer Geert Sintobin, Algemeen 
directeur

Afwezig:
mevrouw Nathalie Muylle

Verontschuldigd:
mevrouw Veroniek Debruyne - Desender; de heer Francis Debruyne

26 mei 2020 1:36 -De voorzitter opent de besloten zitting 

BESLOTEN ZITTING
mededelingen
Cfr. artikel 332 van het Decreet Lokaal Bestuur dienen alle besluiten en opmerkingen van 
de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht te worden op de eerstvolgende 
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

- klacht bij ABB m.b.t. de inbreng van Ter Berken in Motena

Vervanging in de algemene vergadering en de raad van bestuur van AZ Delta

Hierbij wordt meegedeeld dat dhr. Geert Sintobin, algemeen directeur, de verklaring 
inzake vervanging van een lid in de algemene vergadering en de raad van bestuur van 
AZ Delta ontving::
Dhr. Bert Wouters wordt vervangen door dhr. Eddy Demeersseman. 
De vervanging is geldig vanaf de datum vermeld op ontvangstbewijs, dus 13.05.2020.



2/6

1 2020_RMW_00012 Digitale zitting raad voor maatschappelijk 
welzijn op 25 mei 2020 via TEAMS - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Agentschap Binnenlands Bestuur

Tot nader order zijn fysieke vergaderingen nog mogelijk, maar deze worden afgeraden. 
Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn. Er bestaan voldoende 
mogelijkheden om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Een 
vergadering kan, tijdens de federale fase, via videoconferentie worden georganiseerd of 
via e-mail. Indien toch een fysieke samenkomst noodzakelijk is, wordt aangeraden 
voldoende afstand tussen de leden te houden.

Alle punten kunnen op de agenda van de raad worden geplaatst. Het virtueel vergaderen 
is niet langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen verder uitstel 
verdragen. De reden hiervoor is dat de huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In 
de besluitvorming moet de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd 
worden. De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van 
oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, ….) blijven van 
toepassing.

Context en argumentatie
De fractieleiders keurden in het overleg van 20 april 2020 het voorstel om de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 04 mei 2020 en de commissies 
ter voorbereiding van de raden digitaal, via TEAMS, te organiseren unaniem goed.

De fractieleiders lieten zich in hun overleg leiden door de volgende overwegingen : 

 Veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen garanderen, zowel mandatarissen, 
ambtenaren als – in voorkomend geval – andere aanwezigen

 Continuïteit van de openbare dienst garanderen
 Kerndienstverlening in stand houden (ook na eventuele bijkomende uitval van 

medewerkers), en dus niet-essentiële opdrachten tijdelijk afbouwen
 Werken binnen een wettelijk correct kader
 Voorbeeldgedrag tonen t.a.v. burgers en medewerkers (“concentraties van 

mensen vermijden”)
 Efficiëntie nastreven

Gezien de maatregelen in het kader van de bestrijding van corona maar geleidelijk 
versoepelen, zal de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 
2020 ook via TEAMS verlopen.
 
In het e-mailbericht van de voorzitter van 11 mei 2020 werden de fractieleiders op de 
hoogte gebracht van de digitale zitting van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020. 

Daar er geen pers en publiek aanwezig is, zal de audio-opname van de raad voor 
maatschappelijk welzijn zo snel mogelijk (ten laatste de dag nadien) op de website 
worden gepubliceerd.
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Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met algemene stemmen

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om de zitting van 25 mei 2020 
digitaal te organiseren via TEAMS.

2 2020_RMW_00009 Notulen van de besloten zitting van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 23 maart 
2020 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen d.d. 23 maart 2020 van de besloten zitting van de raad van 
maatschappelijk welzijn

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 
worden de notulen van de besloten zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 23 maart 2020 ter goedkeuring voorgelegd. Door de coronacrisis was dit een virtuele 
zitting, zonder aanwezigheid van de pers en publiek.

Besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de besloten zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 
maart 2020 worden goedgekeurd.

3 2020_RMW_00010 Verslag over het 
organisatiebeheersingssysteem (2020) - 
Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur: ... De algemeen directeur 
rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, 
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de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing. 
Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar.   

Juridische grond
Artikels 217 t/m 219 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Kader Organisatiebeheersing 20170530
2. 2020_MAT_00069- Verslag organisatiebeheersingssysteem (2020) - Goedkeuring
3. LOB RSL Rapport OBS 2020 versie 20200414

Voorgeschiedenis
Door de gemeenteraad (in zitting van 27 juni 2017) en de raad voor maatschappelijk 
welzijn (in zitting van 5 juli 2017) werd  een 'Kader voor het 
organisatiebeheersingssysteem (OBS) voor de Stad & OCMW Roeselare' vastgesteld.  
Punt '2.4 Rapportering' van dit kader bepaalt: Jaarlijks rapporteert de algemeen directeur 
over het OBS aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de 
raad voor maatschappelijk welzijn en het managementteam aan de hand van een actuele 
kopie van het document LOB RSL. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat ook aan het 
vast bureau dient gerapporteerd te worden. 

Context en argumentatie
Het rapport is een recente kopie van het bestand LOB RSL (Leidraad voor 
Organisatiebeheersing van Roeselare) en houdt een actuele inventaris in van de meest 
relevante beheersmaatregelen bij de Stad en het OCMW van Roeselare. Het gaat daarbij 
over maatregelen die kaderen binnen de 10 thema's uit de 'Leidraad voor 
organisatiebeheersing voor lokale besturen' ontwikkeld door Audit Vlaanderen. 

Deze thema's zijn: 

0. Organisatiebeheersing (=OB)
1. Doelstellingen en procesmanagement (=DPR)
2. Belanghebbendenmanagement (=BHM)
3. Monitoring (=MON)
4. Financieel management (=FIM)
5. Organisatiestructuur (=ORG)
6. Personeelsbeleid (=HRM)
7. Organisatiecultuur (=CUL)
8. Informatie en communicatie (=ICO)
9. Facilitaire middelen, opdrachten en contracten (=FAM)
10.Informatie- en communicatietechnologie (=ICT)

Per thema is in het document LOB RSL een werkblad aangemaakt.
Per thema zijn doelstellingen geformuleerd.
Per doelstelling is er een opsomming van beheersmaatregelen (zowel deze gesuggereerd 
door Audit Vlaanderen (blauwe lijnen) als de concrete beheersmaatregelen die van 
toepassing zijn of gepland zijn bij de Stad en/of het OCMW (witte lijnen).

Met het inventariseren van de concrete beheersmaatregelen wordt een overzicht 
gemaakt van de acties en maatregelen die binnen onze organisatie worden 
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toegepast/uitgevoerd of zijn gepland om de werking van de organisatie te 
beheersen. Het gaat om diverse maatregelen of afspraken binnen diverse domeinen van 
de werking en gegenereerd uit diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld:

 Organisatiestructuur en -cultuur
 Strategische planning (Beleids- en Beheerscyclus (BBC), strategisch 

meerjarenplan en jaarlijks budget)
 Boekhouding, budgetcontrole, visum, financiële rapportering
 Programma’s, projecten 
 Processen, procedures
 Controlepunten in de processen, functiescheiding, continuïteit…
 Functiebeschrijvingen, personeelsevaluaties, functieweging …
 Afsprakennota, deontologische code …
 Klachtenbehandeling, meldingenbeheer
 Audits (interne of externe)
 …

Het betreffen voornamelijk acties die kaderen in, of deel uitmaken van, ondersteunende 
processen (deze zijn nodig voor het kunnen realiseren van de andere processen) en 
management- of sturende processen (die bijdragen tot de besluitvorming en het 
management). Het goed verlopen van deze processen is immers een voorwaarde om de 
kernprocessen (gericht op het aanbieden van producten en diensten aan burgers en 
organisaties) goed en vlot te laten verlopen.

Voor zover relevant worden de maatregelen van de Stad en het OCMW afzonderlijk 
vermeld. Dit gebeurt enkel wanneer er (nog) een onderscheid is omwille van historische 
of juridische redenen.

De inventaris is een dynamisch instrument. Het wordt permanent aangevuld en up-to-
date gehouden. Hij genereert het jaarlijks rapport over het OBS dat door de algemeen 
directeur aan respectievelijk het college van burgemeester en schepenen, het vast 
bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgelegd.

In zitting van het Managementteam van 30 april 2020 werd het rapport, dat door de 
algemeen directeur werd voorgelegd,  goedgekeurd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het rapport over het organisatiebeheersingssysteem.

4 2020_RMW_00011 Aanvaarding van schenking aan het OCMW 
Roeselare - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 78, 12° van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Het definitief aanvaarden van schenkingen is luidens artikel 78, 12° van het decreet 
lokaal bestuur een bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De schenkingen worden aanvaard onder opschortende voorwaarde van definitieve 
aanvaarding door de raad voor maatschappelijk welzijn. Op geregelde tijdstippen worden 
de schenkingen gegroepeerd aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.

Context en argumentatie
Onderstaande gift werd in de loop van januari 2020 ontvangen:

09/01/2020 € 500 van toneelgroep "De Verbeelding" voor nachtopvang voor dak- 
en thuislozen

Het vast bureau aanvaardde deze schenking voorlopig in zitting van 11 mei 2020.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het budget op de budgetsleutel 74590000/093020 zal verhoogd worden met € 500.

Besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met algemene stemmen

Artikel 1
De volgende schenking aan het OCMW Roeselare wordt definitief aanvaard:

09/01/2020 € 500 van toneelgroep "De Verbeelding" voor nachtopvang voor dak- 
en thuislozen

26 mei 2020 1:42 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 25 mei 2020

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn


