HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
=========================
HOOFDSTUK I - RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.
(artikel 6 § 1 wet 8 juli 1976 op de OCMW’s)
BIJEENROEPING.
Artikel 1 - De raad vergadert tenminste éénmaal in de maand, na bijeenroeping door de
voorzitter.
De voorzitter roept de raad daarenboven bijeen telkens hij/zij dit noodzakelijk acht. Hij/zij
is tot bijeenroeping gehouden, hetzij op aanvraag van de burgemeester van de gemeente,
hetzij op aanvraag van één derde van de zitting hebbende leden.
De vergadering geschiedt op dag en uur en met de agendapunten door hen bepaald.
Tenzij de raad voor een bepaalde vergadering anders beslist hebben de vergaderingen
plaats ter zetel van het centrum.
De raad komt in beginsel maandelijks tweemaal bijeen op de eerste en derde dinsdag van
de maand om 19.30 uur.
TERMIJN VAN OPROEPING.
Artikel 2 - De bijeenroeping geschiedt schriftelijk en aan huis ten minste vijf vrije dagen
voor de vergadering.
De dag van oproeping en de dag van de vergadering worden niet meegeteld. In
hoogdringende gevallen kan deze termijn worden ingekort.
Artikel 3 - De voorzitter stelt de agenda vast.
Elk voorstel dat uitgaat van een lid en dat ten minste twaalf dagen vóór de datum van de
vergadering aan de voorzitter wordt bezorgd, moet ingeschreven worden op de agenda.
Bij een bijeenroeping op verzoek van de burgemeester of van één derde van de zitting
hebbende leden moeten de agendapunten, door hen bepaald, worden opgenomen.
INZAGE- EN BEZOEKRECHT.
Artikel 4 - Behoudens in hoogdringende gevallen worden de volledige dossiers
betreffende de op de agenda ingeschreven aangelegenheden minstens vijf dagen vóór de
dag van de vergadering door de secretaris ter beschikking gehouden van de leden en dit
op de zetel van het centrum.
Inzage kan tijdens deze periode geschieden op de gewone werkdagen van 9 tot 11 en van
14 tot 16 uur en de woensdag tot 19.00 uur.
Daarenboven liggen voormelde dossiers ter beschikking van de leden gedurende één uur
vóór de aanvang van de vergadering.
Artikel 5 - De leden zijn gehouden elk ander verzoek tot inzage van akten, stukken,
dossiers en bezoeken aan de OCMW- instellingen ten minste drie dagen op voorhand aan
de secretaris mede te delen en dit met vermelding van de dossiers waarvan de inzage
gewenst wordt en/of de plaats van bezoek. Dezelfde verplichting is toepasselijk op het
door het College van Burgemeester en Schepenen afgevaardigd persoon of personen dat
overeenkomstig artikel 109 van de organieke wet toezicht en controle uitoefent.
Artikel 6 – Persoonlijke nota’s van de secretaris, de ontvanger en de overige
personeelsleden, van de voorzitter of van raadsleden, die nog in bewerking zijn of nog ter
studie liggen, alsook werkdocumenten van de voorzitter, vallen buiten het inzagerecht.
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Het inzagerecht houdt in dat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in principe
het recht hebben om kopieën te maken van de aan het inzagerecht onderworpen
documenten. De aflevering van dergelijke kopieën wordt als volgt gereglementeerd:
1. In principe kunnen alle aan het inzagerecht onderworpen documenten ten behoeve van
de raadsleden gekopieerd worden, met uitzondering van:
- alle documenten, die behoren tot het dossier van een personeelslid,
- alle documenten, die behoren tot het sociaal dossier van een OCMW-cliënt,
- alle documenten die gegevens bevatten die betrekking hebben op de privacy van om
het even welk persoon, bv uittreksels uit het rijksregister,
- de offerten, die ingediend worden n.a.v. prijsvragen, openbare en beperkte
aanbestedingen, algemene en beperkte offerteaanvragen, zolang het
toewijzingsbesluit niet genomen werd, resp. het toewijzingsbesluit niet goedgekeurd
werd.
2. Alle aanvragen betreffende het nemen van kopieën worden schriftelijk gericht aan de
secretaris, met een duidelijke omschrijving van de documenten waarvan een afschrift
gevraagd wordt.
3. De kopieën worden in voorkomend geval genomen door het personeelslid dat daartoe
door de secretaris aangewezen wordt.
4. De kopieën worden gratis ter beschikking gesteld van de aanvrager.
Artikel 7 – De notulen van de vorige vergadering liggen ter inzage gedurende de periode
bepaald in artikel 4.
Artikel 8 – Aangezien de raad voor maatschappelijk welzijn als orgaan een collegiaal
karakter heeft, beschikken de raadsleden individueel over geen enkele bevoegdheid en
zijn zij niet gerechtigd uit eigen initiatief een inrichting die van het OCMW afhangt te
inspecteren.
QUORUM.
Artikel 9 - De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van de zitting hebbende leden aanwezig is.
Hij kan echter, indien hij tweemaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
is opgekomen, na een derde en laatste oproeping en ongeacht het aantal aanwezige
leden, op geldige wijze beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die voor de derde
maal op de agenda voorkomen. Voormelde tweede en derde bijeenroeping moet
geschieden overeenkomstig de voorschriften van artikel 30 der organieke wet en er dient
vermeld te worden dat de bijeenroeping voor de tweede of voor de derde maal geschiedt.
Bovendien dient de derde bijeenroeping de tekst van de eerste twee leden van onderhavig
artikel woordelijk te herhalen.
WIJZE VAN VERGADEREN.
Artikel 10 - De namen van de aanwezige leden worden in de notulen vermeld.
Artikel 11 - De voorzitter of zijn/ haar plaatsvervanger zit de raad voor. Hij/ zij verklaart de
vergadering voor geopend en gesloten. Hij/zij is tevens belast met de handhaving van de
orde.
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Artikel 12 - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur, en van zodra voldoende
leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de
vergadering geopend.
Indien een kwartier na het vastgestelde uur nog steeds niet voldoende leden aanwezig
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan
doorgaan.
Melding wordt hiervan gemaakt in de notulen.
Artikel 13 § 1 - De notulen van de vorige vergadering worden een uur vóór het openen van
de vergadering ter tafel van de raad gelegd. Elektronische raadpleging is steeds mogelijk
5 dagen voorafgaand aan de raadszitting.
Elk lid heeft het recht om bij het begin van de vergadering bezwaren tegen de redactie
ervan in te brengen.
§ 2 – Een bezwaar wordt als gegrond beschouwd wanneer het betrekking heeft op
essentiële en fundamentele elementen van de bespreking die aan de beslissing
voorafgaat of betrekking heeft op de beslissing zelf.
In geval van conflict tussen de beslissing van de raadsleden en opmerkingen die door de
secretaris werden gegeven m.b.t. de vigerende rechtsregels, heeft de secretaris de plicht
hierover in de notulen een opmerking te maken.
Worden de bezwaren gegrond bevonden, dan is de secretaris gehouden, staande de
vergadering of uiterlijk in de eerstvolgende vergadering, een nieuwe redactie voor te
leggen, die in overeenstemming is met de beslissing van de raad.
Indien geen bezwaren worden ingebracht zijn de notulen goedgekeurd en worden zij
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Zo dikwijls de raad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de
vergadering opgemaakt en door de aanwezige leden ondertekend.
Artikel 14 - De voorzitter doet alle nuttige mededelingen die de raad aanbelangen. De
vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist. De raad
besluit staande de zitting aangaande elk voorstel dat op de agenda staat. De voorstellen
waarover men niet tot een besluit komt, worden door de voorzitter verdaagd en op de
agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst tenzij in de andere zin beslist wordt.
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht,
behalve in hoogdringende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen
opleveren. Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door ten minste twee
derden van de aanwezige leden; de namen van die leden worden in de notulen vermeld.
Artikel 15 - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het
woord wenst te komen over het voorstel. Telkens de secretaris van oordeel is dat het
aangesneden punt wettelijkheidsproblemen doet rijzen, herinnert hij/zij de raad aan de
toepasselijke rechtsregels alvorens de bespreking wordt aangevat of – wanneer de
noodzaak zich laat gevoelen – tijdens de bespreking.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, in geval van
gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
Artikel 16 - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting
van beweerde feiten.
In de hierna vermelde gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de
hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1° om te vragen dat men niet zal besluiten,
2° om de verdaging te vragen,
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3° om een punt voor advies te verwijzen naar een bijzonder comité,
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang
zou behandeld worden,
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden,
6° om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 17 - De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór
de amendementen ter stemming gelegd.
Artikel 18 - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Wanneer een lid aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan
alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen;
indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem
het woord door de voorzitter ontnomen worden.
Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven,
wordt geacht de orde te verstoren.
Zulks geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden
geacht in strijd te zijn met de orde.
Artikel 19 § 1 - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.
Elk lid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat
tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of
de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
§ 2 – Tijdens de vergaderingen van de organen van het OCMW geldt een algemeen rooken alcoholverbod. De voorzitter waakt erover dat dit verbod gerespecteerd wordt.
Artikel 20 - De raadsleden mogen niet meer dan tweemaal het woord nemen over
hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Artikel 21 - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normaal verloop van de
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij/ zij, bij
voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij/zij de vergadering. De leden moeten
dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Artikel 22 - Nadat alle leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij/zij
oordeelt dat het onderwerp voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking,
onverminderd de bepalingen opgenomen in de artikelen 9 en 20.
Artikel 23 - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
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WIJZE VAN STEMMEN.
Artikel 24 - Bij de gewone mondelinge stemming, die de regel is, worden de beslissingen
genomen bij volstrekte meerderheid zonder rekening te houden met de onthoudingen.
De leden stemmen alsdan met ja, neen of onthouding en dit in de volgorde van de
rangorde.
De voorzitter van de vergadering stemt het laatst en bij staking van stemmen is zijn/haar
stem beslissend. De leden die zich onthouden kunnen de redenen die hen daartoe
hebben aangezet mededelen.
Op hun verzoek wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.
De stemmen worden opgenomen door de voorzitter, bijgestaan door de secretaris.
De uitslag van de stemming wordt door de voorzitter afgekondigd.
Artikel 25 - De leden stemmen echter geheim als het om personen gaat. Daartoe
stemmen zij ja, neen of onthouden zij zich. De onthouding geschiedt alsdan door het
afgeven van een blanco of nietig stembriefje. Is er in dit geval staking van stemmen, dan
is het voorstel verworpen. Vooraleer bij geheime stemming tot de stemopneming over te
gaan wordt het aantal stembriefjes geteld.
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal leden die aan de stemming hebben
deelgenomen dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd
opnieuw te stemmen.
De stemmen worden geteld door de voorzitter, bijgestaan door de secretaris.
De secretaris noteert de namen van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen.
Ieder raadslid is gemachtigd om de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Artikel 26 - Voor elke benoeming tot ambten wordt tot een afzonderlijke geheime
stemming overgegaan.
Indien de volstrekte meerderheid niet werd verkregen bij de eerste stembeurt, heeft
herstemming plaats voor de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen .
in voorkomend geval wordt de deelneming aan die herstemming bepaald met voorrang
van de oudste in jaren. In geval van staking van stemmen bij de tweede stembeurt krijgt
de oudste kandidaat de voorkeur.
Voor het overige is de procedure inzake geheime stemming die in voorgaand artikel 24
werd bepaald integraal toepasselijk.
Artikel 27 - Voor de aanwijzing van de leden van de bijzondere comités wordt daarentegen
overgegaan tot een geheime stemming in één enkele stemronde waarbij elk raadslid over
één stem beschikt.
Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen. Voor het overige is de
procedure inzake geheime stemming die in voorgaand artikel 24 werd bepaald eveneens
integraal toepasselijk.
OPENBAARHEID VAN BESTUUR.
Artikel 28 - De beslissingen tot individuele dienstverlening en de tuchtmaatregelen kunnen
geen voorwerp uitmaken van openbaarheid.
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GESLOTEN DEUREN.
Artikel 29 - De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar, met
uitzondering van artikel 31: “De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
zijn openbaar. Met uitzondering van de begrotingsbesprekingen kan deze raad, met een
tweederdemeerderheid van de aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en
op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de vergadering
niet openbaar is. De vergadering is niet openbaar als het om personen gaat. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten
vergadering.
De besloten vergadering kan slechts plaatsvinden na de openbare vergadering. Wanneer
tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten
vergadering moet worden voortgezet, wordt dit punt behandeld na het sluiten van de
openbare vergadering.” en artikel 35, laatste lid: “De voormelde bepalingen gelden niet
voor de vergaderingen van de bijzondere comités en de vergaderingen van het Vast
Bureau.”.
BEVOEGDHEDEN
Artikel 30 – Alle uitdrukkelijk door de wet aan de raad voorbehouden bevoegdheden, zoals
ondermeer:
- beslissingen die aan de machtiging of goedkeuring van een toezichthoudende overheid
onderworpen zijn;
- voorstel tot schorsing of afzetting van raadsleden overeenkomstig artikel 22 organieke
wet ingeval van zware nalatigheid of algemeen bekend wangedrag;
* beslissingen omtrent vervreemding, de verdeling en de ruil van onroerende goederen
of onroerende rechten met uitzondering van hypothecaire inschrijvingen
* leningen, de dadingen, de verwerving van onroerende goederen en de vaste
beleggingen van kapitalen;
* het aanvaarden van schenkingen en legaten aan het centrum (art. 80);
* aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan waarde hoger is dan
25.000 euro;
- alle door de wet toegekende bevoegdheden inzake personeelsaangelegenheden
(art. 42 ev.):
* bepalen personeelsformatie;
* vaststellen van de afwijkingen van het statuut van het gemeentepersoneel voor zover
het specifiek karakter van sommige diensten en inrichtingen van het centrum het
nodig zou maken;
* bepalen van het administratief en geldelijk statuut inzake de betrekkingen die
onbestaande zijn op het gemeentelijk vlak;
* aanwerven, benoemen en ontslaan van de personeelsleden;
* bij tuchtmaatregelen, het uitoefenen van de bevoegdheden die bij de gemeente door
de gemeenteraad worden uitgeoefend;
* toekennen van afwijkingen op het verbod in hoofde van personeelsleden tot het
uitoefenen van een opdracht/dienst in een particuliere zaak met winstoogmerk;
* evalueren van secretaris en ontvanger;
* vaststellen van proefperiode van de maatschappelijk werkers;
- het ter beschikking stellen aan secretaris, ontvanger en alle personeelsleden van de
middelen die noodzakelijk zijn om hun bevoegdheden uit te oefenen (art. 42);
- bepaling uitvoering van het budgethouderschap;
- beslissing ingeval van weigering tot visering door de ontvanger van een door de
budgethouder goedgekeurde bestelling waarvoor er nog voldoende kredieten zijn (art.
46 § 2);
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- bevelen van betaling bij weigering door de ontvanger van een door de budgethouder
goedgekeurde uitgave waarvoor er nog voldoende kredieten zijn (art. 46 § 2);
- het vaststellen van het bedrag van de zekerheid van de ontvanger en de termijn
waarbinnen hij deze zekerheid moet stellen (art. 46 § 5);
- het erkennen van een door de plaatselijke ontvanger voorgestelde plaatsvervanger en bij
gebreke hieraan het aanstellen van een waarnemend ontvanger (art. 46 § 6);
- beslissing nopens het instellen van rechtsgedingen (art. 115 § 2);
- aanwenden van de middelen voor de doelen omschreven in artikel 79 van de organieke
wet – vaststellen van de jaarrekening (art. 89);
- vaststellen van het meerjarenplan, budgetten, budgetwijzigingen, verlenging van
budgettermijnen, voorzien in de dringende uitgave zoals voorzien in § 4 van artikel 88
organieke wet, kwijtingen aan de ontvanger over afgelegde jaarrekening en de
eindrekening, beslissing in verband met mogelijke aansprakelijkheid van de ontvanger
bij vastgesteld verlies of diefstal (art. 86 ev.);
- oprichten en ontbinden verenigingen overeenkomstig Hoofdstuk XII, XIIbis en XIIter van
de organieke wet; vaststellen van de statuten (art. 118 ev.);
- verkiezing van de voorzitter en eventuele aanduiding van een plaatsvervanger, zo de
voorzitter dit niet deed (art. 25);
- oprichting vast bureau en bijzondere comités; verkiezing en aanduiding van leden;
overdracht en bevoegdheden (art. 27);
- vaststelling huishoudelijk reglement in verband met de perken waarbinnen de voorzitter
dringend tot hulpverlening kan beslissen (art. 28);
- vaststelling huishoudelijke reglementen (art. 29 en 40);
- goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van de raad (art. 34);
- vaststelling bezoldiging en pensioenen van de voorzitter; vaststelling presentiegelden
(art. 38);
- oprichting van diensten of instellingen (art. 60, § 6);
- uitoefenen voogdij over de kinderen (art. 63 ev.); de raad duidt eveneens een raadslid
aan om op te treden als voogd (art. 65);
- aanduiding van leden-vertegenwoordigers van het OCMW in organen van verenigingen
(art. 124);
- beslissingen tot het instellen van beroepen die door de OCMW-wet aan de raad zijn
toegewezen.
HOOFDSTUK II - VAST BUREAU. (artikel 27 wet 8 juli 1976 op de OCMW’s)
Artikel 31 - Het vast bureau dat overeenkomstig artikel 27 van de OCMW-wet is opgericht,
vergadert in beginsel en naargelang de noodwendigheid elke 2de en 4de woensdag van de
maand om 13.00 uur na bijeenroeping door de voorzitter tenzij het er anders over beslist
voor een bepaalde vergadering.
Artikel 32 - De voorzitter van het OCMW is van rechtswege en met beraadslagende stem
voorzitter van het vast bureau. De secretaris van het OCMW woont zonder
beraadslagende stem de vergaderingen van het vast bureau bij en is gelast met het
opstellen van de notulen.
Artikel 33 - Het vast bureau is krachtens de wet belast met het afhandelen van de zaken
van dagelijks bestuur (artikel 27, par. 1, OCMW-wet). Het oefent alle bevoegdheden uit
die niet voorbehouden zijn aan de raad, comité sociale zaken en beleidscomité.
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HOOFDSTUK III - BIJZONDERE COMITES. (artikel 27 § 1 wet 8 juli 1976 op de
OCMW’s)
BIJZONDER COMITE VOOR SOCIALE ZAKEN.
Artikel 34 - De raad voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor sociale
zaken op overeenkomstig artikel 27 van de organieke wet.
Voormeld comité telt, de voorzitter inbegrepen, 7 leden die bij afzonderlijke beraadslaging
worden verkozen.
Het vergadert ter zetel van het centrum, tenzij er anders over beslist wordt voor een
bepaalde vergadering.
De vergaderingen gaan in beginsel en naargelang de noodwendigheid door elke
woensdag om 17.30 uur.
Artikel 35 - Het comité voor de sociale zaken bespreekt de dossiers en beslist aangaande:
- het recht op maatschappelijke integratie en elke andere materie betreffende de
materiële, sociale, geneeskundige en psychologische dienstverlening, met inbegrip van
het horen van de betrokkenen,
- ten laste nemen van kosten van maatschappelijke dienstverlening
- het betaalbaar stellen van de mandaten van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn met betrekking tot de individuele dienstverlening.
BELEIDSCOMITE.
Artikel 36 - De raad voor maatschappelijk welzijn richt een beleidscomité op. Voormeld
comité telt, de voorzitter inbegrepen, 12 leden die bij afzonderlijke beraadslaging worden
verkozen.
Het vergadert ten zetel van het centrum, tenzij het er anders over beslist voor een
bepaalde vergadering.
De vergaderingen gaan in beginsel en naargelang de noodwendigheid door de tweede
dinsdag van de maand om 19.30 uur.
Artikel 37 - Het beleidscomité is bevoegd voor het onderzoek en het doen van voorstellen
betreffende alle beleidsaspecten.
HOOFDSTUK IV – BUDGETTAIR – FINANCIEEL BEHEER.
(artikel 87bis wet 8 juli 1976 op de OCMW’s)
BUDGETCOMMISSIE.
Artikel 38 – De budgetcommissie bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de ontvanger en
twee raadsleden.
De budgetcommissie komt samen op verzoek van de voorzitter of de secretaris. Ze
vergadert ter zetel van het centrum tenzij er anders over beslist wordt voor een bepaalde
vergadering.
De budgetcommissie adviseert schriftelijk over het voorontwerp van het meerjarenplan,
van de budgetten en van de budgetwijzigingen en over de lijst van de interne
kredietaanpassingen.
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INTERNE AUDITCOMMISSIE. (art. 93 § 3)
Artikel 39 – De interne auditcommissie is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris, de
ontvanger en de bestuurssecretaris van de financiële dienst.
De interne auditcommissie vergadert maandelijks op de eerste dinsdag om 11.00 uur.
Ze vergadert ten zetel van het centrum tenzij er anders over beslist wordt voor een
bepaalde vergadering.
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter of de secretaris.
Artikel 40 - De interne auditcommissie beoordeelt de mate waarin de uitoefening van de
activiteiten of bestaande toestanden in overeenstemming is met de vastgestelde
doelstellingen of met andere vastgestelde criteria.
Bovendien identificeert ze de mogelijkheden tot verbetering van de effectiviteit en de
efficiëntie van de werking van het OCMW.
De secretaris brengt hierover maandelijks schriftelijk verslag uit bij de raad.
NAKOMINGSAUDIT. (art. 93 § 2)
Artikel 41 – De ontvanger zorgt voor de nakomingsaudit, die controle behelst van de
wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven, de procedures van interne controle,
de uitgaande facturatie, de inventarislijsten van de activa en de betrouwbaarheid van de
informatica. De ontvanger brengt minstens driemaandelijks schriftelijk verslag uit bij de
Raad.
HOOFDSTUK V – ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE.
DIRECTIERAAD.
Artikel 42 – De directieraad is samengesteld uit de volgende ambtenaren:
- secretaris, die optreedt als voorzitter
- ontvanger
- directeur sociale zaken
- afdelingschef centraal departement
- afdelingschef interne en externe zorg
- afdelingschef sociale zaken
- bestuurssecretaris financiële dienst
- bestuurssecretaris wettelijke dienstverlening
- bestuurssecretaris discretionaire dienstverlening
- bestuurssecretaris administratieve verwerking – dienstverlening – onthaal
- bestuurssecretaris personeel, die optreedt als secretaris.
De voorzitter maakt ambtshalve deel uit van de directieraad.
De directieraad kan in functie van het te behandelen onderwerp, voor dit bepaald
onderwerp, met de betrokken ambtenaren worden uitgebreid.
De directieraad vergadert na bijeenroeping op dinsdagnamiddag. Hij vergadert ten zetel
van het centrum, tenzij er anders over beslist wordt voor een bepaalde vergadering.
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter van de directieraad, die ook de agenda
bepaalt.
Artikel 43 - De directieraad geeft advies m.b.t. personeelsaangelegenheden :
* over alle zaken die met het bestuur van het OCMW te maken hebben, in het bijzonder
over de werking van de diensten en over de beleidsvoorbereiding en uitvoering
* over beroepen bij evaluaties
* aan de secretaris over het al dan niet instellen van tuchtprocedures.
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De uitgebrachte adviezen en het verslag worden ter kennis gebracht van het vast bureau
en van alle betrokkenen.
MANAGEMENTTEAM.
Artikel 44 – Het managementteam is samengesteld uit de volgende ambtenaren:
- secretaris, die optreedt als voorzitter
- ontvanger
- directeur sociale zaken
- afdelingschef centraal departement
- afdelingschef interne en externe zorg
- afdelingschef sociale zaken
Artikel 45 – De doelstellingen van het managementteam bestaan uit:
- operationele coördinatie
- op de hoogte blijven van de periodieke afdelingsoverschrijdende
voortgangsbewaking en sturen op doelstellingen en resultaatsverbintenissen
- vrijblijvend advies verlenen aan het bestuur.
* Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voorzitter en leden managementteam.
Het managementteam werkt niet beleidsbepalend. Het zorgt voor de afstemming tussen
de diensten, optimalisering van de werking van de organisatie. Een nauwere
samenwerking tussen politiek en administratie wordt bewerkstelligd door een
afstemmingsmechanisme te creëren en een afsprakennota met de beleidsmensen te
sluiten.
Het managementteam heeft de collectieve verantwoordelijkheid om het
managementteam op een efficiënte en effectieve manier te doen werken. De
vooropgestelde doelstellingen dienen nagestreefd te worden.
Onder collectieve verantwoordelijkheid wordt het consensusmodel gehanteerd, m.a.w. er
wordt een motivering geformuleerd waar iedereen mee kan instemmen.
De rol van de secretaris wordt gebaseerd op het consensusmodel. Vergader technisch
stuurt en structureert hij de vergadering. Hij zorgt voor besluitvorming en consensus (cfr.
supra).
De volgende werkprincipes worden vooropgesteld:
- de voorzitter van het managementteam zorgt voor de centralisering en het bepalen van
de agendapunten;
- de voorzitter zorgt voor het behalen van resultaat bij elk agendapunt;
- de voorzitter waarborgt de communicatie en de inbreng van alle leden;
- de voorzitter controleert de verslaggeving;
- de voorzitter zorgt voor de terugkoppeling naar het bestuur en omgekeerd;
- de andere leden van het managementteam brengen agendapunten aan op voordracht
van de werkgroepen
- ze geven ook opdracht voor onderzoek en advies aan de werkgroepen over
afdelingsoverschrijdende punten;
- de leden van het managementteam dienen het verslag van de vorige vergadering goed
te keuren, ze dienen de consistentie betreffende beslissingen te bewaken;
- de inzet van elk lid is noodzakelijk;
- de verslaggever dient extern aan het managementteam te worden aangeduid.
Product proces en procedure voortdurend op elkaar afstemmen. De doelstellingen
dienen blijvend gedefinieerd en waar nodig bijgestuurd en aangepast te worden.
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* Rol- en taakstelling ad hoc werkgroepen.
De werkgroep krijgt opdracht vanuit het managementteam voor onderzoek en advies in
afdelingsoverschrijdende dossiers. Zij krijgt opdracht tot uitwerking van strategische
doelstellingen.
De werkgroep levert ook input en agendapunten voor het managementteam.
* Overleg en communicatie managementteam met OCMW-raad, diensthoofdenoverleg,
ad hoc werkgroepen.
De op het managementteam behandelde punten worden kort toegelicht op de
diensthoofdenvergadering. Op die manier kunnen de diensthoofden zicht krijgen op alle
lopende dossiers. Bovendien kunnen zij indien mogelijk/nodig hun bijdrage leveren. Alle
diensthoofden krijgen ook een beknopt verslag van de vergaderingen van het
managementteam.
De ad hoc werkgroepen ontvangen een verslag van de afwerking van hun persoonlijke
punten en van de afdelingsoverschrijdende punten.
De OCMW-raad ontvangt tevens een verslag van de op het managementteam
behandelde punten. De door het managementteam opgemaakte dossiers waarover een
raadsbeslissing nodig is, zullen vergezeld worden van een richtinggevend advies van het
beleidscomité.
* Kwaliteitsgarantie werking managementteam binnen het OCMW Aalst.
Dit is een moeilijk gegeven. Een kwaliteitsgarantie is hier niet afdwingbaar. Er kan alleen
gesteld worden dat een kwalitatieve werking van het managementteam afhankelijk is van
de inzet van alle leden.
Elkeen wordt ertoe aangezet om ervoor te gaan.
Vanuit het managementteam zal een procedure opvolging en evaluatie worden
vastgelegd. Er zal worden geconcretiseerd in functie van de verschillende en
afzonderlijke dossiers. De opvolging wordt gerapporteerd op de
diensthoofdenvergadering (na elke raadzitting).
Het managementteam vergadert na bijeenroeping op dinsdagnamiddag.
Het managementteam vergadert ten zetel van het centrum tenzij er anders over beslist
wordt voor een bepaalde vergadering.
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter van het managementteam, die ook de agenda
bepaalt.
OPERATIONEEL MANAGEMENTTEAM.
Artikel 46 – Het operationeel managementteam is samengesteld uit de secretaris, die het
voorzitterschap waarneemt, en de budgethouders/diensthoofden.
De voorzitter maakt ambtshalve deel uit van het operationeel managementteam.
Het operationeel managementteam vergadert na bijeenroeping ten zetel van het centrum
tenzij er anders over beslist wordt voor een bepaalde vergadering.
De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter van het operationeel managementteam, die
ook de agenda bepaalt.
Artikel 47 - Het operationeel managementteam geeft advies en doet beleidsvoorstellen
inzake de aanwending van de budgetten en de uitvoering van de taakstellingen, evenals
de toepassing van maatregelen die de effectiviteit en efficiëntie van de werking van de
diensten beogen.
De uitgebrachte adviezen worden ter kennis gebracht van de bevoegde organen en alle
betrokkenen.
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VERTEGENWOORDIGINGEN VAN HET OCMW.
Artikel 48 – Vertegenwoordigers worden aangeduid door de raad voor maatschappelijk
welzijn in ondermeer:
- stedelijke adviesraad voor de senioren
- adviesraad voor kinderopvang
- in de gemeentelijke consultatieve preventieraad
- in de interne begeleidingscommissie, belast met het opstellen van een gelijke
kansenplan in het kader van de positieve acties in de overheidsdienst
- in het netwerk voor gemeentelijk gelijk kansenbeleid
- Infohos
- pensioenfonds Ethias
comité van toezicht
- algemene ledenvergadering van de afdeling maatschappelijk welzijn van Vlaamse
Steden en Gemeenten
- algemene ledenvergadering van de vereniging voor openbaar groen
- vereniging van openbare verzorgingsinstellingen
- algemene vergadering van de aandeelhouders NV Volkskrediet De Toren
- vergadering van aandeelhouders Ethias
- vereniging De Polders (van de Beneden Dender)
- Aalsters Coördinatiecomité voor Welzijnsbeleid
- gemeentelijke lokale adviescommissie omtrent levering elektriciteit, aardgas en water
- aanstelling toezichtscommissie voor het beheer van de gelden van de inwoners
rusthuizen
- Algemeen Stedelijk Ziekenhuis “Autonome verzorgingsinstelling” (zie statuut)
- Logo regio Aalst
- Sociaal Huis
- ERSV Oost-Vlaanderen.
- woonraad
HOOFDSTUK VI - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN.
Artikel 49 - De bepalingen van onderhavig reglement betreffende bijeenroeping, termijn,
agenda, inzagerecht, quorum, wijze van vergaderen, wijze van stemmen, notulen,
collegialiteit, rangorde, verbodsbepalingen, geheimhouding, dringende hulpverlening door
de voorzitter en bindende kracht zijn toepasselijk op de bijzondere comités.
Artikel 50 - De secretaris van de raad is ook de secretaris van de bijzondere comités.
De secretaris kan zich laten vervangen door een door hem aangewezen ambtenaar en dit
mits instemming van de voorzitter.
Artikel 51 - De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn ontvangen de notulen van
de vergaderingen van de bijzondere comités.
COLLEGIALE BEVOEGDHEID.
Artikel 52 - De bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden collegiaal
uitgeoefend.
Welomschreven opdrachten kunnen echter door de raad worden opgedragen aan
bepaalde leden zonder dat zulks een persoonlijke beslissingsbevoegdheid zou inhouden.
De raad kan deze taakverdeling op elk ogenblik wijzigen of er een einde aan stellen.

Raad 19 02 2009

Huishoudelijk reglement pagina 12/14

VERVANGING VAN DE VOORZITTER.
Artikel 53 - Bij tijdelijke afwezigheid van de voorzitter wordt zijn/haar ambt waargenomen
door het lid van de raad dat door hem/haar wordt aangewezen.
Bij gebrek aan zulke aanwijzing wordt het ambt waargenomen door het lid met de meeste
anciënniteit. Bij gelijke anciënniteit geniet het raadslid de voorkeur dat bij de verkiezing
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de meeste stemmen heeft behaald.
De plaatsvervangend of waarnemend voorzitter geniet alle prerogatieven van de
voorzitter.
VERVANGING VAN DE LEDEN VAN DE BIJZONDERE COMITÉS.
Artikel 54 - Wanneer een lid van een bijzonder comité belet is, treedt een plaatsvervanger
voor hem op.
De Raad bepaalt in een afzonderlijk besluit wie de plaatsvervangers zijn van de effectieve
comitéleden.
De plaatsvervanger moet op dezelfde voordrachtakte voorkomen als het lid dat hij
vervangt en dient als werkend raadslid verkozen te zijn.
Wanneer voor eenzelfde lid meerdere plaatsvervangers worden aangeduid, geeft het
besluit de volgorde tussen dezen aan. Enkel deze volgorde bepaalt de plaatsvervanging
wanneer meer dan één plaatsvervanger zich ter zitting aanbiedt.
VERVANGING VAN DE SECRETARIS.
Artikel 55 - Bij tijdelijke afwezigheid van de secretaris duidt de raad een tijdelijke secretaris
aan onder de personeelsleden die daarvoor in aanmerking komen.
VERBODSBEPALINGEN.
Artikel 56 - Het is de leden van de raad en personen, die krachtens de wet of het
reglement de vergaderingen van de beraadslagende organen mogen bijwonen, verboden:
1.
Tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij zij, hetzij
persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde rechtstreeks belang hebben of waarbij hun
bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad persoonlijk en rechtstreeks
belang hebben.
Inzake examens, benoemingen en bevorderingen tot ambten en tuchtmaatregelen
geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- en aanverwanten tot en met de
tweede graad.
2.
Rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan enige overeenkomst, enige
aanbesteding, levering, verkoop of aankoop voor het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
Dit verbod is eveneens van toepassing op de handelsvennootschappen waarin het
lid van de raad, de burgemeester of zijn afgevaardigde, vennoot, zaakvoerder,
beheerder of lasthebber is.
3.
Als advocaat, notaris, zaakwaarnemer of deskundige, belangen te behartigen die
strijdig zijn met die van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of,
anders dan kosteloos, in dezelfde hoedanigheid de belangen van het centrum te
verdedigen.
Deze bepalingen gelden eveneens voor de leden van de bijzondere beheersorganen die
bij toepassing van artikel 94 van de organieke wet zouden worden opgericht.
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GEHEIMHOUDING.
Artikel 57 - De leden van de raad en van de bijzondere comités alsmede alle andere
personen die krachtens de wet of het reglement de vergaderingen bijwonen zijn,
onverminderd de strafrechtelijke bepalingen betreffende het beroepsgeheim tot
geheimhouding verplicht.
DRINGENDE HULPVERLENING.
Artikel 58 - De voorzitter kan in dringende gevallen beslissen over de toe te kennen
hulpverlening aan personen en gezinnen.
Hij/zij oordeelt over de toe te kennen geldelijke steunverlening, de opname in een
instelling of het ter beschikking stellen van een dienst ten laste van het centrum.
De geldelijke hulpverlening mag echter per hulpvrager niet meer bedragen dan 1.250
euro, gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.
Voormeld bedrag kan te allen tijde door de raad worden herzien.
Artikel 59 - De beslissing tot dringende hulpverlening door de voorzitter dient op de
eerstvolgende vergadering van het bevoegd orgaan te worden voorgelegd met het oog op
de bekrachtiging van de genomen maatregel.
BINDENDE KRACHT.
Artikel 60 - Onderhavig reglement wordt van kracht na goedkeuring door de
gemeenteraad.
Artikel 61 - Voor zover dit reglement bepaalde toestanden niet zou regelen wordt
verwezen naar de wetgeving en de gebruiken.
Artikel 62 - Een exemplaar van onderhavig huishoudelijk reglement wordt ter beschikking
gehouden tijdens alle vergaderingen van om het even welk beraadslagend orgaan.
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