OCMW-raad van 29.08.2019
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, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Dominique Buysse, 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
Verontschuldigd
Remi Van de Veire
Raadslid

Agenda
Openbare zitting
1.

NOTULEN
Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 27.06.2019.

2.

INFORMATIEVEILIGHEID
Goedkeuren van het OCMW-informatieveiligheidsbeleid.

3.

SECRETARIAAT
Adviseren van de jaarrekening 2018 Welzijnsband Meetjesland.

Openbare zitting
1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 27.06.2019.
De notulen van de OCMW-raad van donderdag, 27 juni 2019 werden voorgelegd en goedgekeurd.
Stemresultaat

20 ja-stemmen (Lieven Rummens, 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,
Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof,
Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme,
Axl Van Boven)
2 onthoudingen (Guido Van de Veire, Brenda Van den Bossche)
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2. Goedkeuren van het OCMW-informatieveiligheidsbeleid.
Bevoegdheid


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

Wetten en Reglementen









De wet van 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.
De wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens (Privacywet).
Het Koninklijk Besluit van 13.02.2001 ter uitvoering van de wet van 08.12.1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Het decreet van 18.07.2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15.05.2009 houdende de uitvoering van het decreet van
18.07.2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15.05.2009 betreffende de veiligheidsconsulenten,
vermeld in artikel 9 van het decreet van 18.07.2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk
gegevensverkeer.
De verordening (EU) 2016/679 van 27.04.2016 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG.

Verwijzingsdocumenten





Het besluit van de gemeenteraad van 30.08.2018 houdende goedkeuren van een
samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid tussen de provincie Oost-Vlaanderen en het
gemeentebestuur Assenede.
De samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheid tussen de provincie Oost-Vlaanderen en
het gemeentebestuur Assenede met ingang van 01.09.2018.
Het document ‘Informatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Assenede’ opgemaakt door de
door de provincie ter beschikking gestelde informatieveiligheidsconsulent/functionaris
gegevensbescherming.

Verantwoording





Het OCMW dient een beleid te hebben rond informatiebeveiliging. Informatieveiligheid betreft
de bescherming van informatie en informatiesystemen tegen ongeautoriseerde toegang,
gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging met het oog op het verzekeren van
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie.
Het informatieveiligheidsbeleid van het OCMW moet door de OCMW-raad worden goedgekeurd.
In het besluit van de Vlaamse Regering van 15.05.2009 betreffende de veiligheidsconsulenten
wordt gesteld dat: “De veiligheidsconsulent stelt voor de verantwoordelijke van het dagelijks
bestuur een ontwerp van veiligheidsplan op…”; een dergelijk plan kan alleen gestalte gegeven
worden als de organisatie ook over een beleid beschikt omtrent informatiebeveiliging. Een plan is
een opsomming van een aantal stappen om van een bestaande situatie naar een gewenste
situatie te komen: de gewenste situatie wordt met behulp van het beleid geschetst.
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Elke instelling die persoonsgegevens gebruikt en/of verwerkt moet een geschreven document
opstellen waarin de strategieën en de weerhouden maatregelen voor gegevensbeveiliging
worden omschreven.

Tussenkomsten
















De algemeen directeur wil graag nog 2 aanpassingen voorstellen aan het document dat ter
goedkeuring voorligt. Op pagina 6 staat APB (autonoom provincie bedrijf) maar dat moet AGB
(autonoom gemeentebedrijf) zijn. Op pagina 13 staat “Het dagelijks bestuur kan haar
bevoegdheden delegeren aan haar vertegenwoordiger: binnen de gemeente en OCMW
Assenede heeft het schepencollege en vast bureau haar bevoegdheden inzake
informatieveiligheid gedelegeerd aan de algemeen directeur.” Die delegatie is echter nog niet
gebeurd. De tekst zal worden aangepast naar “Het dagelijks bestuur kan haar bevoegdheden
delegeren aan de algemeen directeur”.
Het Vlaams Belang leest op pagina 14 “De stuurgroep komt op regelmatige momenten
(3-maandelijks) samen …” en stelt voor om daaraan toe te voegen “of indien nodig”. De
gemeenteraad is akkoord om dit toe te voegen.
Het Vlaams Belang merkt op dat een bedrijfscontinuïteitsbeheer zal worden uitgewerkt indien de
kritische processen van de gemeente en OCMW Assenede dit vereisen (pagina 17). Is het niet
beter dit sowieso te doen?
De algemeen directeur antwoordt dat een aantal zaken nu al gerealiseerd zijn. Andere zaken
moeten nog worden uitgewerkt. Hij wil liever eerst de impact hiervan samen met de
informatieveiligheidscel bespreken. De acties zullen worden vastgelegd in een
informatieveiligheidsplan dat eind september aan het college zal worden voorgelegd.
Anders stelt vast dat in het RACI-model op pagina 15 bij gemeenteraad geen I (informed) staat bij
informatieveiligheidsplan en jaarverslag. De Andersfractie vraagt of het jaarverslag en het
informatieveiligheidsplan ook ter kennisgeving aan de gemeenteraadsleden kan worden bezorgd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft geen probleem om die documenten aan alle
raadsleden te bezorgen zodra deze zijn goedgekeurd op het college. Dit zal ook worden
toegevoegd in het RACI-model in het document.
Anders stelt vast op pagina 13 dat de functie van Chief Information Security Officer ontbreekt in
Assenede. Ook uit de audit bleek dat de IT-dienst onderbezet is en er werd voorgesteld om deze
te verbreden. Zal dit worden meegenomen in het nieuwe meerjarenplan?
Het college van burgemeester en schepenen antwoordt dat de vraag al gesteld is aan de
provincie om extra capaciteit ter beschikking te stellen maar voorlopig is dit niet mogelijk. Er
wordt nagedacht om zelf een openverklaring te doen voor een B-functie. Dit zal worden
meegenomen in de budgetten van het meerjarenplan.

Stemmen over de goedkeuring van het informatieveiligheidsbeleid na verwerking van
bovenstaande aanpassingen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
Het document ‘Informatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Assenede’, opgemaakt door de
door de provincie ter beschikking gestelde informatieveiligheidsconsulent/functionaris
gegevensbescherming en gevoegd als bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd.
Art. 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de informatieveiligheidsconsulent/functionaris
gegevensbescherming.

3. Adviseren jaarrekening 2018 Welzijnsband Meetjesland.
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 485 en 490.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25.06.2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen, artikel 193.

Verwijzingsdocumenten




Het uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30.04.2019 van Welzijnsband
Meetjesland.
Het e-mailbericht Welzijnsband Meetjesland van 09.07.2019 betreffende de jaarrekening 2018
van Welzijnsband Meetjesland.
De jaarrekening 2018 van Welzijnsband Meetjesland.

Verantwoording


De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de
jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening
betrekking heeft. De welzijnsvereniging bezorgt een afschrift van de vastgestelde jaarrekening
aan de betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De betrokken raden voor
maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening van de
welzijnsvereniging.

Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen
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BESLUIT
Artikel 1
De jaarrekening 2018 van Welzijnsband Meetjesland wordt gunstig geadviseerd.
Art. 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de OCMW-raad
Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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