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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 14 JANUARI 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, burgemeester, voorzitter vast bureau. 

Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, Wim 
Vandevelde, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur  

AGENDA 
Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. Aanpassing. 
Beslissing. 
2. Vaststelling van het gezamenlijk organogram en delegatie van de bevoegdheid voor het 
vaststellen van het organogram aan het vast bureau. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. Goedkeuring huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Aanpassing. Beslissing. 
Bevoegdheid/rechtsgrond 
De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 74, 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 
84 tot en met 86 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 38 en 76.  

Relevante documenten 
Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad. 

Feiten/context/motivering 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement vast waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad 
naar analogie met het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en waarin minstens bepalingen 
worden opgenomen over: 

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en 
de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 
met de uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van 
burgemeester en schepenen; 

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem 
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aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen 
verstrekken over die stukken; 

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de 
gemeenteraad openbaar worden gemaakt; 

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de 
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en 
beheert; 

5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de 
burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke 
vragen te stellen; 

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 
vergadering ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden; 

7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, 

worden ondertekend; 
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

Voor het OCMW is het 7° lid niet van toepassing daar de OCMW-werking geen commissies en fracties 
kent. 

Volgens artikel 76 van het decreet over het lokaal bestuur moeten in het huishoudelijk reglement van 
de raad voor maatschappelijk welzijn ook bepalingen worden opgenomen als het OCMW lid is van 
een of meer verenigingen en bepalingen omtrent het bijzonder comité voor de sociale dienst (verder 
BCSD genoemd) omwille van presentiegeld en statuut van de BCSD-leden. 

Besluit: 
Enig Artikel:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken dit punt te agenderen op de 
eerstvolgende OCMW-raad. 
 

2. Vaststelling van het gezamenlijk organogram en delegatie van de bevoegdheid voor het 
vaststellen van het organogram aan het vast bureau. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 
De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2; 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en artikel 84 
tot en met 86; 
Het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 waaronder het artikel 57 en 161; 
De gemeenteraadsbeslissing van 17 november 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling; 
De gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2007, en latere wijzigingen, houdende de vaststelling van de 
personeelsformatie; 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16 juni 2011 houdende vaststelling van 
de rechtspositieregelingen voor de personeelsgroepen vermeld in artikel 104 § 2 en 104 § 6 van het 
OCMW-decreet en latere wijzigingen; 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 20 december 2017 houdende de 
goedkeuring aan de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel zoals 
vermeld in artikel 104,§2 en artikel 104,§6; 
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 21 oktober 2010 houdende de vaststelling 
van het organogram en de personeelsformatie van het Centraal Beheer en het Woonzorgcentrum De 
Linde; 
 

Relevante documenten 
Het advies van 11/12/2018 van het MT m.b.t. het ontwerp van organogram. 
 

Feiten/context/motivering 
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De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van 
de diensten van de gemeente en van het OCMW vast. 
De bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram kan gedelegeerd worden tot op het niveau 
van de algemeen directeur. 

Besluit: 
Artikel 1:  
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken om het gezamenlijk organogram als volgt te laten 
vaststellen op de eerstvolgende OCMW-raadszitting: 
 

 
 
Art. 2:  
De voorzitter van de OCMW-raad te verzoeken de delegatie van de bevoegdheid voor het  vaststellen 
van het organogram van de OCMW-raad aan het vast bureau te agenderen op de eerstvolgende 
OCMW-raad.  
 
 
 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 
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