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Proces-verbaal van de openbare vergadering van de Raad van het OCMW van de gemeente
3550 Heusden-Zolder van 25 april 2019.
Aanwezig: Mario Borremans, voorzitter;
mevrouw Marleen Hoydonckx, de heer Engin Ozdemir, mevrouw Isabelle Thielemans,
de heren Dirk Schops, Lode Schops, mevrouw Funda Oru, schepenen;
de heer Yasin Gül, schepen-BCSD-voorzitter;
mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen, de heren Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts,
mevrouwen Annette Palmers, Ann Leyssens, de heren Kristof Was, Mohamed Ahmidouch, Arif Birinci,
mevrouwen Britt Custers, Petra Tielens, de heer Mario Carremans, mevrouw Janne Celis,
de heren Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas,
Zihni Aktepe, mevrouw Elif Sanli, de heren Eddy Pools, Herwig Hermans en mevrouw Anny Jaspers,
OCMW-raadsleden;
Yolanda Paulussen, waarnemend algemeen directeur.
Verontschuldigd: de heer Yvo Aerts, algemeen directeur.
Proces-verbaal van de openbare vergadering.
Om 19u30 verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. Nadat de voorzitter heeft vastgesteld
dat het publiek toegang heeft tot de vergaderzaal, wordt een aanvang genomen met de behandeling
van de punten van de openbare zitting.
De voorzitter verzoekt de raadsleden om hun akkoord of de voorliggende ontwerpen van de notulen
van de raad van 28 maart 2019 kunnen worden goedgekeurd. Er zijn geen bemerkingen, zodat de
notulen van 28 maart 2019 zijn goedgekeurd.
OZ.01. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
OZ.02. Financiën: definitie van het begrip dagelijks bestuur – goedkeuring.
Gelet op art. 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 78,9° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat bepaalt dat
de OCMW raad bevoegd is voor het vaststellen van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet
worden verstaan;
Gelet op artikel 78,10° a) van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur dat bepaalt
dat de OCMW raad 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’, vermeld in punt 8°, waarvoor het vast bureau bevoegd is;
Gelet op artikel 56§3,1° (verwijzing via artikel 83) van het decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur dat bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor de daden van beheer over de OCMW
inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de OCMW raad vastgestelde
algemene regels;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op 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;
Gelet op het KB van 18 april 2017 inzake plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren,
en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Overwegende dat de OCMW raad moet vaststellen wat onder het begrip dagelijks bestuur moet
worden verstaan;
Overwegende dat de OCMW raad moet vaststellen welke opdrachten voor werken, leveringen en
diensten kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.
Dat de doelstelling is een werkwijze creëren die een vlotte en continue werking van de gemeentelijke
administratie mogelijk maakt, gelet op de frequentie van vergaderen van raad en college;
Dat door de verregaande integratie van de diverse diensten van de gemeente met het OCMW het
aangewezen is om identieke procedures te ontwikkelen voor de twee organisaties, op deze manier
wordt de werking verder op elkaar afgestemd.
BESLUIT MET 31 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN EN 0 ONTHOUDINGEN
Artikel 1.
Overheidsopdrachten die passen binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’, zijn de volgende :
− De overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het exploitatiebudget, ongeacht het bedrag, die het
OCMW bestuur niet verbinden voor meer dan één jaar.
− De overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het exploitatiebudget voor meerjarige opdrachten
voor zover de grens voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, zoals bepaald in artikel 42, §1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake de
overheidsopdrachten niet wordt overschreden.
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De meerjarige overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het exploitatiebudget waarvan het
geraamd bedrag lager ligt dan de drempels voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking, zoals bepaald in artikel 41, § 1 van de wet van 17 juni 2016
inzake de overheidsopdrachten.
Deze drempels worden om de 2 jaar op Europees niveau herzien en liggen momenteel op 221.000
euro exclusief btw voor leveringen en diensten en op 750.000 euro exclusief btw voor werken.
− De overheidsopdrachten voor uitgaven binnen het investeringsbudget waarvan het geraamd
bedrag lager ligt dan de drempels voor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, zoals bepaald in artikel 41, § 1 van de wet van 17 juni 2016 inzake
de overheidsopdrachten.
− De overheidsopdrachten voor aanvullende werken en diensten

Die het vast bureau nodig acht tijdens de uitvoering van de opdracht

Ingevolge onvoorziene omstandigheden

Bedoeld in artikel 42, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten

Binnen de grenzen van het goedgekeurde budget
− De overheidsopdrachten voor aanvullende leveringen

Die het vast bureau nodig acht tijdens de uitvoering van de opdracht

Ingevolge onvoorziene omstandigheden

Bedoeld in artikel 42, §1, 4° b van de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten

Binnen de grenzen van het goedgekeurde budget
− De bevoegdheden inzake leningen (liquiditeitenbudget) worden gedelegeerd van de OCMW raad
naar het vast bureau.
− Het aangaan van verbintenissen die geen financiële gevolgen voor het OCMW hebben of waarvoor
er geen specifieke kredieten dienen ingeschreven te worden in de het budget en die bijdragen tot
de verwezenlijking van de goedgekeurde beleidsdoelstellingen.
Artikel 2.
De algemene regels met betrekking tot de daden van beheer over de OCMW inrichtingen en
eigendommen, waarvoor het vast bureau bevoegd is, worden door de raad vastgelegd als volgt :
alle toewijzingen gebeuren volgens de beginselen van behoorlijk bestuur, na schatting,
plaatsbeschrijving en aan marktconforme prijzen.
Artikel 3.
Dit besluit treedt in werking vanaf 26 april 2019 en vervangt vanaf deze datum alle voorgaande
OCMW raadsbesluiten over dagelijks bestuur.
Artikel 4.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overhandigd aan de algemeen directeur en aan de
financieel directeur.
−

OZ.03. Sociale dienst: goedkeuring huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren
(Lokaal Opvanginitiatief)
Gelet op art. 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 september 2018 tot vastlegging van het stelsel en de
werkingsregels van toepassing op de opvangstructuren en de modaliteiten betreffende de
kamercontroles;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 21 september 2018 tot vastlegging van het huishoudelijk
reglement van de opvangstructuren;
Gelet op het feit dat de eerste vijf delen van het huishoudelijk reglement gemeenschappelijk zijn voor
alle opvangstructuren en dat het zesde deel aangepast werd aan de specifieke werking van LOI
Heusden-Zolder;
BESLUIT MET 31 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN EN 0 ONTHOUDINGEN :
De OCMW-raad keurt het huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren (Lokaal Opvanginitiatief)
goed.

De eerstvolgende vergadering van de raad zal gehouden worden op donderdag 23 mei 2019 om
19 uur.

Yolanda Paulussen
de algemeen directeur, wnd.

Mario Borremans
de voorzitter

