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Notulen van de OCMW-raad 
Vergadering van 25 april 2019 

AANWEZIG: Bert Vertessen, waarnemend voorzitter; 
                      Werner Raskin, burgemeester; 

Yves Croux, Johan Schoefs en Linda Verjans, schepenen;  
Alfons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi 
Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, 
Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin en Ria Moesen, raadsleden; 
en Geert Rouffa, algemeen directeur. 

 
VERONTSCHULDIGD: Michel Vanroy, raadslid. 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De vergadering wordt geopend om 20u00. 
 
Voor aanvang van de vergadering merkt voorzitter Bert Vertessen op dat er opnameapparatuur in de 
raadszaal is geplaatst om een beeldverslag van de vergadering te maken. Hij maakt kenbaar dat hij niet 
gefilmd wenst te worden en verwijst hiervoor naar de privacywetgeving. 
 
Raadslid Fons Capiot antwoordt dat het inroepen van de privacywetgeving onterecht is gezien het gaat 
om het filmen van mandatarissen in een publieke functie. Raadslid Christiaan Hex verduidelijkt dat de 
opnameapparatuur geplaatst is op initiatief van de fractie Best Groen. Het is een goed en goedkoop 
alternatief voor het eerder geweigerde voorstel om het verslag van de OCMW- en gemeenteraad te 
vervangen door een professionele geluids- en beeldopname. Hij verwijst naar de rechten die het 
decreet lokaal bestuur ter zake voorziet en ziet geen reden waarom er niet zou mogen opgenomen 
worden wat er tijdens de vergadering gezegd en gedaan wordt. Hij zal de opnames gebruiken om aan 
zijn leerlingen te tonen hoe het er op een OCMW- en gemeenteraad aan toe gaat. 
 
IN OPENBARE VERGADERING 
 

01 FINANCIËN – DEFINITIE VAN HET BEGRIP ‘DAGELIJKS BESTUUR’ - GOEDKEURING 
 
DE OCMW-RAAD, 
 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
Hoeselt 
        ▪ tel 089 30 92 60 
Europalaan 1, 3730 Hoeselt      ▪ fax 089 41 87 17 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 

(bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn), het artikel 84 (bevoegdheden van het vast 

bureau) en de artikelen 177 en 266 (visumverplichting financieel directeur); 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 

334 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

 

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 78, 9° van het Decreet Lokaal Bestuur, de raad voor 

maatschappelijk welzijn exclusief bevoegd is om vast te stellen wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ 

moet worden verstaan; 

 

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 78, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur, de raad 

voor maatschappelijk welzijn exclusief bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en 

het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, tenzij de opdracht past binnen het 

begrip ‘dagelijks bestuur’; 

 

Overwegende dat in artikel 84, §3, 5° van het Decreet Lokaal Bestuur, is bepaald dat het vast bureau 

bevoegd is inzake de vaststelling van de plaatsingsprocedure en van de voorwaarden van 

overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’; 

 

Op voorstel van het vast bureau; 

 

Na stemming met 12 stemmen voor (Werner Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda 

Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Stanny 

Crommen en Ria Moesen), 7 stemmen tegen (Fons Capiot, Serge Voncken, Carine Moors, Christiaan 

Hex, Mieke Claesen, Marc Bamps en Eddy Vandecaetsbeek) en 1 onthouding (Jasper Goffin); 

 

BESLUIT: 

 

In openbare vergadering: 

 

Artikel 1. - Het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt als volgt gedefinieerd: 

• alle verrichtingen waarvoor de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn, 

• en alle verrichtingen waarvoor kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn en 

waarvan het bedrag niet hoger is dan het bedrag van 8.500 EUR exclusief btw. 

 

Artikel 2. - Teneinde mogelijke misverstanden te vermijden in uitvoering van artikel 78, 10° b) van het 

Decreet Lokaal Bestuur, wordt geen enkele opdracht nominatief aan het vast bureau toevertrouwd. 

 

Artikel 3. – Deze beslissing heeft uitwerking vanaf heden en is geldig tot 6 maand na de algehele 

vernieuwing van de OCMW-raad, behoudens intrekking of wijziging door de OCMW-raad. 

 

Artikel 4. – Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig 

artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 

287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. 
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Artikel 5. - Afschriften van deze beslissing zullen voor kennisgeving worden overgemaakt aan de 

betrokken diensten. 
 
De fractie Wij Hoeselt, bij monde van raadslid Fons Capiot, geeft aan tegen te stemmen omdat zij er de 
voorkeur aan geven deze bevoegdheden bij de OCMW-raad te houden gezien een aantal dossiers in 
verleden slecht behartigd zijn door het vast bureau. Hij verwijst hiervoor o.a. naar agendapunt 3. 
 

02  SECRETARIAAT - NOTULEN VERGADERING OCMW-RAAD VAN 28 MAART 2019 - GOEDKEURING 
 
DE OCMW-RAAD, 
 
Overwegende dat elk OCMW-raadslid een exemplaar van de ontwerpnotulen van de vergadering van 
28 maart 2019 samen met de oproepingsbrief voor de volgende vergadering heeft ontvangen en dat 
een afschrift ervan acht dagen vóór de vergadering ter inzage heeft gelegen op het OCMW-
secretariaat; 
 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken over de redactie van de 
notulen van de vorige vergadering; 

 

Gelet op het ontwerp van de notulen van de OCMW-raadszitting van 28 maart 2019 in bijlage; 

 

Overwegende dat ter zake geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;  

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid het artikel 74 en artikel 32 

betreffende de notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad; 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 77 en 78 

betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad; 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 326 tot en met 

334 betreffende het bestuurlijk toezicht;  

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 

Na beraadslaging en met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 - De notulen van de vergadering van de OCMW-raad van 28 maart 2019 goed te keuren en 

namens de OCMW-raad ter ondertekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen directeur. 

 
IN GESLOTEN VERGADERING 
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03   SECRETARIAAT - STAND VAN ZAKEN TUCHTPROCEDURE MAATSCHAPPELIJK WERKER - 
KENNISGEVING 

 
DE OCMW-RAAD, 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, i.h.b. de art. 117 e.v., zoals later gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de 
tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van 
het Gemeentedecreet, voor het statutaire personeel van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn ter uitvoering van artikel 128, 135 en 142 van het decreet van 19 december 2008 betreffende 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en voor het statutaire 
provinciepersoneel ter uitvoering van artikel 125, 132 en 139 van het Provinciedecreet, en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de Rechtspositieregeling van het OCMW Hoeselt, goedgekeurd op 1 juli 2012 en gelet op het 
Arbeidsreglement. 
 
Overwegende dat naar aanleiding van bepaalde vaststellingen inzake transacties op een 
budgetrekening van het OCMW Hoeselt, beheerd door een maatschappelijk werker, Audit Vlaanderen 
op 2 augustus 2017 een forensische audit startte bij de sociale dienst van het OCMW Hoeselt.  
 
Overwegende dat het resultaat van deze audit door Audit Vlaanderen werd toegelicht aan de OCMW-
raadsleden tijdens de OCMW-raad d.d. 24 januari 2018.  
 
Overwegende dat de OCMW-raad vervolgens besliste om een tuchtonderzoek te starten. De algemeen 
directeur werd belast met het voeren van een tuchtonderzoek.  
 
Overwegende dat na aflevering van het tuchtrapport de OCMW-raad d.d. 2 juli 2018 besloot over te 
gaan tot ontslag van de maatschappelijk werker gezien de OCMW-raad de feiten hiertoe voldoende 
zwaarwichtig achtte.  
 
Overwegende dat de betreffende maatschappelijk werker inmiddels beroep aangetekend heeft tegen 
deze beslissing bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken; 
 
Overwegende dat het OCMW op 07.02.2019 in kennis werd gesteld van de beslissing van de 
Beroepscommissie voor Tuchtzaken; 
 
Overwegende dat het beroep ontvankelijk maar ongegrond werd verklaard. De opgelegde tuchtstraf 
van ontslag van ambtswege werd bevestigd; 
 
Overwegende dat hiertegen beroep mogelijk is bij de Raad van State; de beroepstermijn bedraagt 60 
dagen, ingaande op 08.02.2019; 
 
Overwegende dat het OCMW tot op heden nog geen verzoekschrift ontving; 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1 - De OCMW–raad neemt kennis van de huidige stand van zaken in de lopende tuchtprocedure 

tegen een maatschappelijk werker van de sociale dienst. 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u10. 
 
 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
 
 
Geert Rouffa 
algemeen directeur 
 
 
 
Bert Vertessen 
waarnemend voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 


