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OPENBAAR 

O.1 Aanduiden afgevaardigde Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in de Lokale Adviescommissie 
voor gas, elektriciteit en water. 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

REGELGEVING: 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en werking van de lokale Adviescommissie 
van 16/09/1997. 
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

OVERWEGINGEN:  
Wegens de nieuwe legislatuur dient er een nieuwe afgevaardigde van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst (BCSD) te worden aangeduid om te zetelen in de Lokale Adviescommissie voor gas, 
elektriciteit en water (LAC). Voorzitter van het BCSD, mevrouw Ann Verschelden, wordt aangeduid als 
afgevaardigde. 

BESLUIT met algemene instemming: 

Voorzitter van het BCSD, mevrouw Ann Verschelden, aan te duiden als afgevaardigde van het BCSD in de 
Lokale Adviescommissie voor gas, elektriciteit en water. 
 

O.2 Vaststelling bedrag zitpenningen voor de leden van het BCSD 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

REGELGEVING: 
• Artikel 93 Decreet Lokaal Bestuur. 
• Artikel 107§2 Decreet Lokaal Bestuur 22.12.2017.  



OVERWEGINGEN:  
• Bedrag zitpenning voor zitting BCSD bedraagt maximaal bedrag voor zittingen gemeenteraad. 
• Verkiezing en aanstelling leden BCSD in zitting van 03.01.2019. 
• Voorstel: bedrag zitpenning voor bijwonen zitting BCSD wordt vastgesteld op 75% van zitpenning 

gemeenteraadsleden. 

BESLUIT met algemene instemming: 

Bedrag zitpenning leden BCSD wordt vastgelegd op 75% van bedrag zitpenning gemeenteraad of concreet 
met ingang van heden € 160. 

Dit bedrag wordt geïndexeerd, daarbij de indexering van de zitpenning gemeenteraadsleden volgend. 
 

O.3 Verkoop perceel Sie B92E - Hammestraat 74 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

Overwegende dat de onderhandelingen nog lopende zijn, 

BELUIT met algemene instemming op voorstel van raadsvoorzitter J. Laceur, het agendapunt te verdagen 
tot een latere raadszitting. 
 

O.4 Financieel rapport nr. 2019/1 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

REGELGEVING: 
• Artikel 177,6e lid Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017. 

OVERWEGINGEN:  
• Binnen OCMW is het de gewoonte dat de adjunct-financieel directeur trimesterieel rapporteert 

aan de raad over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de 
evolutie der budgetten, binnen het OCMW. 

• Hij kan dit ook maandelijks rapporteren aan het vast bureau. 

AKTENAME: 

Enig artikel: de Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het financieel rapport over het 
OCMW voor het laatste kwartaal 2018. Dit rapport omvat een overzicht van de thesaurietoestand, de 
liquiditeitenprognose, de beheerscontrole en de evolutie der budgetten. 

Conclusie: de exploitatiethesauriën zijn licht gedaald t.o.v. einde vorig kwartaal. De thesaurietoestand ligt 
wel een weinig boven niveau van de prognose. 

Het OCMW heeft een stabiele gunstige financiële situatie. 
 

O.5 Betaalbaarstelling investeringsfactuur 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

REGELGEVING: 
• De organieke wet voor OCMW 's van 8 juli 1976. 
• Het OCMW decreet van 19 december 2008. 
• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.  



• Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

• Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010. 

OVERWEGINGEN:  
• De volle bevoegdheid van de Raad inzake investeringen. 
• De beslissing in de Raad van 14/12/2017 houdende de gunning van de begeleidingsopdracht 

verzelfstandiging aan BDO. 

BESLUIT met algemene instemming: 

De factuur van BDO van 18/12/2018 met nummer 1951040066 voor een bedrag van 2.646.88 euro wordt 
goedgekeurd en betaalbaar gesteld. 
 

O.6 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

In openbare zitting vergaderd, 

Keurt het proces-verbaal van 3 januari 2019 met algemene instemming goed. 

Dit agendapunt werd op voorstel van raadsvoorzitter J. Laceur, met algemene instemming als eerste punt 
behandeld. 

 
 
 
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 Jan Laceur 
Algemeen directeur raadsvoorzitter 

 


