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  OCMW KLUISBERGEN 
 
 
 

 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE OCMW-RAAD VAN 3 JUNI 2019 
 
 
Aanwezig:  De heer Philippe Willequet Philippe,  

Voorzitter; 
Heren en mevrouwen Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer, Linda Van den 

 Abeele, Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carole 
 Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-
 Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert en Valerie Vanden Berghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

Verontschuldigd: raadslid Thijs Cousaert 

De zitting wordt geopend om 20.25  uur 
 
De OCMW-raad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt: 
 

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD 

 

1. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanduiden van een effectieve en 
plaatsvervangende vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de coöperatieve 
vernnootschap  EthiasCo CVBA 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Overwegende het OCMW Kluisbergen is aangesloten bij de coöperatieve vennootschap 
EthiasCo CVBA; 
 
 Gelet op de statuten van EthiasCo CVBA;  
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 Overwegende dat het OCMW, teneinde haar belangen te behartigen, zich kan laten 
vertegenwoordigen op iedere gewone en buitengewone algemene vergadering van deze 
coöperatieve; 

 
Overwegende dat derhalve dient overgegaan te worden tot het aanduiden van een 

vertegenwoordiger welke dient gemachtigd te zijn om, namens het OCMW, alle akten en bescheiden 
met betrekking tot voormelde gewone en buitengewone algemene vergaderingen te onderschrijven; 

 
Overwegende dat het tevens wenselijk is om, in geval van verhindering of belet van de 

aangeduide vertegenwoordiger, ook een plaatsvervanger aan te duiden; 
 
 Gelet op de voordracht van: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- WILLEQUET Philippe 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 
- ROMAN Xavier     

 
 Met éénparigheid van stemmen: 
 

A. Als vertegenwoordiger: 
 
- WILLEQUET Philippe:  16 ja stemmen 

 
B. Als plaatsvervanger: 

 

- ROMAN Xavier:   16 ja stemmen. 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

De heer Philippe Willequet, voorzitter vast bureau, Kwaremontplein 22 te 9690 Kluisbergen, wordt 
aangeduid als vertegenwoordiger om het OCMW Kluisbergen te vertegenwoordigen op de gewone 
en buitengewone algemene vergaderingen van de coöperatieve EthiasCo cvba en wordt 
gevolmachtigd in naam van het OCMW deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van het OCMW Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
 

Artikel 2: 
 

De heer Xavier Roman, OCMW-raadslid, Ronse Baan 5 te 9690 Kluisbergen, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om het OCMW Kluisbergen te vertegenwoordigen op de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de coöperatieve EthiasCo cvba en wordt 
gevolmachtigd in naam van het OCMW deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, 
alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen en, in het algemeen, alles te 
doen wat nodig is om de belangen van het OCMW Kluisbergen te behartigen op deze vergaderingen. 
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Artikel 3: 
 
Dit besluit wordt vanaf heden van kracht en vervalt bij de volgende hernieuwing van de OCMW-raad. 
 
Artikel 4: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de coöperatieve EthiasCo cvba 
 
Artikel 5: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan het secretariaat.  
 

2. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Vaststellen begrip van dagelijks 
bestuur in de zin van artikel 41 §2, 8° van het decreet lokaal bestuur 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 78 §2, 8° van het decreet lokaal bestuur de OCMW-

raad exclusief bevoegd is om vast te stellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet verstaan 
worden; 
 

Overwegende dat onder dagelijks bestuur wordt verstaan de bevoegdheden waarvoor de 
OCMW-raad een delegatie geeft aan het vast bureau met het oog op een flexibele werking van het 
OCMW, zonder het toezicht van de OCMW-raad te beperken. Dit betekent dat voor de handelingen 
die onder dagelijks bestuur vallen, het vast bureau bevoegd is;  

 
Overwegende dat het wenselijk is om bij een nieuwe legislatuur het begrip dagelijks bestuur 

opnieuw te definiëren; 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om volgende verrichtingen als opdrachten van dagelijks 

bestuur te definiëren: 
01. alle uitgaven, zowel op exploitatiebudget als op investeringsbudget, met een bedrag 
minder dan 30.000 EUR (excl. BTW) 
 
Overwegende dat deze begrenzing in de praktijk betekent dat alle opdrachten, zowel wat 

exploitatie als wat investeringen betreft, van minder dan 30.000 EUR (excl. BTW) de bevoegdheid 
worden van het vast bureau en dat alle opdrachten, zowel wat exploitatie als wat investeringen 
betreft,  van 30.000,00 EUR of meer (excl. BTW) de bevoegdheid blijven van de OCMW-raad; 
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 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 

 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 
Onder verrichtingen van dagelijks bestuur in de zin van artikel 78 §2, 8° van het decreet lokaal 
bestuur wordt met ingang van heden begrepen: 
 
* alle uitgaven, zowel op exploitatiebudget als op investeringsbudget, met een bedrag van 
 minder  dan 30.000 EUR (excl. BTW) 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle diensten. De afdeling secretariaat wordt 
met de verdere uitvoering belast. 
 
 

3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Vaststellen van de voorwaarden voor 
de uitoefening van het voorafgaand visum door de Financieel beheerder overeenkomstig 
artikel 266 en 273van het Decreet Lokaal Bestuur 

 
 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en wijzigingen; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 

beheerscyclus van de lokale besturen; 
 
Overwegende dat de financieel directeur overeenkomstig artikel 177 van het Decreet lokaal 

bestuur de voorgenomen verbintenissen dient te onderzoeken op hun wetmatigheid en 
regelmatigheid; 

 
Overwegende dat de financieel directeur deze taak in volle onafhankelijkheid uitoefent; 
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Overwegende dat art. 266 en 273 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de 
voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom 
onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan; 

 
Overwegende dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid onderzoekt van 

die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1° 
en dat hij zijn visum verleent, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de 
voorgenomen verbintenis blijkt; 

 
 Overwegende dat overeenkomstig art. 266 van het Decreet Lokaal Bestuur de OCMW-raad, 
binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel 
directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen kan uitsluiten van de visumverplichting; 
 

Overwegende dat artikel 99 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat volgende verrichtingen niet kunnen 
worden uitgesloten van de visumverplichting: 
 1°de aanstelling van statutaire personeelsleden; 
 2° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 
 3° de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één 
 jaar of meer; 
 4° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro; 
 5° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één 
 jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend 
 euro; 
 6° de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan tienduizend 

euro. 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om met ingang van heden volgende verrichtingen uit te 

sluiten van de visumverplichting: 
- verbintenissen die onder het exploitatiebudget vallen en waarvan het bedrag kleiner is dan 

    10.000 EUR (excl. BTW) 
- personeelsaanwervingen van minder dan 1 jaar  
 

 Na beraadslaging; 
 
 Met éénparigheid van stemmen. 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
 
Met ingang van heden worden volgende verrichtingen uitgesloten van de visumverplichting: 
 

- verbintenissen die onder het exploitatiebudget vallen en waarvan het bedrag kleiner is dan 
    10.000 EUR (excl. BTW) 

- personeelsaanwervingen van minder dan 1 jaar  
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Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle diensten.  De afdeling secretariaat wordt 
met de verdere uitvoering belast. 
 
 

De zitting wordt geheven te 20.30 uur. 

 
Aldus gedaan in zitting van 3 juni 2019 en goedgekeurd in zitting van 27 juni 2019 

 
 

 
Algemeen directeur De Voorzitter 
 
 
L. DEMEDTS PH. WILLEQUET 


