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OCMW-raad van 27.06.2019 

 

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, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse, 

Remi Van de Veire, 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 

Afwezig 

Guido Van de Veire 

Raadslid 

Verontschuldigd 

Brenda Van den Bossche 

Raadslid 

 

Agenda 

Openbare zitting 

1.  SECRETARIAAT 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 29.05.2019. 

2.  SECRETARIAAT 

Kennisnemen van het jaarrapport 2018 organisatiebeheersing. 

Aanvullende dagorde fractie Anders 

3.  Interpellatie: ouderenadviesraad 
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Openbare zitting 

 

1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 29.05.2019. 

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 29.05.2019 worden 

goedgekeurd. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

2. Kennisnemen van het jaarrapport 2018 organisatiebeheersing. 

Bevoegdheid 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 217 t.e.m. 220. 

Verwijzingsdocumenten 

 Besluit van de OCMW-raad van 12.10.2015 houdende goedkeuren van het algemeen kader van 

het interne controlesysteem (intussen organisatiebeheersingssysteem). 

 Algemeen kader van het interne controlesysteem. 

 Jaarrapport 2015 van het interne controlesysteem.  

 Rapport thema-audit informatiebeveiliging Audit Vlaanderen van 18 juni 2018 met 

aanbevelingstabel met streefdata. 

 Geactualiseerde aanbevelingstabel met streefdata (juni 2019). 

 Jaarrapport 2018 van het organisatiebeheersingssysteem met bijlagen. 

 Besluit van het vast bureau van 18 juni 2019 houdende kennisnemen van het jaarrapport 2018 

van het organisatiebeheersingssysteem. 

Verantwoording 

 De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 

gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 

organisatiebeheersing. 

 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 2019. 

Tussenkomsten 

 Het Vlaams Belang heeft vastgesteld dat de maturiteitsscore voor het onderdeel ‘leiderschap’ 

erop achteruit gaat ten opzichte van de meting 2015. Is daar een verklaring voor? Moet er niet 

meer geïnvesteerd worden in competentiemanagement? 

 De algemeen directeur was enigszins verrast door deze negatieve score. Hij vindt het belangrijk 
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om eerst te achterhalen vanwaar dat gevoel komt. Op basis daarvan kunnen eventueel meer 

gerichte maatregelen genomen worden. Momenteel organiseren we al bijkomende opleidingen 

voor leidinggevenden. Ook de intervisie onder leidinggevenden willen we opnieuw opstarten. Dit 

zal dus verder worden opgevolgd.  

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De OCMW-raad neemt kennis van het jaarrapport 2018 van het organisatiebeheersingssysteem. 

3. Interpellatie: ouderenadviesraad. 

De Anders fractie deelt mee dat tijdens de vorige legislatuur een ouderenadviesraad werd opgericht. 

Anders vraagt welke adviezen deze adviesraad heeft kunnen geven en hoe de werking werd 

geëvalueerd. Anders vraagt waarom deze adviesraad niet behandeld werd op de gemeenteraad 

vandaag? Is er een visie op het leeftijdscriterium? 

Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat er op 01.09.2011 door de gemeenteraad 

een ouderenadviesraad werd opgericht omdat dit een belangrijke doelgroep is in onze gemeente. De 

ouderenadviesraad is echter in slaap gevallen in 2014 toen bestuur ontslag indiende en er geen 

nieuwe voorzitter werd gevonden. Er werd slechts één advies geformuleerd in verband met 

verkeersveiligheid in dorpskernen. Op 20 mei is er een bespreking geweest om te kijken of deze 

adviesraad nieuw leven kan ingeblazen worden. In juli zal er een tekst in de Belleman verschijnen om 

een oproep te doen. Vanuit de diensten zal men eveneens persoonlijk mensen aanspreken. Deze 

Ouderen Adviesraad behartigt de belangen van alle 55-plussers uit Groot Assenede. In het lokaal 

dienstencentrum zijn een aantal “jongere” vrijwilligers. Daarom willen we ook die groep de 

mogelijkheid geven om te participeren.   

 

 

Namens de OCMW-raad 

 

 

 

 

Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

 

 


