Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Hoeselt
Europalaan 1, 3730 Hoeselt

▪ tel 089 30 92 60
▪ fax 089 41 87 17

Verslag van de vergadering van de OCMW-raad
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 definitie van het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt goedgekeurd met 12 stemmen voor (Werner
Raskin, Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi
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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). Het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt gedefinieerd als
‘alle verrichtingen waarvoor de kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn en alle verrichtingen
waarvoor kredieten op het investeringsbudget voorzien zijn én waarvan het bedrag niet hoger is dan
8.500 EUR exclusief btw’.
In overeenstemming met artikel 78, 9° van het Decreet Lokaal Bestuur, is de raad voor maatschappelijk
welzijn exclusief bevoegd om vast te stellen wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden
verstaan. Een duidelijke definitie van het begrip ‘dagelijks bestuur’ is nodig enerzijds voor het bepalen
van de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau inzake het
vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van
overheidsopdrachten en anderzijds voor de vaststelling van de voorwaarden waaronder de financieel
directeur de verplichte krediet- en wetmatigheidscontrole uitoefent.
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 OCMW-raad van 28 maart 2019 - Goedkeuring
De notulen van de vorige vergadering van de OCMW-raad worden unaniem goedgekeurd.

IN GESLOTEN VERGADERING
03

Secretariaat - Stand van zaken tuchtprocedure maatschappelijk werker Kennisgeving

De OCMW-raad neemt kennis van de stand van zaken in de lopende tuchtprocedure tegen een
maatschappelijk werker van de sociale dienst.

De zitting wordt voor gesloten verklaard om 20u10.
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