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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
HAMME IN ZITTING VAN 26/05/2021
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

Gezien de maatregelen in het kader van de coronacrisis, aansluitend bij de geldende federale
maatregelen (cfr. burgemeestersbesluit van 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 28 april 2021 met algemene instemming goed.

O.2 Medicatietoelevering woonzorgcentrum Meulenbroek - lastvoorwaarden en gunningswijze
openbare procedure - goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78, betreffende
de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

[Typ hier]
26 mei 2021

15









De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.

OVERWEGINGEN:
 In het kader van de opdracht “Medicatietoelevering woonzorgcentrum Meulenbroek” werd een
bestek met nr. 2021/001 opgesteld door WZC Meulenbroek.
 De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 297.169,81 excl. btw of € 315.000,00 incl.
6% btw.
 Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
 Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode
0953-01/6041000/OCMW/VB/0/IP-GEEN (actie OCMW_VB).

BESLUIT met algemene instemming.
Artikel 1: Het bestek met nr. 2021/001 en de raming voor de opdracht “Medicatietoelevering
woonzorgcentrum Meulenbroek”, opgesteld door WZC Meulenbroek worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De
raming bedraagt € 297.169,81 excl. btw of € 315.000,00 incl. 6% btw.
Artikel 2: 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode
0953-01/6041000/OCMW/VB/0/IP-GEEN (actie OCMW_VB).

O.3 Vastlegging principe tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet Lokaal Bestuur (DLB).
 De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen (art. 274
DLB).
 De gemeente en haar OCMW vormen voor BBC samen 1 bestuur (art. 1 5° BVR BBC) of
rapporteringsentiteit. Ze maken geïntegreerde beleidsrapporten (art. 249, §1, 2e lid DLB).
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OVERWEGINGEN:
 De voormalige gemeentelijke bijdrage was een kasstroom van de gemeente naar het OCMW, die
ook impact had op het resultaat van beide entiteiten (kost voor de gemeente, opbrengst voor
het OCMW).
 De gemeente en het OCMW vormen weliswaar eenzelfde rapporteringsentiteit, maar zij blijven
juridisch gezien twee afzonderlijke besturen. Aan de lokale besturen wordt de vrijheid gegeven
om te bepalen hoe het inlossen van de financiële verplichting van de gemeente ten aanzien van
het OCMW wordt geregeld.
 Het is daarom wenselijk afspraken te maken tussen de gemeente Hamme en het OCMW Hamme
over hoe invulling zal worden gegeven aan art. 274 van het decreet lokaal bestuur zodat dit in de
toekomst transparant en consequent kan verlopen, dit zowel boekhoudkundig als op vlak van
thesaurie.
 De tussenkomst van de gemeente aan het OCMW is in de gecoördineerde bijlage van de
jaarrekening enkel nog zichtbaar in bijlage T5.
 De jaarlijkse tussenkomst van de gemeente zal het exploitatietekort (verschil tussen ontvangsten
en uitgaven) én de af te lossen leningen van het OCMW moeten dekken. Dit is met andere
woorden gelijk aan de autofinancieringsmarge van het niet geconsolideerde schema J2 van het
OCMW (Rubriek III autofinancieringsmarge).
 Deze tussenkomst is een transactie in de algemene boekhouding en heeft geen budgettaire
impact, wat betekent dat er voor de tussenkomst geen kredieten moeten worden voorzien.
 Daarnaast dient ook de garantie ingeschreven te worden dat het OCMW zijn financiële
verplichtingen ten aanzien van derden (leveranciers, personeelsleden, aanverwante besturen,…)
kan blijven vervullen en dus over voldoende financiële (kas)middelen moet beschikken.
 In het kader van het financieel beheer zal de spreiding van de beschikbare thesauriemiddelen
optimaal gebeuren tussen beide entiteiten, voldoende om verplichtingen na te komen, maar niet
teveel om negatieve rente te vermijden.
 Artikel 176, 4° van het DLB stelt dat de financieel directeur instaat voor het thesauriebeheer.
Indien er noodzaak is om gelden te transfereren tussen beide entiteiten, gemeente en OCMW,
zal dit gebeuren op initiatief van de financieel directeur, en zal dit boekhoudkundig verwerkt
worden via de interne rekening courant tussen de gemeente en het OCMW.

BESLUIT met algemene instemming.
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het algemeen principe over de manier waarop de
gemeente voldoet aan haar financiële verplichtingen ten aanzien van het OCMW goed als volgt:
“jaarlijkse tussenkomst van het bedrag gelijk aan de autofinancieringsmarge, of Rubriek III.
autofinancieringsmarge van het niet geconsolideerde schema J2 van het OCMW”.
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het gegeven dat het thesauriebeheer
tussen de gemeente en het OCMW onder de bevoegdheid valt van de financieel directeur (art. 176, 1°lid,
4° Decreet Lokaal Bestuur) en dat de thesaurietransfers tussen beide juridische entiteiten
boekhoudkundig zullen worden verwerkt via de interne rekening courant tussen de gemeente en het
OCMW.
Artikel 3: Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van art. 285 van het decreet
Lokaal Bestuur (publicatie lijst op webtoepassing).
De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgens de bepalingen van art. 330 van het
decreet Lokaal Bestuur.
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O.4 Aanvaarding schenkingen - goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder art. 78,12° dat bepaalt dat het
definitief aanvaarden van schenkingen en legaten tot uitsluitende bevoegdheid behoort van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
OVERWEGINGEN:
Beslissing van het Vast Bureau van 11 mei 2021 met voorstel om de schenkingen van kledingzaak Cosenza
uit Temse, zijnde kledij voor 't Verhoog, te aanvaarden.

BESLUIT met algemene instemming.
Enig artikel: Aanvaardt de schenkingen van kledingzaak Cosenza uit Temse ten behoeve van de werking
van 't Verhoog.

De heer raadsvoorzitter Jan 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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