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Raad voor maatschappelijk welzijn van 24.06.2021 

Notulen 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 

Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, 

Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Raadsleden 

  

Frederik  Willems  

Algemeen directeur 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

27.05.2021. 

Stemmen 

Stemresultaat 21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere) 
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27.05.2021 worden 

goedgekeurd. 

Het zittingsverslag kan geraadpleegd worden via https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-

bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021 of 

https://www.youtube.com/watch?v=e11eBRMADoo&t=5403s  

2. Vaststellen van de jaarrekening 2020 - deel OCMW. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 77 en 78. 

 

https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/over-bestuur-gemeenteraad-verslagen-2021
https://www.youtube.com/watch?v=e11eBRMADoo&t=5403s
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Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikel 260. 

 Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale en provinciale besturen. 

Verwijzingsdocumenten 

 De geïntegreerde jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW Assenede. 

Verantwoording 

 De uitslag die de jaarrekening 2020 vertoont. 

Stemmen 

Stemresultaat 21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere) 
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De jaarrekening 2020 - deel OCMW - wordt vastgesteld.  

Art. 2 

De toezichthoudende overheid zal overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal 

bestuur van 22.12.2017 op de hoogte worden gebracht van de bekendmaking van dit besluit. 

3. Kennisnemen van de nominatieve subsidies uitbetaald in 2020. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.04.2021 houdende het voorstel van 

beslissing: overzicht subsidies. 

 Het overzicht van de nominatieve subsidies uitgekeerd in 2020. 

Verantwoording 

 Op vraag van de Vlaams Belang-fractie wordt jaarlijks een overzicht opgemaakt van alle 

uitgekeerde nominatief benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan. 

Dit overzicht wordt ter kennisneming aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd ten 

laatste in de zitting waarin de jaarrekening wordt vastgelegd, volgend op het jaar waarin de 

subsidies werden uitbetaald. 
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KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de lijst in bijlage van de in 2020 uitgekeerde 

nominatief benoemde subsidies zoals voorzien in het meerjarenplan. 

Art. 2 

Na de kennisname wordt dit overzicht binnen de 5 werkdagen gepubliceerd op de website. 

4. Kennisnemen van de terugbetaalde kosten aan de mandatarissen 2020. 

 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

 

Verwijzingsdocumenten 

 Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.04.2021 houdende het voorstel van 

beslissing: overzicht onkosten mandatarissen. 

Verantwoording 

 De raad voor maatschappelijk welzijn besloot in zitting van 29.04.2021 jaarlijks een overzicht van 

terugbetaalde kosten aan mandatarissen ter kennisneming voor te leggen aan de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

Deze kennisname zal ten laatste gebeuren in de zitting waarin de raad voor maatschappelijk 

welzijn de jaarrekening zal vaststellen, volgend op het jaar waarin de kosten werden 

terugbetaald. 

KENNISNAME 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er in 2020  geen onkosten werden 

terugbetaald aan mandatarissen. 

5. Kennisnemen van het jaarrapport 2020 van organisatiebeheersing van de gemeente en het OCMW 

Assenede. 

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 217 tot en met 220. 

Verwijzingsdocumenten 

 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12.10.2015 houdende goedkeuren van het 

algemeen kader van het interne controlesysteem. (intussen organisatiebeheersing). 

 Algemeen kader van het interne controlesysteem 2015. 
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 Jaarrapport 2015 – interne controlesysteem. 

 Zelfevaluatie 2018 - Risicoanalyse en implementatieplan. 

 Rapport thema-audit informatiebeveiliging Audit Vlaanderen 18.06.2018. 

 Aanbevelingstabel audit Vlaanderen, rapportage informatieveiligheid. 

 Jaarrapport 2020 organisatiebeheersing.  

 Besluit van het vast bureau van 08.06.2021 houdende kennisnemen van het jaarrapport 2020 

organisatiebeheersing.  

Verantwoording 

 In het decreet lokaal bestuur gaat het in hoofdstuk 5 van titel 2 ‘de ambtelijke organisatie van de 

gemeente en van het OCMW’ over organisatiebeheersing en audit.  

1. Artikel 217 geeft meer uitleg over wat organisatiebeheersing inhoudt: Organisatiebeheersing 

is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid 

te verschaffen dat men:  

 De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en 

beheerst  

 Wetgeving en procedures naleeft  

 Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt  

 Op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch 

inzet  

 De activa beschermt en fraude voorkomt  

2. Artikel 219 bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, de 

raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau rapporteert over de 

organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni.  

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde in oktober 2015 het algemeen kader voor 

organisatiebeheersing goed. Hierin is opgenomen hoe we binnen onze organisatie gestructureerd 

aan organisatiebeheersing willen werken de komende jaren.  

 Over volgende onderwerpen wordt er gerapporteerd: 

- Infrastructuur 

- Personeelsbezetting en functieweging 

- ICT 

- Welzijn op het werk, betrokkenheid, interne communicatie 

- Leidinggeven 

- Interne preventie en veiligheid 

- Onderhoud middelen en materialen 

- Doublures – procesmatig werken 

- Projectmatig werken 

 De rapportage van de externe thema-audit informatiebeveiliging werd geïntegreerd in het 

jaarrapport 2018 van het organisatiebeheersingssysteem en is aan Audit Vlaanderen te 

bezorgen tegen uiterlijk 1 juli 2021. 

KENNISNAME 

Artikel 1  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarrapport 2020 organisatiebeheersing. 
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6. Kennisnemen van het jaarverslag 2020, de zelfevaluatie 2020 en de kwaliteitsplanning 2021 van 

het dienstencentrum. 

Bevoegdheid     

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Woonzorgdecreet van 15 februari 2019. 

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 

de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en 

gebruikers van 28 juni 2019. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het jaarverslag opgemaakt door de verantwoordelijke van het dienstencentrum met inbegrip van 

de zelfevaluatie 2020 en de kwaliteitsplanning 2021. 

Verantwoording 

 Jaarlijks dient het dienstencentrum tegen 15 april een jaarverslag op te maken. Dit jaar werd ons 

omwille van corona opnieuw uitstel verleend. 

 Daarnaast dienen we een zelfevaluatie en kwaliteitsplanning op te maken. 

KENNISNAME 

 

Artikel 1  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2020, de zelfvaluatie 2020 en 

de kwaliteitsplanning 2021 van het dienstencentrum. 

 

7. Kennisnemen van het jaarverslag 2020, de zelfevaluatie 2020 en de kwaliteitsplanning 2021 van de 

dienst gezinszorg. 

Bevoegdheid     

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Woonzorgdecreet van 15 februari 2019. 

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 

de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en 

gebruikers van 28 juni 2019. 

Verwijzingsdocumenten 

 Het jaarverslag opgemaakt door de verantwoordelijke van de dienst gezinszorg met inbegrip van 

de zelfevaluatie 2020 en de kwaliteitsplanning 2021. 

Verantwoording 

 Jaarlijks dient de dienst gezinszorg tegen 15 april een jaarverslag op te maken. Dit jaar werd ons 

omwille van corona opnieuw uitstel verleend. 
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 Daarnaast dienen we een zelfevaluatie en kwaliteitsplanning op te maken. 

KENNISNAME 

 

Artikel 1  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2020, de zelfvaluatie 2020 en 

de kwaliteitsplanning 2021 van de dienst gezinszorg. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 
Get. Frederik  Willems  Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


