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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
HAMME IN ZITTING VAN 27/01/2021
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan
Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, François Van den Broeck, André Raemdonck, Tom
Vermeire, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes
Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel
Vanhoyweghen, leden raad voor maatschappelijk welzijn
André Reuse, algemeen directeur

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.
Gezien de maatregelen i.h.k.v. de coronacrisis, aansluitend bij de geldende federale maatregelen (cfr.
burgemeestersbesluit dd. 22/10/2020) gaat de zitting door via videoconferentie/Teams.
Live-streaming ten behoeve van de bevolking is voorzien; de audio-opname ter vervanging van het
zittingsverslag, eveneens.

OPENBAAR

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

BESLUIT: met algemene instemming.
Keurt het proces-verbaal van 16 december 2020 met algemene instemming goed.

O.2 Raad voor maatschappelijk welzijn - ontslag raadslid - aktename
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: artikel 6§7 en
artikel 71 met betrekking tot ontslagnemende raadsleden.
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OVERWEGINGEN:
• Mevrouw Nadia Dhooghe diende haar ontslag in als gemeenteraadslid op 12 januari 2021. De
gemeenteraad nam hiervan akte in zitting van heden.
• Een gemeenteraadslid dat ontslag neemt is eveneens van rechtswege ontslagnemend als lid van
de raad voor maatschappelijk welzijn.
AKTENAME:
Enig artikel: Neemt akte van het ontslag van mevrouw Nadia Dhooghe als lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn.

O.3 Raad voor maatschappelijk welzijn - installatie raadslid - aktename
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: artikel 68§1 dat
bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad
bestaat.
OVERWEGINGEN:
• In gemeenteraadszitting van heden werd de heer Ignace Sertijn geïnstalleerd als
gemeenteraadslid in opvolging van mevrouw Nadia Dhooghe.
• De gemeenteraadsleden maken van rechtswege deel uit van de raad voor maatschappelijk
welzijn.
AKTENAME:
Enig artikel: Neemt akte van het feit dat de heer Ignace Sertijn, gezien zijn installatie als gemeenteraadslid
van heden, van rechtswege als lid raad voor maatschappelijk welzijn wordt geïnstalleerd.

O.4 Raad voor maatschappelijk welzijn - rangorde raadsleden - aktename
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: artikel 6§7 en
artikel 68§1 van het decreet van 22 december 2017 met betrekking tot de rangorde van de
gemeenteraadsleden en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
OVERWEGINGEN:
• De gemeenteraadsleden maken van rechtswege deel uit van de raad voor maatschappelijk
welzijn. Hun rangorde die zij innemen als OCMW-raadslid is dezelfde rangorde als diegene die zij
innemen als gemeenteraadslid.
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In gemeenteraadszitting van heden werd de rangorde van de gemeenteraadsleden bepaald
gezien het ontslag van mevrouw Nadia Dhooghe als gemeenteraadslid en de daaropvolgende
installatie van de heer Ignace Sertijn als gemeenteraadslid.
De rangorde werd als volgt bepaald:
RAEMDONCK André
VIJT Herman
DE MEY Luk
VERSCHELDEN Ann
VAN GAEVEREN Frans
WATERSCHOOT Tom
VERMEIRE Tom
METTEPENNINGEN Koen
GEERINCK Anneken
PEELMAN Henri
DE KEYSER Mieke
PEETERS Lotte
DE GRAEF Jan
VANHOYWEGHEN Christel
LACEUR Jan
VAN DER VORST Leon
ONGHENA Agnes
DE VOS Lien
MICHILS Mario
TOKGOZ Mustafa
DE GRAEF Kurt
KETELS Jan
ROSSCHAERT Jan
VAN ERUM Frank
VERBEKE Gilles
VAN DEN BROECK François
SERTIJN Ignace

AKTENAME:
Enig artikel: Neemt akte van de rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn:
1

RAEMDONCK André

2

VIJT Herman

3

DE MEY Luk

4

VERSCHELDEN Ann

5

VAN GAEVEREN Frans

6

WATERSCHOOT Tom

7

VERMEIRE Tom

8

METTEPENNINGEN Koen

9

GEERINCK Anneken

10

PEELMAN Henri

11

DE KEYSER Mieke
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12

PEETERS Lotte

13

DE GRAEF Jan

14

VANHOYWEGHEN Christel

15

LACEUR Jan

16

VAN DER VORST Leon

17

ONGHENA Agnes

18

DE VOS Lien

19

MICHILS Mario

20

TOKGOZ Mustafa

21

DE GRAEF Kurt

22

KETELS Jan

23

ROSSCHAERT Jan

24

VAN ERUM Frank

25

VERBEKE Gilles

26

VAN DEN BROECK François

27

SERTIJN Ignace

O.5 Toetreding tot de aankoopcentrale Poolstok cv (Vlaams Selectiecentrum voor het
Overheidspersoneel cv) - goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
• Het Decreet Lokaal Bestuur.
• De Europese richtlijn 2014/24/EU, in het bijzonder art. 12 betreffende overheidsopdrachten
tussen entiteiten in de overheidssector (inhouse-opdrachten).
• De wet d.d. 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
• De wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder art. 30 betreffende de
toepassing van de inhouse-doctrine.
• De wet d.d. 16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
• Het decreet d.d. 22/12/2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder Deel 3, Titel 1 betreffende
de deelname in rechtspersonen.
• Het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de
opdracht van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cv.
• Het koninklijk besluit d.d. 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit d.d. 22/06/2017 tot wijziging van het koninklijk besluit d.d. 14/01/2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet d.d.
16/02/2017 tot wijziging van de wet d.d. 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.

OVERWEGINGEN:
• Het OCMW Hamme wenst de dienstverlening meer bepaald het P&O-beleid in zijn globaliteit
verder te professionaliseren.
• Consultancy in deze gespecialiseerde materie is een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid
en de aankoop ervan vergt bijzondere expertise.
• De oprichting van Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cv (handelsnaam
Poolstok cv) bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse Gemeenschap, het
Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de VVSG en de
dienst voor de Scheepvaart.
• Het decreet van 29 mei 2015 houdende machtiging tot deelneming en de wijziging van de
opdracht van deze vennootschap.
• De statuten van deze vennootschap zoals goedgekeurd op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 25 mei 2018.
• Poolstok is een coöperatieve vennootschap van privaat recht met uitsluitend vennoten uit de
publieke en para-publieke sector in Vlaanderen.
• Poolstok is sinds 2000 operationeel en telt momenteel ruim 400 vennoten, waaronder zowel
lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen,
intercommunales, politiezones, hulpverleningszones, huisvestingsmaatschappijen en
zorginstellingen.
• De relatie tussen Poolstok en haar vennoten wordt geregeld in een beheersreglement.
• Poolstok werkt uitsluitend voor haar vennoten die elk als entiteiten behorende tot de overheid
kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de vennootschap
waardoor de inhouse-kwalificatie van toepassing is.
• Poolstok fungeert als een aankoopcentrale volgens artikel 2, 7°, van de wet inzake
overheidsopdrachten d.d. 16 juni 2017 dat stelt dat de aankoopcentrale diensten verwerft via
raamcontracten die bestemd zijn voor haar vennoten (klanten), aanbestedende overheden.
• Poolstok levert een heel breed dienstenpakket zowel inzake werving en selectie, uitzendarbeid
als in de brede P&O-activiteiten zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van
organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren
van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement,
coaching, communicatie, en dergelijke meer en bijgevolg elke vennoot gebruik kan maken van de
meer dan 70 afgesloten raamovereenkomsten binnen meer dan 15 verschillende P&O
domeinen.
• Poolstok werkt daartoe altijd samen met erkende dienstverleners na een grondige
marktvergelijking en met correcte toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
• Poolstok garandeert steeds kwaliteit op basis van evidence-based selectie- en gunningscriteria
en er de voorkeur aan geeft om te werken met spelers die hun diensten verlenen op basis van
wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken.
• Het bestuur kan door toetreding tot Poolstok gebruik maken van de schaalvoordelen zowel
inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners
• Poolstok garandeert de meest gunstige tarieven.
• Gezien de relatie tussen Poolstok en haar vennoten stoelt op reglementaire basis en niet van
contractuele aard is, en gezien de inhouse-kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van
Poolstok vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de
diensten van de door Poolstok via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te
maken.
• Poolstok garandeert aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de
P&O- en consultancysector.
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De toetreding houdt geen verplichting tot afname in en het bestuur behoudt dus zijn maximale
keuzevrijheid. Het OCMW Hamme beschikt zodoende over een P&O-ondersteuning op afroep
zonder verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid.
Poolstok treedt niet in de plaats van het bestuur doch neemt de rol op van adviesverlening,
kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe leveranciers
worden uitgevoerd.
Openbare besturen kunnen vennoot worden door de éénmalige aankoop van aandelen in
functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3
aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk € 24,79 aangekocht.
Voor het OCMW Hamme betekent dit: ((250 personeelsleden : 10)(afronding naar hogere
eenheid) x 24,79) x 3 = € 1.859,25.

BESLUIT: met algemene instemming.
Artikel 1: Het OCMW Hamme treedt toe tot het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel
cvba, handelsnaam Poolstok cvba voor ondersteuning inzake het P&O-beleid en koopt hiertoe aandelen
aan voor een bedrag van € 1.859,25.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt (elektronisch) bezorgd aan Poolstok.
Artikel 3: De financiële dienst wordt belast met de aankoop van de aandelen en de afhandeling van de
formaliteiten.

De heer raadsvoorzitter J. Laceur verklaart de zitting gesloten.
Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:
André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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