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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Seretariaat - Kennisnemen van het jaarrapport 2019 van Organisatiebeheersing van de gemeente en
OCMW Assenede.

Bevoegdheid

e Het decreet over het lokaal bestuur van 22.IZ.ZOI7, artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

r o Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 2!7 toï en met 220

Verwijzingsdocu menten

o Besluit van de gemeenteraad van 29.LO.2O15 houdende goedkeuren van het algemeen kadervan
het interne controlesysteem. (intussen organisatiebeheersing)

. Algemeen kader van het interne controlesysteem 2015.

. Jaarrapport 2015 - interne controlesysteem
o Zelfevaluatie 201-8 - Risicoanalyse en implementatieplan.
. Rapport thema-audit informatiebeveiliging Audit Vlaanderen 18.06.2018
r Aanbevelingstabel audit Vlaanderen, rapportage 2019 informatieveiligheid.
. Jaarrapport20l9organisatiebeheersing
r Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16.06.2020 houdende kennisnemen

van het jaarrapport 2019 organisatiebeheersing.



Verantwoording

r ln 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.

0. Artikel 2t7 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:
r De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en

beheerst
. Wetgeving en procedures naleeft
r Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt
. Op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch

inzet
r De activa beschermt en fraude voorkomt

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

raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau rapporteert over de organisatiebeheersing

Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni.

De gemeenteraad 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.

r Over volgende onderwerpen wordt er gerapporteerd:

- lnfrastructuur
- Personeelsbezetting en functieweging
- tcT

- Welzijn op het werk, betrokkenheid, interne communicatie

- Leidinggeven

- lnterne preventie en veiligheid
- Onderhoud middelen en materialen
- Doublures - procesmatig werken
- Projectmatig werken

o De rapportage van de externe thema-audit informatiebeveíliging werd geÏntegreerd in het
jaarrapport 2019 van het organisatiebeheersingssysteem en is aan Audit Vlaanderen te
bezorgen tegen uiterlijk 1- juli 2020.
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