PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

1540 HERNE

Vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni 2019

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Patrick De Vos, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Nicky
D'Hantschotter, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl, Ivan Van Hassel,
Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Lieven Vandenneucker, vierde Schepen
Lieven Vandenbroeck, Gemeenteraadslid
Openbaar
1. Kennisname zittingsverslag van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 22 mei 2019.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 22 mei 2019.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 22 mei 2019

Advies en motivering
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van het zittingsverslag, zoals voorgelegd door
de algemeen directeur.

Besluit:
Artikel 1 : De raad neemt kennis van het zittingsverslag van 22 mei 2019.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.

2. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 mei
2019
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 22 mei 2019.
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Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 22 mei 2019

Advies en motivering
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door
de algemeen directeur, goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De notulen van raad voor maatschappelijk welzijn van 22 mei 2019 worden
goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de OCMWraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan het diensthoofd
Welzijn.

3. OCMW Jaarrekening 2018 - Vaststelling
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
In uitvoering van artikel 176 van het decreet lokaal bestuur ging de financieel directeur over
tot de opmaak van de jaarrekening 2018
Het ontwerp van jaarrekening 2018 bevat:
- de jaarrekening 2018 en de bijhorende toelichting
- het advies van het managementteam over de jaarrekening 2018
Bevoegdheid
artikel 78 decreet lokaal bestuur
artikel 595 decreet lokaal bestuur (overgangsbepaling)
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en
latere wijzigingen)
Artikelen 260 tot en met 262 van het decreet lokaal bestuur
Externe adviezen
Advies van het managementteam dd 04/06/2019
Advies en motivering
Uit de bijgevoegde documenten blijkt dat het algemeen begrotingsresultaat er als volgt
uitziet:
Exploitatiebudget

132.631,56
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Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis
Kosten
Opbrengsten
Overschot van het boekjaar

-6.210,14
-1.240,00
519.103,15
1.755.351,44
1.964.034,79
208.683,35

Aan de OCMW Raad wordt gevraagd om de jaarrekening vast te stellen.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld met de volgende saldi:
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
Resultaat op kasbasis

132.631,56
-6.210,14
-1.240,00
519.103,15

Artikel 2: De balans en resultatenrekening 2018 worden vastgesteld.
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

4. Overheveling aandeel gemeentefonds OCMW naar Gemeente
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
Het gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de
gemeenten. Voor de bestuursperiode van 2019-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses.
Op basis van de voorlopig gekende gegevens kunnen de besturen nagaan hoeveel de
hoofddotatie wellicht zal bedragen.
De gemeente en het OCMW kunnen in onderling overleg bepalen welk aandeel van het
Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als beide raden daarover geen
expliciete beslissing genomen hebben, krijgt het OCMW automatisch 8%. Gemeenten en
OCMW's die voor 2020 een nieuwe verdeling van het aandeel
wensen, moeten hun beslissingen daarover bezorgen aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk
tegen 30 juni 2019.
Bevoegdheid
artikel 78 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Art 12 van het Decreet van 5/07/2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de
verdeling van het Vlaams Gemeentefonds
Art 274 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Advies en motivering
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Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur, waarbij de verdere
integratie van het OCMW in de gemeente wordt nagestreefd, is het opportuun het financieel
management, en het thesaurie beheer in het bijzonder, te centraliseren.
Gezien de verplichting van de gemeente om er voor te zorgen dat het OCMW steeds zijn
financiële verplichtingen kan nakomen, heeft deze beslissing verder geen financiële
gevolgen voor het OCMW.
Er wordt voorgesteld om vanaf 2020 het aandeel van de gemeente Herne in het Vlaams
Gemeentefonds volledig (100%) te centraliseren en volledig over te maken aan de
gemeente. Er wordt in dat geval geen deel meer aan het OCMW gestort.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: de OCMW Raad beslist om vanaf 2020 het aandeel van de gemeente Herne in het
Vlaams Gemeentefonds volledig (100%) over te maken aan de gemeente. Er wordt in dat
geval geen deel meer aan het OCMW gestort.
Artikel 2: dit besluit wordt overgemaakt aan fondsen@vlaanderen.be voor 30 juni 2019.

5. Speelplein Winnepoe - Huishoudelijk reglement: goedkeuring
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Aanleiding en doel
Het OCMW organiseert al vele jaren een speelpleinwerking.
De organisatie gebeurt in samenwerking met de gemeente en vindt plaats elke werkdag van
de diverse schoolvakanties.
De speelpleinwerking staat open voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en wordt georganiseerd in
de Parochielokalen gelegen Lindestraat 11 te Herne.
Om de werking te optimaliseren en de informatie naar de ouders te uniformiseren wordt de
opmaak van een huishoudelijk reglement voorgesteld.
Bevoegdheid
Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd om het ontwerp van
huishoudelijk reglement goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het ontwerp van huishoudelijk
reglement van het speelplein Winnepoe goed.
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

6. Huishoudelijk reglement OCMW-raad - vaststelling
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
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Aanleiding en doel
Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad moet door de raad bij aanvang van de
zittingsperiode opnieuw worden aangenomen (artikel 38 DLB). U vindt het ontwerp in bijlage.
Bevoegdheid
artikel 56 decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Aan de raad voorgesteld om het huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad goed te
keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De raad keurt het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad goed, volgens de
tekst gevoegd bij dit besluit.
Artikel 2 : Dit besluit word bekend gemaakt conform de bepalingen in het decreet lokaal
bestuur.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Ann Naert
Algemeen Directeur

Kris Degroote
Voorzitter
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