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TOELICHTENDE NOTA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  

VAN 30 JANUARI 2019. 
 
 

1. Goedkeuirng van het verslag van de vorige vergadering 
 

Besluit: 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Vaststelling van de samenstelling van de OCMW-raad. 
 
Besluit: 
De raad stelt vast dat de raad voor maatschappelijk welzijn volgens artikel 68 van het 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 uit dezelfde leden bestaat als de 
gemeenteraad, gezien de bijkomende installatie en eedaflegging van gemeenteraadslid 
Lionel Debever. 
 
 

3. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW 
 
Aanleiding 
De Vlaamse regering heeft met het Decreet Lokaal Bestuur voorzien dat vanaf 2019 de 
OCMW's politiek en ambtelijk grotendeels samengaan met de gemeenten. 
 
Dit punt wordt behandeld op de gemeenteraad van heden onder agendapunt 4. 
 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 196 §2. 
 
Context en argumentatie 
De voorgelegde beheersovereenkomst beoogt, binnen de mogelijkheden van de 
regelgeving en de rechtspositieregeling van het personeel, het gemeenschappelijk 
gebruik van elkaars diensten, het gebruik van elkaars personeel en waar mogelijk het 
gefaseerd integreren van ondersteunende diensten en in de toekomst de verdere 
samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel vlak. 
De beheersovereenkomst kadert dan ook volledig in de nauwe samenwerking tussen 
gemeente en OCMW zoals vooropgesteld door de Vlaamse Regering. 
Het is aan het gemeenschappelijk managementteam om de nodige invulling te geven 
aan deze beheersovereenkomst met als doel in de volgende domeinen samen te 
werken : 
- ICT (informatie en communicatietechnologie) 
- Financiële zaken 
- Personeelszaken 
- Technisch ondersteunende diensten 
- Communicatie en klachtenbehandeling 
- Ambtelijke organisatie 



- Crisissituaties 
De beheersovereenkomst zal jaarlijks gemonitord en geëvalueerd worden door het 
gemeenschappelijk MAT en wordt gerapporteerd aan het college van burgemeester en 
schepenen en het Vast Bureau. 
De inwerkingtreding van de beheersovereenkomst is gesteld op 1 januari 2019 en wordt 
afgesloten voor een periode die eindigt op het ogenblik dat ze in de nieuwe 
gemeentelijke legislatuur wordt aangepast. 
 
Financiële impact 
De beheersovereenkomst heeft geen onmiddellijk financiële gevolgen, noch voor de 
gemeente, noch voor het OCMW 
 
Besluit: 
Goedkeuring wordt verleend aan de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het 
OCMW van Pittem. 
 
Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW worden 
belast met de uitvoering van deze beheersovereenkomst. 
 
De beheersovereenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2019 onder voorbehoud van 
de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van deze 
overeenkomst en wordt afgesloten voor een periode die eindigt op het ogenblik dat ze in 
de nieuwe gemeentelijke legislatuur wordt aangepast. 
 

 
4. Aanstelling vertegenwoordiger Logo Midden-West-Vlaanderen vzw. 

 
Ons bestuur is sedert 2007 toegetreden tot de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg 
Roeselare-Tielt, momenteel gekend als vzw Logo Midden West-Vlaanderen; 
 
Bij schrijven van 3 januari 2019 van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen wordt 
gevraagd een vertegenwoordiger  voor de gemeente en het OCMW van Pittem aan te 
duiden. Gezien het sociaal karakter wordt er gekozen om een lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn aan te duiden om te zetelen als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van vzw Logo Midden West-Vlaanderen ; 
 
De Raad dient bij geheime stemming over te gaan tot de aanduiding van een 
afgevaardigde van het OCMW Pittem in de algemene vergadering van vzw Logo Midden 
West-Vlaanderen. 
 
Besluit: 
De Raad duidt een raadslid aan als vertegenwoordiger van het OCMW Pittem in de 
algemene vergadering van de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen. . 
 
 

5. Aanstelling vertegenwoordiger in de Lokale Adviescommissie te verkiezen uit de  
leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
 
Op 2 december 1997 besliste de raad voor maatschappelijk welzijn tot de oprichting van 
een lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2018 tot wijziging van 
artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de 
samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale 
levering van elektriciteit, gas en water. 
 



Het OCMW van Pittem dient  een vertegenwoordiger voor de lokale adviescommissie  
aan te duiden uit de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
 
De raad dient dit te doen bij geheime stemming. 
 
Besluit : 
De raad duidt een lid van het Bijzonder Compité voor de Sociale Dienst aan als 
vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van 
elektriciteit, gas en water. 
 
 

         
 
 


