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l. OCMWR/2019/006 | Goedkeuren gezamenlijke deontologische code personeelsleden stad en

OCMW Menen

Bevoegdheid orpaan

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt in artikel 193 dat de gemeenteraad en

de raad voor maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontoiogische code vaststelt voor het

personeel.

Juridische grond

In het Decreet Lokaal Bestuur zijn in de artikelen 188 tot 193 de deontologische rechten en

plichten van het personeel opgenomen. Deze dienen verder geconcretiseerd te worden in de

gezamenlijke deontologische code voor alle personeelsleden van stad en OCMW.

Feiten, context en arfiumentatie

Zowel het stadsbestuur als het OCMW hebben uitgewerkte deontologische codes voor alle

personeelsleden. Het bijgevoegde tekstvoorstel is een herwerking en actualisering van de

deontologische code van het stadspersoneel.

Deze ontwerptekst werd onderhandeld met de syndicale afgevaardigen in het Bijzonder

Onderhandelingscomité van 5 juni 2019. Er werd een protocol van akkoord afgesloten.

Bijlage bij de rechtspositieregeling van stad en OCMW Menen

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR ALLE PERSONEELSLEDEN VAN STAD EN OCMW MENEN
Introductie

Het stadsbestuur van Menen wil/ samen met haar personeel, van Menen een dynamische en

grensverleggende stad maken en de burgers een dienstverlening geven waar ze recht op hebben.

De burger is een klant en verwacht een goede dienstverlening. Het is bijgevolg uitermate



belangrijk dat wij' ons steeds bewust zijn van die verwachtingen en wij er dagdageiijks naar

handelen en ons gedrag erop afstemmen. In deze deontologische code of gedragscode' zijn een

aantal richtlijnen opgelegd die een houvast moeten bieden. Het is de bedoeling om inhoud te

geven aan de ambtelijke integriteit en om te bevorderen dat iedereen, zowel administratief als

technisch personeel, daar hetzelfde onder begrijpt, l. Situering

Artikel 193 van het decreet lokaai bestuur bepaalt dat de gemeenteraad en de raad voor

maatschappelijk welzijn een gezamenlijke deontologische code vaststellen voor het personeel.

Onder //deonto!ogEe" worden de piichten (maar ook rechten) verstaan waaraan iemand zich moet

houden bij de uitoefening van diens beroep, Het is voornamelijk een set van gedragsregels en

richtlijnen die een personeelslid helpt om zo effectief mogelijk een "goede beroepsuitoefening" te

garanderen. Een "goede beroepsuitoefening" verandert echter door de jaren heen, onder invloed

van maatschappelijke tendensen.

Een deontologische code bevat een aanta! algemene richtlijnen die een houvast kunnen bieden.

De richtlijnen bieden evenwel geen pasklare oplossingen voor alle situaties waarmee de

personeelsleden geconfronteerd worden. Ze moeten als een middel ter ondersteuning gezien

worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontoiogische problemen en

dilemma's.

Deontologie is een attitude en niet het blind opvolgen van enkele beperkte regels. De richtlijnen

hebben tot doel het ethische en professionele gedrag te stimuleren en te normeren om zo bij te

dragen aan de kwalitatieve verbetering van de werking van het stadsbestuur. Verwacht wordt dat

het personeel zich door de deontologische code laat inspireren in de contacten met burgers en

coliega's.

Dat deontologie vooral een attitude is en geen exacte wetenschap, blijkt duidelijk uit een aantal

uitspraken van de Raad van State. Zo wordt bijvoorbeeld met volgende aspecten rekening

gehouden om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op de beroepspHchten:

-de functie die het personeelslid bekleedt;

-de plaats in de hiërarchie;

-de mate waarin het personeelslid naar buiten uit gekend is;

-de plaats en het tijdstip waarop een voorval plaatsvindt;

-het verband tussen een voorval en de concrete taakuitoefening van een personeelslid

De krachtlijnen van de deontoiogische code zijn geïnspireerd op de artikels 1881.e.m. 193 van het

decreet lokaa! bestuur. Het decreet lokaal bestuur stelt hierin zelf een summiere code voor,

waaruit vooral blijkt dat een goede beroepsuitoefening moet ieiden tot dynamische, transparante

en neutrale gemeentebesturen.

We kunnen volgende deontologische thema's afleiden :

ambtsuitoefening op een loyale/ correcte en actieve wijze;

-respect voor de persoonlijke waardigheid van iedereen;

"gedragsregels omtrent het omgaan met informatie (spreekrecht en spreekplicht);

"een welwillende dienstveriening (klantvriendelijkheid)
-zonder discriminatie (objectiviteit);

-onomkoopbaarheid;

-onverenigbare activiteiten met de beroepsplichten;

-vorming.

De deontoiogische code concretiseert de bepalingen van het decreet en kan bijkomende rechten

en plichten geven. Iedereen die leiding geeft, heeft de bijzondere verantwoordelijkheid om de

naleving van deze richtlijnen zo goed als mogelijk te stimuleren. Daarnaast sporen de

personeelsieden elkaar aan tot de actieve naleving van deze deontoiogische code.

2 - Toepassingsgebied

Deze deonto!ogische code is van toepassing op:

-alle gemeente- en OCMW-personeeisleden, ongeacht het dienstverband, het regime van

tewerkstelling, de graad of de functie.

-de personeelsleden die ressorteren onder de rechtspositie van het onderwijzend personeel

-de gemeentepersoneelsleden die in verzelfstandigde entiteiten tewerk gesteld zijn

-het kabinetspersoneei.

De iokale mandatarissen hebben in uitvoering van artikel 39, 55 en 112 van het decreet lokaal

bestuur een specifieke gedragscode.



3 - Vijf basiswaarden

De deontoiogische code is gestoeld op vijf gemeenschappelijke basiswaarden:

kiantgerichtheid
-loyauteit

-integriteit

-spreekrecht en spreekplicht

-vormingsrecht en -plicht

De volgorde waarin de waarden zijn gerangschikt is neutraal, waardoor geen enkeie waarde

boven een andere staat. Geregeld kunnen er spanningen zijn tussen deze waarden onderling. Het

is de bedoeling dat de personeelsleden door het afwegen van de verschillende waarden tegen

elkaar, zelf zoveel mogelijk uitmaken hoe ze reageren in concrete situaties.

Het bestuur engageert er zich evenwel toe om te heipen bij het maken van moeilijke keuzes. De

directe leidinggevende vormt hierbij het eerste aanspreekpunt.

3.1, KLANTGERICHTHEID
Definitie
De burger verwacht als 'klant' van het bestuur een kiantgerichte en professioneie dienstverlening.

Ook interne medewerkers verwachten deze mate van dienstverlening. Kiantencontacten

gebeuren op een hoffelijke manier en dossiers worden snel en efficiënt afgehandeld.

Een klantgerichte houding
Een klantgerichte houding betekent voor ieder personeeislid concreet;

-U benadert de burger/klant op een vriendelijke en zakelijke, respectvolle manier.

-U gebruikt een duidelijke en correcte taal.

-In elke briefwisseling met burgers/kianten vermeldt u uw naam, functie en contactgegevens/

zodat zij u gemakkeiijk kunnen bereiken,

"U geeft in uw contacten heidere en volledige informatie.

-U zorgt voor een professioneel imago door bekwaamheid en initiatief te tonen.

-U staat ten dienste van alle burgers, bedrijven, medewerkers en bezoekers zonder onderscheid;

u hebt oog voor hun wensen en behoeften en handelt hiernaar.

-U zoekt actief naar een oplossing voor eventuele problemen of antwoorden op de vragen/ voor

zover dit past binnen de mogelijkheden van de dienst.

"U bent burgers/kianten behulpzaam bij administratieve formaliteiten en verwijst hen door naar

de juiste persoon of afdeling ais u hen zelf niet kunt helpen.

Professionaliteit

Een professionele houding betekent voor ieder personeeislid concreet:

-U bent in staat de nodige prioriteiten te stellen opdat het werk op een professionele manier

wordt gerealiseerd.

-U beschikt over voldoende theoretische kennis, een aangepaste praktische vaardigheid en de

fysische en psychische paraatheid. U bepaalt de juiste middelen en benut ze op een correcte

manier.

-Klachten worden behandeld als waardevolle informatie en aanzien ais elementen die de eigen

dienstverlening kunnen verbeteren.

-Het gebruik van middelen die een nefaste invloed kunnen uitoefenen op de dienstverlening dient

vermeden te worden, tenzij daarvoor een psychosodaie dan wel medische reden bestaat.

Efficiëntie en effectiviteit
-U handelt dossiers efficiënt en binnen de opgelegde termijn af - binnen de beschikbare tijd en

met de beschikbare middelen/ binnen de gemaakte afspraken, procedures en het reglementair

kader. Indien u niet aan een datum bent gebonden, dan neemt u een termijn als richtsnoer die u

zelf als een goede dienstverlening zou ervaren (relevante termijn).

-Elke vraag dient binnen een redelijke termijn een antwoord te ontvangen

-Om een goede opvolging van de vragen van de klant te garanderen is het noodzakelijk de

precieze behoefte te detecteren en de gemaakte afspraken en beloftes na te komen.

3.2, LOYALITEIT
Definitie
De personeelsleden oefenen hun functie op een loyale en correcte wijze uit.

Loyauteit betekent in de eerste plaats trouw aan en respect voor de democratische instellingen

en voor de bestaande regelgeving.



Loyauteit betekent ook dat het personeelslid de fundamentele opdracht en de doeisteilingen van

het bestuur onderschrijft als een gezamenlijke opdracht voor alle personeelsleden samen, zijn

activiteiten hierop afstemt en op een actieve en constructieve manier hieraan meewerkt.

Om die opdracht waar te maken dient iedereen te streven naar een vlotte samenwerking, waarbij

het belang van de organisatie centraal staat,

Loyauteit in relatie tot het bestuur

Voor ieder personeelslid betekent dit concreet:

-U werkt constructief mee aan de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

-Adviezen, opties en voorstellen worden op basis van een precieze, volledige en praktische

voorsteliing van de feiten geformuleerd.

-U heeft aandacht voor de finandëie aspecten en gaat zorgvuldig, zuinig en verantwoord om met

overheidsmiddeien

-U zet uw kennis en inzicht in voor het beste beleid en de beste manier om het uit te voeren.

-Zodra het bestuur een beslissing genomen heeft, voert u die loyaal en met de nodige

verantwoordelijkheidszin uit, ook al strookt 2e niet met het eigen standpunt terzake.

-De loyauteit is echter niet absoluut. Krijgt u opdrachten die indruisen tegen een hogere

rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen, dan voert u die niet uit

en brengt u uw diensthoofd van de onverenigbaarheid op de hoogte (=• klaarblijkelijk onwettige

opdracht).

-Binnen de wettelijke en reglementaire perken aanvaardt u veranderingen binnen de opdracht,

werkomstandigheden en doeisteliingen.

Loyauteit to.v. collega's

Voor ieder personeeislid betekent dit concreet:

-U toont initiatief, neemt verantwoordeiijkheid en gaat met kennis van zaken te werk.

"U maakt gebruik van vormingsmogelijkheden om uw kennis en vaardigheden te verbeteren.

-In uw samenwerking met collega's binnen en buiten uw dienst streeft u naar een open dialoog en

constructieve samenwerking, en werkt u in een opbouwende sfeer naar resultaten toe.

-Personeelsleden stellen hun collega s en direct leidinggevende op de hoogte van alles wat

belangrijk is voor de taken waar ze samen aan werken en maken eventuele problemen

bespreekbaar.

-U neemt actief deei aan teamwork.

-U voert de beslissingen snel en efficiënt uit.

Loyauteit to.v. de direct leidinggevende

-Personeelsleden steunen hun direct leidinggevende in zijn/haar beslissingen en helpen hem/haar

om deze 20 sne!, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren.

-in de samenwerking met de direct leidinggevende staat openheid en Soyauteit centraal.

Meningsverschillen dienen zo snel mogelijk en constructief besproken te worden,

Loyauteit t.o.v. medewerkers

-Ais (direct) leidinggevende bent u aanspreekbaar voor uw medewerkers. U schakelt de juiste

persoon op de juiste plaats in, zodat de capaciteiten van iedereen optimaal benut kunnen

worden.

-Diensthoofden staan in open en duidelijke communicatie met hun medewerkers over

dienstaangelegenheden en over wat van hun medewerkers wordt verwacht. Ze staan open voor

feedback.

-Diensthoofden geven hun medewerkers de nodige ruimte en middelen om de doelsteliingen te

bereiken, zoals vormingsmogelijkheden.

-Diensthoofden evalueren op een consequente en eerlijke manier hun medewerkers.

-Diensthoofden motiveren, coachen en sturen hun werknemers.

3,3, INTEGRITEIT
Definitie
Integriteit is een belangrijk kwaliteitsaspect voor het goed functioneren van een overheid.

Integriteit betekent dat personeelsleden hun functie adequaat en zorgvuldig uitoefenen in het

licht van hun positie en verantwoordelijkheden.

Een soepele maar efficiënte interne werking en een professionele uitstraling zijn alleen maar

mogelijk als ieder personeelslid correctheid als richtsnoer neemt, Ook waarden als

betrouwbaarheid, objectiviteit, gelijkheid, neutraliteit, onafhankelijkheid en onomkoopbaarheid



zijn vervat in het begrip integriteit.

Aile schijn van partijdigheid/ afhankelijkheid en willekeur dient vermeden te worden. De burgers

moeten vertrouwen kunnen hebben in het bestuur en haar personeelsieden.

Correctheid

Correctheid houdt in dat personeelsleden eerlijk handelen en respect tonen in de omgang met

anderen, wat concreet inhoudt;

-U maakt geen ongeoorloofd gebruik van de werktijd. Tijdens de diensturen wijdt u zich volledig

aan uw job.

-U maakt geen ongeoorloofd gebruik van uitrusting of materigal van het bestuur voor

privédoeleinden.

-Bij een informatievraag van een collega binnen of buiten uw dienst of mandataris, bezorgt u alle

relevante informatie op een snelle en correcte manier.

-U toont respect voor de persoonlijke waardigheid, gevoelens en overtuiging van iedereen. Dit

houdt ondermeer in dat er geen onnodig kwetsende/ beledigende, agressieve, bedreigende,...

opmerkingen worden gemaakt of handelingen worden gesteld.

-Ongewenst seksueel gedrag, zowel d.m.v. woorden als door feitelijke handelingen of

gedragingen, is verboden.

"U maakt geen misbruik van informatie. Als personeelsiid kunt u weet hebben van mogelijke

toekomstige overheidsbesiissingen die de waarde van goederen of terreinen beïnvloeden. Zolang

die beslissingen niet zijn bekend gemaakt, mag u geen informatie hierover meedelen aan derden.

U gebruikt die voorkennis ook niet om u zelf materieei te verrijken.

Objectiviteit - non-discriminatie - neutraliteit

Personeelsleden moeten in alle omstandigheden objectief blijven/ en hun functie op een

onbevangen en neutrale wijze uitoefenen. Het gelijkheidsbeginsel vormt een centraal element in

de opdracht van het bestuur.

-Burgers, kianten en leveranciers worden in gelijke omstandigheden gelijk behandeld.

-iedere vorm van discnminatie is uit den boze. U laat zich bij de uitoefening van uw functie niet

beïnvioeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid,

geslacht, ras, huidskleur, afstamming, afkomst of nationaiiteit, sociale, lichamelijke of geestelijke

handicap.

"Bij tussenkomsten van raadsleden handelt u overeenkomstig de richtiijnen die voorgeschreven

worden door de deontologische code voor mandatarissen inzake dienstverlening aan de

bevolking.

-Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging mogen geen

weerslag hebben op de objectiviteit waarmee u uw taken uitoefent.

-Het algemeen beiang van de gemeente staat voorop.

U voorkomt dat privébelangen de objectiviteit van uw taakuitoefening kunnen beïnvloeden,

Indien zich een belangenconflict of onverenigbaarheid voordoet, dan brengt u de direct

leidinggevende op de hoogte, zodat het dossier kan behartigd worden door een collega.

Onafhankelijkheid" onomkoopbaarheid
-Het is niet toegestaan relatiegeschenken te ontvangen of deel te nemen aan activiteiten betaald

door privépersonen, tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding en in

het teken staat van het algemeen belang van de organisatie. In ieder geval mag het enkel gaan om

een geschenk of uitnodiging met een geringe materiële waarde dat tot geen gunst of wederdienst

verplicht, daarenboven beperkt gebeurt en niet systematisch ingebouwd wordt in de werking.

-Bij deelname aan activiteiten betaald door privépersonen vertegenwoordigt u als ambtenaar de

gemeente

-U mag - zelfs buiten het ambt - geen giften of voordelen die verband houden met het ambt,

vragen, eisen of aannemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon; hierdoor vermijdt u

dat de objectiviteit in het gedrang komt en er van u wederdiensten worden geëist.

-U bespreekt attenties, geschenken of uitnodigingen open en eerlijk met uw direct

leidinggevende. U brengt hem/haar op de hoogte van de activiteiten waaraan u deelneemt en van

de aanvaarde relatiegeschenken. U bent hierover open naar de collega's toe.

-in twijfelgevalien weigert u het geschenk of gaat niet in op de uitnodiging.

-Vermoedens van fraude of corruptie geeft u onmiddellijk door aan de direct leidinggevende of

aan de algemeen directeur.



-Bijzondere aandacht dient hieraan gehecht te worden in het kader van gunning van en toezicht

op de uitvoering van overheidsopdrachten,

Waardigheid
Het personeelslid moet vermijden dat de waardigheid van het ambt in het gedrang wordt

gebracht, aSsook elke handelswijze vermijden die het vertrouwen van het publiek in de

dienstverlening kan aantasten.

De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid zelf

of via een tussenpersoon verricht en waardoor:

1° de ambtspSichten niet kunnen worden vervuld;

2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt;

3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;

4° een belangenconflict ontstaat.

"iedere burger, ook het personeelslid heeft recht op de eerbiediging van het privéleven. Toch

kunnen activiteiten in het privéleven ook een inbreuk betekenen op de deontologische code van

het gemeentepersoneei.

Volgende factoren zul!en hier zeker een rol spelen:

- de functie die het personeelslid bekleedt;

" de plaats in de hiërarchie;

" de mate waarin het personeelslid naar buiten uit gekend Es;

de plaats en het tijdstip waarop een voorval plaatsvindt;

- het verband tussen een voorval en de concrete taakuitoefening.

3.4, SPREEKRECHT EN SPREEKPLICHT
Definitie
Het spreekrecht is zowel uitdrukking van het grondwetteiijke recht op vrije meningsuiting, alsook

een belangrijk instrument om de efficiëntie van de interne besluitvorming te bevorderen en om

de informatie aan de bevolking te verbeteren. Hierbij Es men gebonden door de loyaliteitsplicht.

Eveneens is er een directe wisselwerking met de openbaarheid van bestuur.

Met betrekking tot het omgaan met informatie kunnen we 3 situaties onderscheiden:

-spreekrecht (de standaardsituatie)

-beperkingen aan het spreekrecht (in specifiek bepaalde gevallen)

"spreekpljcht (in specifiek bepaalde gevallen)
Principieel spreekrecht

T.o.v. de burger

-leder personeelslid heeft het recht om op verzoek van de burger of op eigen initiatief informatie

te geven of toelichting te verstrekken over materies binnen hun functie.

(^ actieve openbaarheid van bestuur}

-Feitelijke informatie moet daarbij transparant, correct, volledig en objectief worden

weergegeven, in een voor de aanvrager begrijpelijke taal.

-Feitelijke informatie verwijst - waar mogelijk - naar schriftelijke bronnen zogis regelgeving,

reglementen en beslissingen van de raden en het college van burgemeester en schepenen/vast

bureau.

T.o.v. het bestuur en de collega's

-Personeelsleden hebben het recht om met collega's, diensthoofden, medewerkers en

mandatarissen informatie uit te wisselen, ideeën te toetsen en hun standpunt te verdedigen, over

beleidsvoorbereidingen en "beslissingen, over de uitvoering van die beslissingen, de

taakverdeling en de samenwerking binnen de diensten.

-Op het niveau van de diensten bieden ondermeer het dienstoverleg, de werkvergaderingen en

de functionerings- en evaluatiegesprekken een platform.

-De personeelsleden bezorgen uit eigen beweging of op vraag van collega's alle nuttige en

bruikbare informatie nodig voor de goede afhandeling van de dienstverlening.

T,o.v. de pers, publiek en de media

Aile externe communicatie met pers en media verloopt via de communicatieambtenaar, die

hiertoe regelmatig overleg pleegt met het lid van het college van burgemeester en

schepenen/vast bureau dat voor de beleidsvoorbereiding binnen het college de communicatie

kreeg toegewezen en/of met de schepen dat het specifieke beleidsdomein binnen zijn

takenpakket heeft.Bij een toelichting voor de media omtrent het beleid is altijd het lid van het



college van burgemeester en schepenen/vast bureau dat het beleidsdomein binnen zijn

takenpakket heeft, aanwezig.

-Indien een personeelslid rechtstreeks wordt gecontacteerd door de pers, signaleert hij dit aan de

communicatieambtenaar.

"Wie een persoonlijk standpunt of kritiek op de overheid formuieert, maakt duidelijk dat hij of zij

in eigen naam spreekt en niet namens het bestuur.

-Als privépersoon heeft men het recht om tegenover derden zijn politieke overtuiging te uiten.

Men doet dit op een gereserveerde manier (zie ook piicht tot gereserveerdheid).

-ieder personeelsiid is volledig vrij om te publiceren, voordrachten te houden of op een andere

manier als privépersoon derden te informeren over de domeinen waarin men ervaring heeft

opgebouwd.

-Het principieel spreekrecht geldt ook voor deelname aan sociaie media platformen.

"Men dient zich ervan bewust te zijn dat deelname aan sociale media voordelen kan hebben, en

ook een troef kan zijn voor de organisatie zeif (o.a. delen van deskundigheid en kennis, externe

toetsing van professionele ideeën, intensifiëren van contacten met diverse groepen in de

samenleving...]

Deelname aan sociale media brengt ook een aantal risico's met zich mee, die zowel voor het

bestuur als voor het personeelsiid zeif gevolgen kunnen hebben. Belangrijk daarom is dat elk

personeelslid op sociale media:

-de richtlijnen van de deontologische code in acht neemt,

-verantwoordelijk en loyaal is

-duidelijk maakt of hij/zij in eigen naam spreekt of namens het stadsbestuur.

-De beperkingen aan het spreekrecht geiden ook voor communicatie via sociale media (piicht tot

gereserveerdheid en geheimhoudingsplicht - cfr infra).

Deelname aan sociale media wordt tijdens de werkuren enkel voor werkgereiateerde zaken

gebruikt.

Beperkingen aan het spreekrecht

Het spreekrecht wordt beperkt door:

- de plicht tot gereserveerdheid

- de geheimhoudingsplicht / discretieplicht / beroepsgeheim.

l/ plicht tot gereserveerdheid
Als personeelslid beoefent men het spreekrecht op een gereserveerde manier. Dit betekent dat

de wijze waarop u uw spreekrecht gebruikt geen afbreuk mag doen aan de waardigheid van het

ambt of het vertrouwen van het pubiiek in het bestuur niet mag schaden.

2, geheimhoudingsplicht
Onder voorbehoud van de toepassing van

- de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur

- de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

- specifieke wetgeving inzake beroepsgeheim

is het voor personeelsleden verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op;

1° de veiiigheid van het !and;

2" de bescherming van de openbare orde;

3° de financiële belangen van de overheid;

4" het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;

5° het medisch geheim;

6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;

7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen (gegevens over intern beraad zolang de

eindbeslissing niet is genomen).

8" gegevens die geheim zijn of door uw hiërarchische chef als dusdanig worden gedefinieerd

9° medische/ fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van collega s of

burgers.

Deze verbodsbepalingen geiden eveneens voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd.

Het spreekrecht geldt evenmin indien het betrekking heeft op bestuursdocumenten of delen van

een bestuursdocument die nog in behandeling zijn. Uitzondering wordt gemaakt voor de feiteiijke

gegevens, opgenomen in die bestuursdocumenten, en voor de adviezen en documenten die



krachtens wettelijke of reglementaire bepalingen openbaar zijn.

Tuchtdossiers zijn eveneens aan het spreekrecht onttrokken,

Het bekendmaken van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer kan slechts indien de betrokkene

toestemming heeft verleend om op haar of hem betrekking hebbende gegevens openbaar te

maken.

Schending van het beroepsgeheim is een strafrechtelijk misdrijf (art. 458 SW).

ieder personeelslid dient de geheimhoudingsplicht , hem opgelegd door specifieke wetgeving,

strikt na te leven.(zie ondermeer het medisch beroepsgeheim, privacywetgeving, de

vertrouweiijkheid telecommunicatiegegevens/ de vertrouwelijkheid gegevens Rijksregister, het

beroepsgeheim van vertrouwenspersonen...).

Spreekplicht
Hieronder de beiangnjkste wettelijke categorieën van spreekplicht:

Openbaarheid van Bestuur

Binnen het kader van de wetgeving op de openbaarheid van bestuur dient het personeelslid

toelichting te verstrekken aan diegene die informatie opvraagt en toelichting verzoekt, (actieve

openbaarheid van bestuur)

De algemeen directeur beoordeelt voorafgaand of aan dergelijk verzoek kan worden voldaan en

dit op basis van de wettelijke bepalingen inzake openbaarheid van bestuur.

tedere burger heeft nl. het recht om elk bestuursdocumentvan een gemeentelijke

administratieve overheid ter plaatse in te zien, daarover uitleg te krijgen en een afschrift ervan te

ontvangen. Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend. De inzage en uitleg zijn steeds

kosteloos. In principe moet men geen belang aantonen, tenzij de documenten van persoonlijke

aard zijn. (passieve openbaarheid van bestuur}

Het recht op openbaarheid van bestuur is geen absoluut recht en kan immers in conflict komen

met andere fundamentele rechten of belangen.Ook in het kader van een openbaar onderzoek

rust op personeelsleden de plicht om toelichting te geven aan burgers die documenten of dossiers

inzien.

Algemeen inzagerecht en recht op informatie van mandatarissen

Het personeelslid dient toelichting te verstrekken aan iedere mandataris die informatie opvraagt

en om toeiichting verzoekt mbt een dossier van gemeentelijk belang.

De algemeen directeur beoordeelt voorafgaand of aan dergelijk verzoek kan worden voldaan en

dit op basis van de wettelijke bepalingen van decreet lokaal bestuur en bepalingen inzake

openbaarheid van bestuur.

Wettelijke spreekplicht
De geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen

die u tot spreken verplichten/ bv, getuigenis voor de rechtbank.

Meldingsplicht en aangifteplicht
De personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven

vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere hiervan onmiddeilijk op de hoogte, die de

nodige stappen onderneemt.

in delicate gevallen is het de personeelsleden evenwel toegestaan onregelmatigheden te

signaleren aan de algemeen directeur, of als die zeif het voorwerp uitmaakt, de voorzitter van de

gemeenteraad.

in het geval van strafrechteSijke misdrijven (misdaad of wanbedrijf) wordt aangifte gedaan aan de

Procureur Des Konings, (art. 29 W.Sv.) Kan geen hiërarchisch meerdere worden ingelicht, dan

neemt het personeelslid zelf dit initiatief.

Het personeelslid kan/ buiten de gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte

die een dienst of persoon schade toebrengen, niet onderworpen worden aan een tuchtstraf of

een andere vorm van openlijke of verdoken sanctie, om de enkele reden dat hij nalatigheden,

misbruiken of misdrijven aangeeft of bekendmaakt (= bescherming 'klokkenluiders').

Bepalingen in het kader van de bevoegdheden van Audit Vlaanderen (artikel 223 van het

decreet lokaal bestuur)

Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen/ heeft Audit Vlaanderen toegang tot a!!e informatie en

documenten, ongeacht de drager ervan/ en tot a!le gebouwen, ruimtes en installaties waar taken

worden uitgevoerd van de besturen. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen

vragen die het voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. leder personeelslid is ertoe



gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te

antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Daarnaast heeft elk personeelslid het recht om Audlt Vlaanderen rechtstreeks op de hoogte te

brengen van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt,

3.5, VORMINGSPLICHT EN VORMINGSRECHT
Personeelsleden worden meer en meer beschouwd als specialisten binnen hun eigen vakgebied,

Om dit vertrouwen ook waar te kunnen maken, spreekt het dan ook vanzelf dat het personeelslid

er aiies aan doet om zich zo goed en volledig mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe

ontwikkelingen binnen de eigen sector.

Op personeeisleden rust met andere woorden de plicht om zich continu bij te scholen.

Het recht op vorming omvat zowel recht op informatie en vorming m.b.t. alle aspecten nuttig

voorde uitoefening van de functie, alsook om aan evaluatiecriteria en bevorderingsvereisten te

kunnen voldoen.

Er is ook een recht op vorming voor persoonlijke vervolmaking voor zover dit kadert En de globale

organisatorische doeistellingen van de dienst.

Op het bestuur rust hierbij' de verplichting om de voorwaarden te creëren opdat het personeelslid

zich (minstens gedeeltelijk) binnen de werkuren kan bijscholen.

BIJLAGE UITTREKSEL UiT DECREET LOKAAL BESTUUR
Onderafdeling 4. Deontoiogische rechten en plichten

Art. 188. §1. De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit. De

personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de

opdracht en de doelsteilingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor

maatschappelijk welzijn, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld En artikel

217 tot en met 220.

§2. De personeelsleden respecteren de persoonlijke waardigheid van iedereen.

Art. 189. §1. De personeelsleden hebben spreekrecht tegenover derden over de feiten waarvan ze

door hun ambt kennis hebben.

Met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur is het voor

hen verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op:

1° de veiligheid van het iand;

2° de bescherming van de openbare orde;

3° de financiële belangen van de overheid;

4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;

5° het medisch geheim;

6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriëie gegevens;

7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen.

Het is voor hen verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt

op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven/ tenzij de

betrokkene toestemming heeft verleend om de gegevens die op hem betrekking hebben,

openbaar te maken.

Deze paragraaf ge!dt ook voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd.

§2. De personeelsleden die bij de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of

misdrijven vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Art. 190. De personeelsleden behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder

enige discriminatie. De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch

via een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het

ambt, vragen, eisen of aannemen.

Art. 191. §1. De hoedanigheid van personeelsiid is onverenigbaar met elke activiteit die het

personeelslid zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor:

1° de ambtspHchten niet kunnen worden vervuld;

2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt;

3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast;

4° een belangenconflict ontstaat.

De personeelsleden mogen geen vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere

tegenprestaties ontvangen van de rechtspersonen waarin zij de gemeente of het openbaar

centrum voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen.



§2. De hoedanigheid van personeelslid/ met inbegrip van de personen, vermeid in het koninklijk

besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de

gezondheidszorgberoepen, die ingevolge een beslissing van een van de organen van de gemeente

of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hun werkzaamheden uitoefenen in

een van de instellingen van de gemeente of van het openbaar centrum voor maatschappelijk

welzijn is onverenigbaar met het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad/ voorzitter van de

raad voor maatschappelijk welzijn/ burgemeester of schepen, voorzitter van het vast bureau in de

gemeente waar de instelling gevestigd is.

§3. Artikel 27, §1 en §2, met uitzondering van punt 4", en artikel 29, §4/ zijn ook van toepassing op

de personeelsleden van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Art. 192. De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel over de aspecten die

nuttig zijn voor de uitoefening van hun functie als om te kunnen voldoen aan de

bevorderingsvereisten.

De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in

de materies waarmee ze beroepshalve belast zijn.

De vorming is een plicht als ze noodzakelijk bUjkt voor een betere uitoefening van de functie of

voor het beter functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een

herstructurering of reorganisatie van een afdeling, of van een implementatie van nieuwe

werkmethodes en infrastructuur.

Art. 193. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen een gezamenlijke

deontologische code vast voor het personeel. Die concretiseert de bepaiingen van deze afdeiing

en kan bijkomende deontologische rechten en verplichtingen opnemen, overeenkomstig het

organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel l: De bijgevoegde deontologische code voor alle personeelsleden van stad en OCMW

Menen wordt goedgekeurd.

Artikel 2 : De deontologische code voor al!e personeelsleden van stad en OCMW Menen vervangt

met ingang van l juli 2019 de bijlage bij het arbeidsreglement van alle personeel tewerkgesteld in

de OCMW-gebouwen met als opschrift : Deontologische code voor personeelsieden.

2. OCMWR/2019/007 | Vaststelling jaarrekening 2018 OCMW Menen

Bevoegdheid orgaan

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Juridische ^rond

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 249, 260, 262, 368

OCMW-decreet, artikel 38, 52, 91,149,172, 173, 174, 175,176,180, 217, 255 en 257.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleid- en beheerscyclus van de

gemeenten, de provincies en de O.C.M.W.'s.

Ministerieei besluit van l oktober 2010 tot vaststeliing van de modellen en nadere voorschriften

van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningsteisels van de gemeenten,

de provincies en de O.C.M.W.'s en de bijlagen bij dit besluit; alle latere aanpassingen

Feiten, context en argumentatie



De jaarrekening 2018 dient door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te worden vastgesteld.

in de raadscommissie voor financiën en begroting werd de jaarrekening 2018 toegelicht door de

adjunct financieel directeur.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel i:

De jaarrekening van OCMW Menen over het

financiële nota en de samenvatting van de a!

cijfers:

dienstjaar 2018, omvattende de beleidsnota, de

gemene rekeningen wordt vastgesteid met volgende

RESULTAAT OP KASBASIS

l. Exploitatiebudget (B-A)

!1. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A)

!V. Budgettaire resultaat boekjaar (i+il+111)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig

boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat

(IV+V)

Vil. Bestemde gelden (toestand op 31

december)

VHI. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Jaarrekening Eindbudget
Initieel
budget

2.801.886 1.679.354 576.026

-9.240.108 -18.657.138 -16.460.705

7.658.879 15,197.836 12.600.368

1.220.657 -1.779.948 -3.284.311

11.333.203 111.333.203 4.654.631

12.553.860 9.553.255 1.370.321

279.293 2.926.138 276.474

12.274.568 6.627.117 1.093.846

AUTOF1NANCIER1NGSMARGE

l. Financieel draagvlak (A-B)

A. Exploitatieontvangsten

B. Expto'ttatje-uïtgaven (- nettokosten

schulden) (1-2)

l, Exploitatie-uitgaven

2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke teningsuitgaven (A+B)

A. Netto-aflossmgen van schulden

B. Nettokosten van schulden

jaarrekening Eindbudget
initieel
budget

3.720.765 2.615.496 1.566.489

28,820.317 28.843.464 28.149.101

25.059.552 26.227.S6S 26.5S2.6-t2

26.018.431 27.164.110 27.573.075

918.879 936.142 990.463

2.260.414 2.299.519 2.353.842

1.341.535 1.363.377 1.363.378

918.879 936.142 990.463

Autofinancieringsmarge (1-11) 1.460.351 315.977 -787.353

De balans per 31/12/2018 is sluitend met een totaal van € 93.242.494 zowei in actief als in

passief, De resultatenrekening 2018 sluit af met een totaal aan opbrengsten van € 28.820.317 en

een totaal aan kosten van € 26.018.431 en vertoont een batig saldo van € 2.801.886.

Artikel 2 :

Afschrift van dit besluit wordt verstuurd naar Binnenlands Bestuur Vlaanderen en naarde

Provinciegouverneur in het kader van het algemeen toezicht.



3. OCMWR/2019/008 l Goedkeuren beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Menen over het

gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten

Bevoegdheid orgaan

Artikel 196 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat tussen de

gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient

beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van

elkaars diensten.

Juridische grond

In de beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat de gemeente en het openbaar centrum

voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars

personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde organen hun beslissings- en

ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de personeelsieden van het andere

bestuur binnen de grenzen vastgesteld in het decreet lokaal bestuur.

Feiten, context en arsumentatie

Het gezamenlijk organogram van stad en OCMW voorziet in een geïntegreerde werking van

afdelingen en diensten waarbij stads- en OCMW-personeel gezamenlijk werken aan de uitvoering

van het beleid. Voor de dagdageiijkse werking is het noodzakelijk om een beheersovereenkomst

tussen stad en OCMW af te sluiten om de praktische modaliteiten van deze samenwerking vast te

ieggen.

Het ontwerp van beheerovereenkomst werd overlegd met de syndicale afgevaardigden in het

Hoog Overlegcomité van 5 juni 2019. Er waren geen vragen tot aanpassing.

Beheersovereenkomst tussen stad Menen en OCMW Menen over het gemeenschappeiijk gebruik

van eSkaars diensten.

TUSSEN:
Stad Menen

Grote Markt l

8930 Menen

vertegenwoordigd door de heer Torn Vlaeminck, voorzitter van de gemeenteraad, en de heer Eric

Algoet, algemeen directeur, conform de bepalingen van artikel 279 van het Decreet Lokaal

Bestuur en in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2019.

hierna genoemd de stad,

EN
OCMW Menen
Noorderiaan 1AOOO

8930 Menen

vertegenwoordigd door de heer Torn VlaemJnck, voorzitter van de raad voor maatschappeiijk

welzijn, en de heer Eric Aigoet, algemeen directeur, conform de bepalingen van artikel 279 van

het Decreet Lokaal Bestuur en in uitvoering van de beslissing van de raad voor maatschappelijk

welzijn van 26 juni 2019.hierna genoemd het OCMW,

waarbij stad en OCMW hierna tegenover elkaar beschouwd worden als het andere bestuur,

WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN'.
Artikel l - Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten

Met toepassing van artikei 196 §2 Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de stad en het OCMW

maximaal samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van eSkaars diensten.

Artikel 2 - Een beroep doen op de personeelsieden van het andere bestuur

§1. Met toepassing van artikel 196 §2 DLB wensen de stad en het OCMW een beroep te doen op

elkaars personeelsleden. Het gemeenschappelijke organogram is een bijlage bij deze

beheersovereenkomst.

Bij de waarneming van een functie bij het ene bestuur door een personeelslid van het andere



bestuur, kan een waarnemingstoelage toegekend worden voor zover de rechtspositieregeiing van

beide besturen erin voorziet.

§2. De leidinggevenden mogen instructies geven aan zowel gemeente- als OCMW-personeel dat

(volgens het organogram) tot hun dienst behoort.

§3. Een personeelslid van de stad kan geëvalueerd worden door een personeelslid van het

OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het

stadspersoneelslid.

Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een personeelslid van

de stad op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het

OCMW-personeeislid.

De eventuele juridische gevolgen van de evaiuatie worden bekrachtigd door de juridische

werkgever.

Artikel 3 - Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid

§1. De algemeen en financieel directeur-en de adjunct financieel directeur- hebben krachtens

de artikelen 162§1,175 en 587 derde lid DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor
beide besturen (stad en OCMW, samen of afzonderlijk) op te treden,

§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB/ mogen de

algemeen en (adjunct-) financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd door dit decreet hun

beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een stedelijke bevoegdheid

toevertrouwen aan één of meer medewerkers van het OCMW en hun bes!issings- en

ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een OCMW-bevoegdheid toevertrouwen aan één

of meerdere medewerkers van de stad.

Artikel 4~ Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings" en bevorderingsreserves

De aanstellende overheden van de stad en van het OCMW kunnen gezamenlijke

sollicitatieprocedures organiseren. Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een

gemeenschappelijke wen/ings- of bevorderingsreserve aan te Seggen/ voigens de bepalingen en

binnen de grenzen van de rechtspositieregeling,

Artikel 5- Opdrachtencentrale

De algemene regel inzake aankoopbeieid is ais volgt:

§1 Overheidsopdrachten die enkel gerelateerd zijn aan stad OF OCMW worden op het

desbetreffende bevoegde orgaan voorgelegd. Hier Es geen delegatie noodzakelijk.

§2 Wanneer één van beide besturen aangesloten Es bij een opdrachtencentraie, dan kan het

aangesloten bestuur handelen namens beide besturen.

§3 Delegatie wordt vastgelegd namens de raad voor maatschappelijk welzijn naar de

gemeenteraad, namens het vast bureau naar het college van burgemeester en schepenen/

waarbij de stad als aanbestedende overheid optreedt en handelt namens beide besturen voor

onderstaande gezamenlijke opdrachten:

+Dossiers in exploitatiebudget (nutsvoorzieningen, aankoop bureauticamateriaal (incl. iet),

werking technische dienst, groendienst,.... en de interne werking van de diensten (met

uitzondering van !VA, zie infra})

-Dossiers in investeringsbudget, gelimiteerd tot het bedrag gelijk aan het drempelbedrag van de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking dat is opgenomen in het KB van

18 april 2017 plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sector (en latere versies)

§4 Overheidsopdrachten waarbij het IVA Zorg Menen de hoofdafnemer is, in hoeveelheden, of die

direct geiinkt zijn aan de concrete opdracht van het 1VA, of waarbij de inwonende gebruikers

vooral betrokken zijn en de 'zorgfactor' een rol speelt/ worden opgenomen door het OCMW.

§5 In de bestekken wordt, in de mate van het mogelijke, levering op gescheiden locaties

opgenomen met eraan gekoppeld gescheiden facturatie.

§6 Er wordt een rapportagesysteem ontwikkeid waarbij al!e beslissingen van de gemeenteraad,

respectievelijk het college van burgemeester en schepenen, gerelateerd aan gezamenlijke

overheidsopdrachten ter akte name voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn

en het vast bureau./'

•Artikel 6 - Duurtijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op l juli 2019 voor onbepaalde duur. Elk van beide partijen kan een

einde maken aan deze overeenkomst mits hij een opzegtermijn van 6 maanden respecteert.

Artikel 7-Juridische werkgever en werkgeversgezag



De stad of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de onder de

artikelen l, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent ais enige het werkgeversgezag uit. Er is

geen sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen personeelsleden overgedragen.

Artikel 8 - Financiële verrekening

Voor de uitvoering van deze overeenkoinst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de stad of

viceversa.

Opgemaakt in twee originele exemplaren te Menen, waarvan elke partij erkent er één ontvangen

te hebben,

Op 26 juni 2019

Voor de stad

Torn Vlaeminck Eric Algoet

De voorzitter van de gemeenteraad De algemeen directeur

Voor het OCMW

Torn Vlaeminck Ene Aigoet

De voorzitter van de OCMW-raad De algemeen directeur

Stemming

Met 28 stemmen voor (Torn Viaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbuicke/ Patrick Roose, Mieke

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angeiique Deciercq, Martine

Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice BogaerÊ, PhiSippe Mrngels, Guy

BSancke, Vincent Dumortier, Kasper Vandecasteele, Stan Roose, Stefanie Platteau, Fredenk

Vandamme, Wiily Ugiile, Juiie Roussei, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Ocean

VanderhispaUie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 3 onthoudingen (Dorianne

De Wiest, Eddy Vandendriessche, Mattias Eeckhout)

Besiuit

Enig artikel: De bijgevoegde beheersovereenkomst tussen stad en OCMW Menen over het

gemeenschappeSijk gebruik van elkaars diensten wordt goedgekeurd.

OCMWR/2019/009 | GoedkeurinK verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 5 juni
2019.

Bevoegdheid orgaan

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van vorige zitting.

Juridische grond



Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur

FeiterLCpntext en argumentatie

Artikel 32 van het Decreet Lokaa! Bestuur luidt als volgt : Als er geen opmerkingen worden

gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en

het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de algemeen directeur.

Stemming

Met 30 stemmen voor (Torn Vlaeminck/ Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke

Syssauw, Herman Ponnet, GrietVanrvckegem,Virgmie Breye, Angelique Declercq/ Martine

Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes/ Berenice Bogaert, Philippe Mingeis, Guy

Blancke, KasperVandecasteele, Dorianne DeWiest, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik

Vandamme, Willy Ugille/ Jufie Roussel, Ruben Soens, Syh/ianne Scherpereel, Ocean

Vanderhispailie, Eddy Vandendriessche, Atex Vanthournout, Karoiien Poot, Lianna Mkrtchyan,

Mattias Eeckhout), l onthouding (Vincent DumortEer)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 5 Juni 2019 wordt goedgekeurd.

5. OCMWR/2019/011 | Kennisname vanjaarrekenmg 2018 1VA Zorg Menen

Bevoegd h eid oreaan

Raad voor Maatschappeiijk Welzijn

Juridische Rrond

Decreet Lokaal Bestuur, art. 249, 260,262,368

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de

gemeenten, de provincies, en de OCMW's,

Ministrieel besluit van l oktober 2010 tot vaststelling van de modeiien en nadere voorschriften

van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningsteisels van de gemeente, de

provincies en de OCMW's en de bijlagen bij dit besluit; alle latere aanpassingen

Beheersovereenkomst art. 8 tussen OCMW Menen en IVA Zorg Menen

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening 2018 van IVA Zorg Menen wordt geconsolideerd met de jaarrekening van het

OCMW Menen. De jaarrekening van 1VA Zorg Menen is dus een uittreksel uit de geconsolideerde

jaarrekening van OCMW Menen.

Bij het oprichten van het IVA Zorg Menen, bij' raadsbesluit van 8 mei 2018, en het afsluiten van de

beheersovereenkomst op 29 augustus 2018 werd gespedfieerd dat er gestreefd wordt naar een

correcte en vlotte informatie-uitwEsseling. in die verstande werd de budgetentiteit IVA Zorg

Menen uit de jaarrekening van OCMW Menen getrokken, zodat een aparte jaarrekening voor

2018 van 1VA Zorg Menen werd gegenereerd. Deze jaarrekening wordt ter kennisname

voorgelegd aan het VB en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze dient niet goedgekeurd te

worden, gelet dit een uittreksel is uit de jaarrekening van OCMW Menen.

Tussenkomsten

Raadslid Vandamme citeert het artikel 4 uit de nieuwe beheersovereenkomst dat stelt dat "het

!VA zal werken volgens bedrijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een maximale

kostentransparantie en responsabilisering. Op regeimatige tijdstippen wordt er een financiële

rapportage per beleidsitem naar de Raad gebracht waaruit de maatschappelijke kost af te lezen

valt rekening houdende met afschrijvingen, financiële kosten en interne facturatie". Hij stelt vast

dat dit op dit moment niet geval is en hij hoopt dat er hier nog een vervolg op komt. Schepen

Syssauw zal bij de financiële dienst navraag doen wat er mogelijk is. Schepen Vanctenbulcke weet



ook dat het moeilijk is om over ailes te rapporteren, maar in vergelijking met vroeger is nu a! heel

wat meer transparantie, De diensten zijn ook bezig met de invoering van BBC. Raadslid

Vandamme zou dit graag verkrijgen tot op het niveau van het beleidsitem. Schepen Declercq

meldt dat hierbij dan ook extra kosten gemaakt zulien worden.

Besluit

Art.l: Het Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de Jaarrekening 2018 van IVA

Zorg Menen, als uittreksel uit de jaarrekening 2018 OCMW Menen.

6. OCMWR/2019/012 l Kader Organisatiebeheersing

bevoegdheid orgaan

DLB art. 219

Juridische grond

DLB art. 217-2020

Feiten, context en argumentatie

Organisatiebeheersing - stad & OCIVIW Menen

Deze nota beschrijft het algemene kader dat de basis vormt van het

organisatiebeheersingssysteem van de gemeente en het OCMW Menen. Omwiiie van de sterke

samenwerking tussen gemeente en OCMW, de vergaande eenmaking en centralisatie van de

dienstverlening en de eenduidige operationele leiding, opteren we ervoor om een uniform kader

voor beide besturen te realiseren.

Wettelijk kader

Organisatiebeheersing wordt in het Decreet Lokaa) Bestuur gedefinieerd a!s het gehee!van

maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te bieden over:

l. Het bereiken van doelsteilingen

2. Het naleven van wetgeving en procedures

3. De beschikbaarheid van betrouwbare beheersinformatie

4. Het efficiënt en economisch gebruik van middelen

5. De bescherming van activa

6. Het voorkomen van fraude

Organisatiebeheersing is volgens deze decretale bepalingen een verantwoordelijkheid van de

Algemeen directeur. !n Menen wordt hij daarbij ondersteund door de stafmedewerker Projecten

en Organisatiebeheersing, De Algemeen directeur stelt het organisatiebeheersingssysteem van de

organisatie vast/ En overleg met het gemeenschappelijk managementteam. Hij laat dit goedkeuren

door de OCMW-raad. Verder moet er minstens ]aarlijS<s gerapporteerd worden over het

organisatiebeheersingssysteem aan het politieke niveau,

Kader organisatiebeheersing

Leidraad Organisatiebeheersine Audit Vlaanderen

Het model van de leidraad voor de lokaie besturen is gebaseerd op het model dat voor de

Vlaamse overheid is uitgewerkt. Het werd aangepast en op maat van de lokale besturen gemaakt.

Het model bestaat uit 10 thema's waarvoor telkens doelstellingen op het vlak van

organisatiebeheersing en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt. Die doelstellingen 2ijn de

basisvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om een organisatie in het algemeen goed te

kunnen beheersen. De thema's zijn;

® Doelsteiiingen, proces- en risicomanagement (=DPR)



Beschrijving

Het thema 'Doeisteliingen/ proces- en risicomanagement omvat 3 subthema s:

o het formuleren, communiceren, uitvoeren en bijsturen van te ieveren resultaten

en inspanningen, zowel op lange termijn (strategische doelstellingen) als op korte

termijn (operationele doelstellingen), door de organisatie (doelstdiingenproces);

o het hanteren van principes van procesmanagement;

o het identificeren, evalueren en beheersen van de risico's die het bereiken van

deze doelstellingen in het gedrang zouden kunnen brengen en van de

opportuniteiten die zich aanbieden (risicomanagement).

Dit thema bepaait de richting en inhoud van de andere thema's, die immers zo moeten

worden georganiseerd dat ze maximaal bijdragen tot het bereiken van de

prganisatiedoelstellingen. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat de organisatie over de

nodige informatie beschikt om de doeistellingen op te volgen en bi] te sturen (PDCA-cyclus).

DoelsteUingenproces: missie, visie, strategische en operationele doelstettïngen

De bestaansreden en de kerntaken van elke organisatie moeten duidelijk neergeschreven

zijn En een missieverklaring.

Elke organisatie moet ook in een visie neerschrijven welke resultaten zij op lange termijn in

haar omgeving wenst te bereiken, weike rol zij wil speien en welke waarden zij vooropstelt.

Het formuleren van doelstellingen verloopt via volgende cascade:

o het primaat van de politiek houdt in dat de politieke verantwoordelijken de na te

streven be!eidsdoe!steliingen en de gewenste maatschappeiijke effecten van het

beleid bepalen. De neerslag hiervan is vervat in de beleidsnota van het college

van burgemeester en schepenen;

o het college zal de uitvoering van haar beleid in samenwerking met de Algemeen

Directeur opvolgen en sturen via een aansturingsinstrument.

Binnen het doelsteilingenproces staan een aantal principes centraal:

o de missie is kort, krachtig, bondig, duidelijk, eenduidig en toekomstgericht zodat

zij gemakkelijk kan worden gecommuniceerd binnen en buiten de organisatie. De

missie houdt rekening met fangetermijnperspectieven op een duurzame

toekomst;

o de doelstellingen zijn eenduidig en eenvormig geformuleerd, zodat

interpretatiemoeiiijkheden worden vermeden en worden gedragen door de heie

organisatie. De doeistellingen zijn mee gebaseerd op de resultaten van een

omgevingsanalyse. Zij moeten zo concreet mogelijk zijn. Dat kan worden getoetst

aan de hand van de SMART-criteria:

B Specifiek;

B Meetbaar;

Aanvaard of Afgesproken;

" Realistisch;

a Tijdsgebonden.

o het geheel van doelstellingen moet coherent zijn. Aangezien doelstellingen

worden vertaald naar alle geledingen en niveaus van een organisatie, moeten zij

onderling afgestemd zijn;

o gelet op het aantal en de diversiteit van de doelstellingen, zal een organisatie

vaak onmogelijk alles onmiddellijk kunnen realiseren. Bijgevolg zijn keuzes en

prioriteiten noodzakelijk. Keuzes maken heeft echter altijd iets subjectiefs. Het

keuzeproces moet dan ook zo vee! mogelijk worden geobjectiveerd. Dat vergt

relevante criteria zoals: dringendheid, graad van bijdrage tot de realisatie van de



beleidsdoelstellingen, logische opeenvolging, realisatietenmijn, zichtbaarheid van

de resultaten/ haalbaarheid, middelen,...

o de organisatiedoelsteliingen hebben betrekking op de uitvoering van de eigen

kernopdrachten, op de realisatie van nieuwe initiatieven en op de bijdrage van de

organisatie aan het horizontale beleid;

o de organisatiedoelstellingen moeten worden gedragen door iedereen in de

organisatie. Daarvoor zijn het betrekken van de medewerkers bij het opstellen

van doelsteliingen en een goede communicatie over de doeistellingen,

noodzakelijk. Dit stimuleert de werknemers en motiveert hen om bij te dragen tot

de realisatie van de doelstellingen;

o het doelstellingenproces moet periodiek geëvalueerd worden en indien nodig

worden bijgestuurd.

» Belanghebbendenmanagement (=BHM)

Bdanghebbendenmanagement of stakehoidermanagement is het proces waarbij de

belangen van de diverse (externe) belanghebbenden mee worden afgewogen in de

strategieontwikkeling en -implementatie. Een belanghebbende in een overheidscontext kan

omschreven worden a!s een persoon of organisatie die mogeiijk positieve of negatieve

invloed ondervindt van of zelf invloed kan uitoefenen op het overheidsbeleid. Externe

belanghebbenden zijn alle partijen die worden beïnvloed door of invloed uitoefenen op de

activiteiten van de organisatie, maar er formeel geen deel van uitmaken. Bijgevolg kunnen

andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid wel degelijk externe beianghebbenden zijn.

Daarnaast kunnen verschillende entiteiten en/of overheden zich richten op dezelfde

doelgroepen van externe belanghebbenden waardoor synergiemogelijkheden ontstaan. De

belangen van interne belanghebbenden zijn verwerkt in de andere thema's van deze

leidraad.

Het afleggen van verantwoording, participatie, transparantie en evaiuatle zijn

sleutelbegrippen voor een degelijk belanghebbendenmanagement.

Vanuit het perspectief van deugdelijk overheidsbestuur wil belanghebbendenmanagement

waarborgen scheppen voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Het vergroot het

vertrouwen van de belanghebbenden in de organisatie. Een organisatie die goed luistert

naar haar omgevingl en haar keuzes goed uitlegt, verwerft een positiever imago en kan

rekenen op een groter draagvlak. Gelet op het openbaar karakter van de dienstverlening en

de herkomst van de middelen (belastinggeld), heeft de overheid op dat vlak een

voorbeeldfunctie te vervullen.

Het thema belanghebbendenmanagement wordt verder geconcretiseerd en

geoperationaliseerd aan de hand van de volgende stappen:

o identificatie van en dialoog met de belanghebbenden (participatie van

belanghebbenden) (PLAN en DO in de PDCA-cyclus);

o transparantie en verantwoording afleggen (CHECK en ACT En de PDCA-cyclus);

o evaluatie en bijsturing van het proces belanghebbendenmanagement (CHECK en

ACT in de PDCA-cyclus),

B Monitoring(^MON)

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen en anaiyseren van en rapporteren

over relevante data om de behaalde resultaten periodiek te toetsen aan de doelstellingen.

En dit uitgedrukt in vooropgestelde normen, indicatoren of verwachte resultaten.

Via monitoring kan een organisatie de realisatie van de doelstellingen - zoals opgenomen in

de beleidsnota, beheersovereenkomst/ managementovereenkomst, ondernemingsplannen

of andere planningsdocumenten - opvolgen en bijsturen. Ook de opvolging van

verbeteracties volgend uit audit- of consuitingopdrachten, mag niet uit het oog worden

verloren. Betrouwbare en bruikbare informatie helpt een organisatie en haar management

om de organisatie correct te beheersen, de werking (bij) te sturen, hun acties te



verantwoorden en toezicht te houden (eventueel op derden).

De evaluatie van de monitoringgegevens kan leiden tot een bijsturing van de acties.

Monitoring stelt een organisatie in staat om vanuit een evaluatie van het heden,

toekomstgerichte acties voor te bereiden en het beleid hierin te ondersteunen.

Het management moet continu opvolgen wat binnen de organisatie gebeurt. Heel wat

instrumenten (zoals EFQM, CAF en Balanced Scorecard) bieden ondersteuning om een

integraal en gestructureerd monitoringsysteem op te zetten. Daarnaast kan nagegaan

worden hoe deze modellen op maat van de organisatie kunnen ingezet worden.

Monitoring omvat de volledige organisatie van het operationele niveau (procedureel,

ondersteunende en kernprocessen)/ over het tactische (managementinvalshoek, opvolging

beheersovereenkomst) tot het strategische (overkoepeiend beleid, inspelen op

(toekomstige) evoluties).

B Organisatiestructuur (=ORG)

Een organisatiestructuur omvat:

o de indeling van de activiteiten (zowel betreffende recurrent beleid als nieuwe

projecten) in functies en taken van personen of entiteiten;

o de vastlegging van hun bevoegdheden en onderlinge relaties bij de uitvoering van

de werkzaamheden;

o de daarbij gebruikte communicatiekanaien voor de coördinatie van het geheel.

De organisatiestructuur Es een cruciale factor om de doelstellingen te bereiken en de

organisatie te beheersen. De structuur van een organisatie zorgt voor interne samenhang.

De structuur is afgestemd op de eigenheid van de organisatie: omvang, omgeving, cultuur,

complexiteit van de activiteiten, (kern)taken, beschikbare middelen,...

Een organisatie kan een aantal doelstellingen realiseren via projectwerking. Het is van belang

dat deze werkwijze structureel wordt ondersteund en een eigen plaats krijgt in de

organisatie.

De formele structuur van een organisatie wordt schematisch weergegeven in een

organigram. In de praktijk wijkt de werkelijke (informeie) structuur van de organisatie soms

af van wat het organigrgm weergeeft.

B Personeelsbeleid (==HRM)

HRM is erop gericht om de nodige competenties te (verwerven, te behouden en te

ontwikkelen in functie van de organisatiedoelsteiiingen. Om deze competenties te doen

renderen, zal HRM op een geïntegreerde, proactieve wijze het werkgedrag en de prestaties

van medewerkers zodanig beïnvloeden/ dat een hoge en constante toegevoegde waarde

wordt gecreëerd, gebaseerd op de persoonlijke inzet van alle medewerkers.

Het meerjarenplan van de organisatie moet worden doorvertaald naar een HR-beleidsplan.

Dat Es afgestemd op het gevoerde beleid van de stad en OCMW. De beleidskeuzes rond HRM

worden helder gecommuniceerd naar de betrokkenen.

& Organisatiecultuur (=CUL)

De organisatiecultuur omvat het geheel van waarden en normen, die het concrete gedrag

van individuen en groepen in de organisatie beïnvloeden. De organisatiecultuur bepaalt het

gezicht van de organisatie. Dit thema heeft vaak een sterke link met andere thema s van

deze leidraad. Niet toevallig bevindt het thema zich in het midden van de schematische

voorstelling van het model voor organisatiebeheersing.

Gelet op de maatschappelijke roi van overheidsorganisaties, houdt de organisatie best

rekening met enkele verwachtingen rond de gehanteerde normen en waarden, zoals

bijvoorbeeld dienstverlening/ klantvriendelijkheid ... Ook moet de organisatiecultuur met al

haar waarden en normen consistent zijn met de missie en doelstellingen die voor de

organisatie bepaald werden.

De gewenste organisatiecuituur is een cultuur die de medewerkers positief ondersteunt om



de missie en de doelstellingen van de organisatie en de stad te kunnen realiseren. Doet de

bestaande cuituur dit niet, dan is een cultuurtransformatie aangewezen. Streven naar de

gewenste organisatiecultuur kan op verschillende manieren. Het belangrijkste is dat de

gewenste cultuurtransformatie(s) doelgericht (en weloverwogen) wordt/worden aangepakt.

In de dagelijkse werking van de organisatie hebben leidinggevenden een voorbeeldfunctie bij

het verhelderen, concretiseren en levendig houden van de gewenste organisatiecultuur.

® Informatie en communicatie (=ICO)

Informatie- en communicatiestromen dienen gericht te verlopen naar alle interne en externe

belanghebbenden. De communicatie moet de waarden en de reaiisatie van de doelstellingen

van de organisatie ondersteunen en voor2ien in de nodige transparantie en verantwoording,

Het informatiebeheer zorgt voor een vlotte toegankeiijkheid van informatie voor de

medewerkers en belanghebbenden die nodig is om de dienstverlening te kunnen verzekeren.

Informatiedoorstroming is nodig om de doeSstellingen van de organisatie te bereiken. Van

belang is dat het om kwaliteitsvolle informatie gaat. De kwaliteit kan op basis van volgende

criteria beoordeeld worden:

o de informatie is relevant; de inhoud sluit aan bij de behoefte en is nuttig, Om

relevant te zijn, moet de informatie ook actueel zijn en tijdig worden verspreid;

o de informatie is betrouwbaar: ze moet correct/ volledig en waarheidsgetrouw

zijn;

o de informatie is toegankelijk: de inhoud is beschikbaar en begrijpbaar.

Het beheersen van de informatie- en communicatiestromen verondersteit dat deze vanuit

meerdere invalshoeken worden bekeken. Want op ieder niveau van de organisatie en bij

elke externe belanghebbende, is er behoefte aan informatie. De organisatie dient daarom te

bepalen welke visie ze heeft op interne en externe communicatie en op informatiebeheer.

De organisatie stelt een communicatieplan en informatiebeheersplan op voor de uitvoering

van de informatie- en communicatiedoelsteliingen, inclusief geraamde kostprijzen waar dit

mogeSijk en relevant is. Dit plan geeft uitvoering aan de visie van de organisatie over

transparantie en houdt daarbij rekening met de wetgeving rond openbaarheid van bestuur.

De externe en interne communicatiestromen moeten qua timing en inhoud op elkaar zijn

afgestemd. Indien de organisatie zichzelf op een bepaalde wijze wil profileren, moeten de

eigen personeelsleden hiervan op de hoogte zijn. Bijv. wanneer aan klanten een nieuwe

dienstverlening wordt aangeboden, moet het personeel reeds klaarstaan om deze dienst te

verstrekken. Wanneer de boodschappen van interne en externe communicatieacties niet

overeenstemmen, creëert dit verwarring bij en verminderde betrokkenheid van het

personeel en verhoogt het risico dat belanghebbenden verkeerde informatie krijgen.

o Financieel management (=FiM)

Financieel management is het geheel van activiteiten, processen en spelregels dat ervoor

moet zorgen dat eenorganisatie de beschikbare middelen zo inzet dat ze haar doelstelHngen

behaalt. Het omvat het plannen (financieel beleidl)/ beheren, evalueren, (bij)sturen en

verantwoorden (finandeei beheer2) van de waardestromen binnen de organisatie.

Waardestromen (opbrengsten en kosten) omvatten naast de geldstromen (inkomsten en

uitgaven) ook de vorderingen, schulden en - ruimer - de activa en passiva van de organisatie.

Het verzekeren van de continuïteit van de organisatie en de effectieve en efficiënte realisatie

van haar doe!stel!ingen, vereisen dat het he!e organisatiegebeuren ook vanuit financieel

perspectief wordt uitgetekend/ geregistreerd en opgevolgd.

Het degelijk beheer van de finandëie component van de organisatieactiviteiten laat immers

enerzijds toe de vraag naar budgetten voor het volgende werkingsjaar te onderbouwen, en

biedt anderzijds de mogelijkheid de werking in het lopende jaar continu op te volgen, te

evalueren, te verantwoorden en eventueel bij te sturen.

Financieel management houdt dan ook in dat het voorziet in de gepaste instrumenten om de

verantwoordelijken op de verschillende niveaus in de organisatie, continu toe te laten de

financiële gevolgen van de werking in te schatten en waar nodig bij te sturen.



Bij de ontwikkeling van deze instrumenten komen noodzakelijkerwijze o.a. volgende

aspecten aan bod:

o financiële pianning: zonder pianning kunnen toekomstige financieringsbehoeften

op lange en korte termijn niet worden ingeschat;

o financiële registratie: zonder een goede financiële registratie kan geen

verantwoording worden afgelegd aan controlerende instanties/ het bestuurs- en

politieke nivegu en andere belanghebbenden;

o financiële opvoiging: zonder opvolging kunnen tussentijdse bijsturingen niet

worden voorzien of doorgevoerd en kunnen eventuele ontsporingen niet tijdig

worden gedetecteerd;

o financiële analyse: zonder financiële analyse kan de kost van de dienstveriening of

producten niet worden bepaald en kan een efficiënte (of inefficiënte) werking

niet worden aangetoond;

o financiële verantwoording en rapportering: zonder rapportering, gebaseerd op

een voldoende gedetailleerde begroting en op een economische en analytische

boekhouding, wordt niet voorzien in de gestelde interne en externe financiële

informatiebehoeften zoals:

de wettelijke rapportering;

H inzicht in de financiële implicaties van de voortgang van de beheers-,

managementovereenkomst of ander pianningsdocument;

de financiële informatiebehoeften van externe belanghebbenden;

inzicht in de kosten en opbrengsten van elke organisatiedoelstelling

(macro) en, op maat van de organisatie, voor elke activiteit/ kostenplaats,

kostensoort en kostendrager (micro)/...;

B inzicht in het financieel beeld van de verschillende organisatieonderdelen

(budgethouderschap);

Via rapportering levert de organisatie inzicht in met welke middelen, welke resultaten

werden behaald en verantwoordt ze zich over de effectiviteit van de middeleninzet en de

gemaakte financiële keuzes in functie van de realisatie van de beieids- en

organisatiedoeistellingen.

Een correct en degelijk financieel management veronderstelt een adequaat uitgebouwde

financiële organisatiestructuur, waarin de nodige controlemaatregeien en

betrouwbaarheidstoetsen aanwezig zijn. Doordachte financiële processen (aankoop,

verkoop, facturatie, betaling- en ontvangstencycius, debiteuren- en crediteurenbeheer/...)

moeten leiden tot betrouwbare en actuele financiële informatie en het optimaal beheer van

de middelen.

Externe controle-instanties kunnen bijkomend zekerheid bieden over de geschiktheid en

juistheid van de financiële processen, gegevens en resultaten. Zij mogen en kunnen echter

de eigen in te stelien controlemaatregelen niet vervangen.

Organisaties beschikken over een degelijke kasplanning, die toelaat dat inkomsten tijdig

geïnd worden en dat aan alle wettelijke en contractuele betalingsverplichtingen tijdig

voldaan wordt. De organisaties die via de centraie thesaurie werken, moet duidelijk gemaakt

worden dat zij de nodige correcte informatie tijdig aan hen bezorgen,

Een periodieke evaluatie en bijsturing van de financiële organisatie en processen ten slofte,

beoogt een blijvende optimale aanpassing aan de noden en specificiteit van de organisatie.

» Facilitaire middelen (^FAM)

Onder facilitymanagement wordt het beheer van alle goederen en diensten;

ondersteunende processen en activiteiten verstaan die moeten toelaten dat alle

doelstellingen worden gehaaid. In de eerste plaats wordt vooral gefocust op deze aspecten

van facilitymanagement die de kernopdrachten ondersteunen,

De goederen of diensten die facility aanbiedt, zijn zeer uitgebreid en verschillen van



organisatie tot organisatie. Taciiity' is de verzamelnaam voor gebouwen, catering,

schoonmaak, de onthaalbalie, afvalverwijdering/ kiussen, postbedeling, reservatie en

uitrusting van vergaderzalen, aankoop van verbruiks- en uitrustingsgoederen/ het beheer van

het wagenpark, kantoorinrichting, de ondersteuning bij verhuizingen; ...

® informatie- en communicatietechnologie (=iCT)

Informatie- en communicatietechnologie kan worden omschreven als het geheel van

technologieën (hardware/ software, datacommunicatie en databasebeheer) dat gegevens op

geautomatiseerde wijze omzet naar informatie. Een adequate sturing en beheersing van 1CT

is onontbeerlijk door de vaak verregaande automatisering

van de kernactiviteiten.

Het managementteam moet erop toezien dat het inzetten van ICT binnen de organisatie een

echte toegevoegde waarde levert voor de activiteiten van de organisatie en bijdraagt tot een

degelijk risicobeheer. Zo zorgt de organisatie ervoor dat ICT de organisatiedoeisteliingen

optimaal ondersteunt.

Het afstemmen van de verschillende verwachtingen rond de rol en het belang van ICT,

vereist een beheersingsproces dat zorgt voor een voortdurende terugkoppeling tussen de

doelstellingen van de organisatie en de vereiste ICT-diensten en capaciteiten.

Coherent

De verschillende thema s van de leidraad staan niet ios van elkaar. Eik thema heeft tal van •

raakpunten met de andere thema s. Tussen de thema s bestaat een voortdurende wisselwerking.

Naast de 10 thema's zien we in dit model de zogenaamde 'PDCA-cydus'. Die hanteren we zowel

voor het mode! in het algemeen als per thema.

o Plan: doelstellingen formuieren en plannen maken om die doelstellingen te bereiken.

® Do: de organisatie zo uitbouwen dat plannen en doelsteilingen op een effectieve,

efficiënte, integere en kwaiiteitsvolle manier kunnen gerealiseerd worden.

« Check: regelmatig opvolgen van de realisaties op basis van de planning.

<* Adjust/act: bijsturen van reaSlsaties en mogelijk ook van de plannen en doelstellingen

Historiek

In 2015 werd er een gelijkaardig traject afgelegd binnen de stadsadministratie waarbij na een

zelfevaluatie verschillende verbeteracties werden opgesteld. Deze waren:

l. Samenwerking OCMW inhoudelijk voorbereiden

2. Project gebouwenbeheer en gebouwverantwoordelijken

3. Informatieveiligheid

4. Functiebeschrijvingen: actualisatie en koppeling met competenties

5. Deontologische code voor ambtenaren

6. Deontologische code mandatarissen

7. Afsprakennota MAT-CBS

8. Oplijsten werkgroepen en projecten

9. Opvolging CRM project

10. Archivering

in de OCMW-administratie werd in 2017 het algemene kader voor organisatiebeheersing

goedgekeurd. De verbeteracties die hieruit volgden waren:

l. Beheer van toegang + autorisatiecodes

2. Melding ICT problemen

3. Gebruik draadloos internet en wifi



4. Efficiënt gebruik !CT data en opslagsystemen

5. ICT paswoordbeieid

6. Gedragscode internet en e-mail richtlijnen

7. Uitbetaling van voorschotten op loon

8. Aanmaak en beheer van derden

9. Financiële verrichtingen sociale dienst

10. Functiescheidingen binnen de financiële dienst

11. Delegatie handtekenmgsbevoegdheid voor digitale betalingen

In het najaar van 2018 voerde Audit Vlaanderen daarnaast een audit uit bi] zowel de stads- ais de

OCMW-administratse. Het betrof een "audit na zeifevaluatie" waarbij vier thema's behandeld

werden:

o Doelstellingen en procesmanagement

® BeSanghebbendenmanagement

o Momtoring

® Financieel Management

Voor deze vier thema's werden verschiliende gesprekken ingepland met leden van het MAT en

medewerkers die in het verleden reeds werkten rond organisatiebeheersing. Op basis van dit

terreinwerk werden twee rapporten opgesteld: één voor het stad en één voor het OCMW. In

ieder thema worden voor beide organisaties zowel de sterktes als de werkpunten geformuleerd.

Beide rapporten zijn terug te vinden als bijlage bij dit agendapunt.

UiteindeHjk leidde dit werk tot een aanbevelingstabe!. In het rapport werden vier grote

aanbevelingen geformuleerd waar onze organisatie werk van moet maken.

l. De stad en het OCMW stemmen hun kader af om zo tot een duidelijk kader te komen

voor organisatiebeheersing en legt dit ter goedkeuring voor aan de raden. Dit kader is van

toepassing op de geïntegreerde organisatie en bepaalt minstens:

- Welk mode! de stad en het OCMW willen hanteren om aan hun organisatiebeheersing te

werken (bv. Leidraad Organisatiebeheersing, WSG-model);

- Met welke periodiciteit en op welke manier de stad en het OCMW stil willen staan bij

hun eigen werking (via periodieke zelfevaluatie/ een doorlichting door een externe partij,

enz.)

- Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks aan het politieke niveau rapporteert over

de mate waarin de risico s beheerst zijn.

Zo werken stad en OCMW aan een degelijke beheersing van hun risico s en zijn ze

transparant over hun functioneren. 2e legt hiermee de basis voor een effectieve,

efficiënte, kwaliteitsvolle en integere organisatie.

2. De organisatie bepaalt wie (politiek niveau, management, individuele diensten) welk

aspect van de dienstverlening (nieuw beleid, weerkerende dienstverlening, interne

werking) opvolgt en met welke frequentie. Het management neemt hierin een

coördinerende ro! op en volgt doorheen het jaar regelmatig en

systematisch de volledige werking op.

3. De stad en het OCMW maken samen de nodige afspraken om een vlotte en constructieve

samenwerking tussen de geïntegreerde organisatie en het politieke niveau te faciliteren.

Zij werken hiervoor de nodige Instrumenten uit zoals een gemeenschappelijke

afsprakennota.

4. De stad en het OCMW Menen stellen een duidelijk projectplan op om de afstemming van

de financiëie processen te structureren, Daarnaast legt de organisatie duidelijke

afspraken vast omtrent de tussentijdse opvolging van het plan. Het plan geeft aan hoe de



afstemming van de financiële processen van beide rechtspersonen zal verlopen, inclusief

de eventuele overheveling van taken binnen en/of tussen de financiële diensten.

Zelfevaluatie

Zelfevaluatie begint met het bevragen van zovee! mogelijk medewerkers van de organisatie. Met

een elektronische vragenlijst (voor sommige wordt deze vereenvoudigd) krijgen een selectie van

medewerkers uit beide organisaties de kans om hun input te geven. De vragenlijst bestaat uit een

substantieel aanta! beheerssnaatregelen waarop elke medewerker een score van l tot 4 kan

geven, l betekent dat de medewerker het helemaal oneens was met de stelling, 4 betekent dat

die het helemaal eens was. Er zal ook de mogelijkheid zijn om geen zicht op aan te duiden. Per

vragenlijst wordt een ander thema van de leidraad voor organisatiebeheersing bevraagd. De

thema's die in de audit van 2018 aan bod kwamen werden reeds uitgebreid bevraagd en leverden

verschiliende aandachtspunten op (zie boven). Deze thema s zullen geen deei uitmaken van de

zelfevaluatie. Echter zullen de resultaten van deze audit mee opgenomen worden in het actieplan

dat als uiteindelijk resultaat van deze zelfevaluatie zal opgemaakt worden. (zie onder).

Deze zelfevaluatie is verplicht in te vullen door alle leden van het CBS/VB en het MAT. De

diensthoofden en medewerkers van beide organisaties zuilen dusdanig betrokken worden, dat

ook zij op lasgdrempeiige wijze hun input kunnen geven.

De resultaten van deze bevraging worden verwerkt en aangeleverd in Excel en pdf-tabelien, zowe)

gesorteerd per type respondent als per totaal. De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan

het MAT. Per beheersmaatregel zal gekeken worden of deze van toepassing is in de organisatie en

weike score de respondenten geven die wei zicht hadden op de maatregel.

Een maatregel wordt als 'verder mee te nemen/verder te analyseren' beoordeeld als:

® ze niet of slechts gedeeitelijk werd toegepast in de organisatie;

® er meer l en 2 gescoord werd dan 3 en 4;

® er meer dan de heift van de respondenten geen zicht op had.

Deze verdere analyse bestaat erin om de maatregel verder te gaan uitdiepen en om daarna de

vaststellingen af te zetten ten opzichte van de 6 criteria uit het decreet:

l. het bereiken van de doelstellingen;

2. het naleven van wetgeving en procedures;

3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;

4. het efficiënt en economisch gebruik van middelen;

5. de bescherming van activa;

6. het voorkomen van fraude,

Strategie

Niet alle opgelijste maatregelen kunnen op hetzelfde moment aangepakt worden. Er dient met de

nodige omzichtigheid gekeken te worden welke maatregelen prioritair aangepakt moeten

worden, dit steeds in combinatie met het garanderen van de continuïteit van de dagelijkse

werkzaamheden. Het is met andere woorden een continue evenwichtsoefening. Om een haalbare

en reaiistische aanpak over de jaren heen te bekomen, werd de volgende strategie uitgewerkt:

« Werken metjaaractieplan: we bepalen per jaar wat we concreet gaan aanpakken. Dit

moet realistisch en haalbaar zijn en passend binnen de budgetten. We kiezen best een

combinatie van quickwins en langeduur-acties. De acties in kader van

organisatiebeheersing agenderen we elk jaar op de Gemeente/OCMW-raad van

december. De acties worden geïntegreerd in het reeds gekende jaaractieplan.

« Werken met projectteams: samen te stellen naargelang het onderwerp en de beschikbare

tijdsbestekken. Altijd in balans met taS<enpakket van de betrokken medewerkers (al zou

elke medewerker een deel van zijn tijd met organisatiebeheersing moeten bezig zijn).



® Werken met een projectplan: er zal gewerkt worden met opvolgingsfiches

® Monitoren van de voortgang:

o elk lid van een projectteam is mee verantwoordelijk voor de globale voortgang

van de actie (lees: niet alleen de verantwoordelijkheid van de projectieider) o er

worden verslagen opgemaakt

o Algemeen Directeur volgt als eindverantwoordelijke de voortgang van het

actieplan Organisatiebeheersing, dit in nauw overleg met de betrokken

projectleider.

o MAT krijgt twee maal perjaareen stand van zaken / rapport over de voortgang.

o HetCBS/VB krijgt per semester een stand van zaken van hetjaaractieplan.

o Jaarlijks brengt de Algemeen Directeur een rapport op de Gemeente/OCMW-raad

o Bijsturing van het pian; als uit de monitoring blijkt dat het projectplan bijgestuurd
moet worden, dan zal dit ook gebeuren. Bijsturingen worden gemotiveerd in de

verslagen/rapporten.

o Monitoring van de resultaten; er dient per project gezocht te worden naar een

manier om te meten of de uitgevoerde acties tot het gewenste resultaat/effect

leiden (bv zorgt de genomen actie ervoor dat bv een negatieve score in de

zelfevaluatie positief is geworden?)

Planning

® voorjaar 2020: uitvoeren digitale zelfevaluatie

o zomer 2020; prioritering acties door MAT & opmaak jaaractieplan OB

o samenstelling projectteams

o verdeling van rollen en taken per team

a vanaf najaar 2020: uitvoering en opvolging van hetjaaractieplan.

Advies

Het Managementteam van stad en OCMW Menen adviseert de Leidraad Organisatiebeheersing

van Audit Vlaanderen als algemeen kader Organisatiebeheersing gunstig.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel l: De QCMW-raad keurt de 'Leidraad Organisatiebeheersing voor loka!e besturen' goed als

kader voor de organisatiebeheersing voor stad en OCMW Menen.

Artikel 2: De Algemeen Directeur rapporteert jaarlijks ten laatste tegen 30 juni aan de Gemeente-

en OCMW-raad over de organisatiebeheersing.

7. OCIV1WR/2019/013 l Verzekerinesbeheer - Goedkeuring heropstartvan het perceel

Arbeidsoneevallen Stad en AGBwoonbedriif

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Juridische ^rond

Bestuursdecreet van 7 december 2018;



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken/ leveringen en diensten en concessies,

en latere wijzigingen;

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

Koninklijk besluit van 14 Januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,

en latere wijzigingen;

Feiten, context en argumentatie

Het Vast Bureau van 12 juni 2019 heeft beslist om de opdracht "Afsluiten van diverse

verzekeringscontracten voor Stad Menen, OCMW Menen/ AGB Woonbedrijf en VZW CC De

Steiger" te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de

beste prijs-kwalitdtsverhouding) bieder, zijnde:

a Perceel l (MATERIËLE SCHADE STAD MENEN, AGB WOONBEDRUF/ CC DE STEIGER): Ethias
Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen de Jaarlijkse

premies/premievoeten vermeld in de offerte van deze inschrijver;

® Perceel 2 (MATERIËLE SCHADE OCMW): Ethias Verzekeringen/ Prins-BisschopssEngei 73 te
3500 Hasselt, tegen de Jaarlijkse premies/premievoeten vermeld in de offerte van deze

inschrijver;

a Perceel 3 (ALLE RISICO'S ELEKTRONICA EN INFORMATICA STAD, AGB WOONBEDRUF/ CC
DE STEIGER EN OCMW): Ethias Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt,

tegen de jaarlijkse premies/premievoeten vermeld in de offerte van deze inschrijver;

® Perceel 4 (BA RECHTSBUSTANO OMNIUM WAGENPARK STAD, OCMW EN CC DE
STEIGER): EthEas Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt/ tegen de

jaarlijkse premies/premievoeten verrrield in de offerte van deze inschrijver,

Het Vast Bureau heeft eveneens beslist om de piaatsingsprocedure voor Perceel 5

(ARBEIDSONGEVALLEN STAD EN AG8 WOONBEDRUF) en Perceel 6 (BURGERLIJKE EN
STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELUKHEID EN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN STAD, AGB
WOONBEDRUF EN CC DE STEIGER) stop te zetten. De perceien worden dus niet gegund

Voor perceel 5 is bij de vergelijking van de offerten gebleken dat er een fout geslopen is in de

opmaak van de meetstaat (de ioonmassa van arbeiders en bedienden werden verwisseld) en dat

bij één inschrijver de polisvoorwaarden niet conform zijn met de wet arbeidsongevallen

overheidssector.

Bijgevolg wordt voor dit perceel, in toepassing op de wet van 17 juni 2016 inzake

overheidsopdrachten, artikel 42, § l, 1° c} (geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of

offerte ingevolge een openbare/niet openbare procedure), een nieuw bestek met nr.

2019/165 (zie bijlage 1} opgesteid door OCMW Menen - Dienst Economaat.

OCMW Menen treedt nog steeds op als aankoopcentrale voor Stad Menen en AGB Woonbedrijf.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 360.000,00.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking (conform art, 42, §1,1°). Navolgende dienstverleners dienen

aangeschreven:

® Ethias Verzekeringen, Prins-BEsschopssingel 73 te 3500 Hasselt;

® AG Insurance nv, E. Jacqmainiaan 53 te 1000 Brussel.

De Simietdatum voor het indienen van de offertes is 23 juii 2019 om 10.00 uur.



Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht:

® Jaarpremie/premievoet inclusief kosten en lasten: 50 punten

Dienstverlening en wijze van afhandeling van de concrete schadedossiers: 25 punten

® Bijkomende waarborgen; 15 punten

® informaticatechnologie: 10 punten

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

B es !yj t

Artikel l:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr, 2019/165 en de raming voor de opdracht

"AFSLUITEN VERZEKERINGSCONTRACT ARBEIDSONGEVALLEN STAD EN AGBWOONBEDRUF",
opgesteld door de OCMW Menen- Dienst Economaat (als bijlage l), De lastvoorwaarden worden

vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 360.000,00.

Artikel 2:

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking (cfr. artikel 42, § l, 1° c - geen of geen geschikte aanvraag tot

deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet openbare procedure).

Artikel 3:

Volgende dienstverleners worden uitgenodigd om deel te nemen aan de

onderhandeiingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

- Ethias Verzekeringen, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt;

- AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel.

Artikel 4:

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 ju!i 2019 om 10.00 uur.

Artikel 5:

Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht:

« Jaarpremie/premievoet inclusief kosten en lasten: 50 punten

® Dienstverlening en wijze van afhandeSEng van de concrete schadedossiers: 25 punten

® Bijkomende waarborgen: 15 punten

® Informaticatechnologie: 10 punten

8. OCMWR/2019/014 | Beleidsdomein Algemene Financiering - Vaststelling budgetwiizieinK
2019/1.

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 78

Juridische grond

Organieke OCMW-wet, laatst gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 en 29 juni 2012;



Besluit van de Vlaamse regering van 25 Juni 2010 met betrekking tot Beheers- en Beleidscyclus

(BBC) van de gemeenten, provincies en OCMW's;

Ministerieei besluit van l oktober 2010 en de Omzendbrieven terzake;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (o.a, art. 592);

Feiten, context en argumentatie

in de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2018 werd het budget 2019

vastgesteld.

Op heden dienen we een budgetwij'ziging investeringen vast te stellen op basis van de cijfers en

verklarende nota in bijlage l,

De nodige ontwerpstukken zijn tijdig aan de Raadsleden/ Burgemeester, Voorzitter van de

Gemeenteraad, Schepen van Financiën, Algemeen Directeur en Financieel Directeur bezorgd;

De budgetwijziging is voorgelegd aan het Managementteam.

Na goedkeuring van de budgetwijziging door de raad, zai de gemeenteraad deze ter kennis nemen

en deze ook goedkeuren.

Tussenkomsten

Schepen Syssauw meldt dat deze budgetwijziging betrekking heeft enkei op investeringen en voor

2019 gaat het om kleine aanpassingen. Schepen Vandenbulcke vult aan dat het gaat over de

eindafrekening van de Pelikaan, het niet meer voorzien van vervangingsinvesteringen voor Sint-

Gerardus, de werken aan het vroegere Feniksgebouw in het kader van ViPA en om de aankoop

van een tweedehandse liftbus ten belope van 25.000 Euro. De Voorzitter ziet dat het Team 8930

samenwerkt. Raadslid Coppens zal hier een korte tussenkomst houden. Hij ziet dat deze wijziging

enkel slaat op investeringen en dit verwondert hem. Ondertussen Es er ook de daling van de

bijdrage ten bedrage van 500.000 Euro en hij vraagt zich af waarom dit laatste nog niet verwerkt

is in de budgetwijzjging. We nemen beslissingen in de gemeenteraad of in de OCMW-raad en deze

beslissingen moeten zich financieel vertalen, Bij deze wijziging was er ook geen financiële nota

toegevoegd en in deze wijziging is bijvoorbeeld ook nog niet de repercussie van de verlaging van

de ligdagprijzen verrekend. Hij vraagt zich af waarom dit niet meegerekend zou mogen worden.

Schepen Syssauw herinnert eraan dat er vanaf 2020 er l budget samen voor de stad en het

OCMW za! zijn. Nu in 2019 wordt verder werk gemaakt van de integratie tussen de stad en het

OCMW. Dit zal verder blijken uit de tweede budgetwijziging in de loop van de maand oktober. De

inkanteling is dit Jaar \/an start gegaan en dit is reeds een voorsprong die genomen worden op de

BBC van 2020. Ze zal hier nu niet de discussie voeren wat er al dan niet in deze budgetwijziging

moest komen. Dit zal finaal tot uiting komen in de tweede budgetwijziging van 2019. Raadslid

Coppens besluit dat dat hij nog Idein beetje geduld zal moeten uitoefenen en blijkbaar was er te

weinig tijd om een aanta! zaken in de expioitatje op te nemen, Hij zai dan maar wachten tot in

oktober. Toch is het voor hem raar dat er eerst aan de integratie wordt gewerkt en dat er pas

daarna gezien zal worden hoeveel middelen er hiervoor nodig zijn. Het is ook opmerkelijk dat als

er vroeger over overlegd werd tijdens de budgetbesprekingen er dan geen mogelijkheid was om

middelen terug te geven aan de stad en dat dit nu kan terwijl het vroeger heel moeilijk was. Men

moet begrijpen dat hij dit za! blijven opwerpen. Schepen Syssauw herinnert eraan dat bij de

verkoop van de Meibloem de stadstoelage verminderd werd. De budgetten van de stad en het

OCMW moeten gezien worden als communicerende vaten. In 2020 zal het een vat zijn waarbij er

dan geen discussie meer zal zijn over potjes en nu a! wordt hiertoe een aanzet gegeven. Raadslid

Coppens vindt potjes nogal negatief uitgedrukt. Schepen Vandenbulcke verkiaart dit ook doordat

er een buffer zat op de personeelskredieten en dat men voorzichtig was. Nu zitten de 2 financieel

beheerders ook samen. Raadslid Vandamme vraagt dat bij de aankoop van een nieuw voertuig er

aandacht zou zijn naar het autodelen en hij vraagt of dit verder kan worden uitgebreid. Schepen

Vandenbulcke verwijst naar de beslissing waarbij er een gezamenlijke voertuigenstrategie wordt

voorzien voor de stad en het OCMW. De liftbus wordt af en toe verhuurd, Er wordt een globale

voertuigenstrategie voorzien ook naar het voorbeeld van andere steden en gemeenten.



Stemmins

Met 21 stemmen voor (Torn Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbuicke, Patrick Roose, Mieke

Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, VirginEe Breye, Angeiique Deciercq, Philippe

Mingels, Guy Blancke, Kasper Vandecasteele/ Dorianne De Wiest/ Stan Roose, Stefanie Platteau,

Ocean Vanderhispallie, EddyVandendriessche,A!exVanthournout, Karoiien Poot, Lianna

Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 10 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline

Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Vincent Dumortier, Frederik Vandamme/ Willy Ugille, Julie

Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel)

Besluit

Artikel l: De raad voor Maatschappelijk welzijn keurt de budgetwijziging 2019/1 goed (bijlage l).

Artikel 2: Bovenvermelde stukken te bezorgen aan de Gemeenteraad;

a budgetwijziging 2019/1: ter goedkeuring

® het advies van het managementteam; ter kennisname.

9. OCMWR/2019/015 i Goedkeuren ge2amenlijk organogram stad en OCMW Menen.

Bevoeedheid orgaan

Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad

en de raad voor maatschappelijk welzijn het gezamenlijk organogram van de diensten van de

gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vaststellen.

Feiten, context en argumentatie

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de

functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

Het stadsbestuur en OCMW van Menen hebben reeds tijdens de voorbije legislatuur onder

externe begeleiding de krijtlijnen uitgewerkt voor een nieuw organisatiemodei, waarbij beide

besturen meer en meer zouden gaan functioneren als één nieuwe organisatie.

De visie en uitgangspunten voor dit nieuwe organisatiemodel waren :

« Verantwoordelijke medewerkers : teams en teamleiders als cruciale steunpunten.

Verantwoordelijkheid (regelkracht) zo laag mogelijk in de organisatie leggen om de motivatie te

verhogen,

o Coproductie bestuur-administratie (tandem)

* Burger centraal, kwaliteit van dienstverlening

B Drie Sagen: diensten ~ afdelingen" organisatie

« Open teams en afdelingen (geen eilanden) die samenwerken in functie van doelstellingen- en

projectrealisatie.

In de gemeenteraad van juni 2017 en de OCMW-raad van juli 2017 werd een gemeenschappelijk

organogram in overgang goedgekeurd.

Het decreet lokaal bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van

afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien za! in de

eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur

van algemeen en financieel directeur.



Het voorliggend voorstel van gezamenlijk organogram is het resultaat van een interne oefening

waarbij aiie diensthoofden bevraagd werden. Het managementteam maakte het voorste! op in

continue wisselwerking met het team 8930. De naar voren geschoven klemtonen in de

beieidsnota van de nieuwe ploeg vonden hun vertaiing in het nieuwe organogram.

De afdeling Interne dienstverlening en organisatie (iDQ) bundelt de diensten personeel, ICT/GIS,

communicatie, archief en juridische dienst. De verantwoordelijke van de afdeling is vervangend

algemeen directeur en ondersteunt deze in de interne werking van de geïntegreerde organisatie.

De afdeling Onthaal en burgerzaken biedt een antwoord op het streven om van Menen een stad

op mensenmaat te maken. Het onthaal wordt omgevormd tot centraal aanspreekpunt,

kiantencontactcenter en meldpunt om te zorgen voor een efficiënte en klantgerichte

dienstveriening voor elke burger. De burger zal zich voor alle contacten (c!id< - call - face - home

...) tot een breed onthaal kunnen wenden. De dienst burgerzaken maakt deel uit van deze

afdeling.

De strategische cel biedt een antwoord op al!e overkoepelende beleidsmatige zaken. De leden

van die cei kunnen vanuit een helicopterview en in samenspraak en nauwe samenweridng met de

verschillende diensten een antwoord bieden op de transversale thema s en problematieken,

De twee andere horizontale afdelingen, nameiijk het secretariaat/lnterne dienst voor Preventie

en bescherming op het werk en de afdeling Financiën en economaat, ondersteunen de verticale

afdelingen en alle andere entiteiten in hun werking.

Er zijn vijf verticale afdelingen. De vroegere afdeling Omgeving en Infrastructuur werd opgesplitst

in twee afdelingen waarbij de klemtoon van de ene afdeling meer ligt op het beleidsmatige en van

de andere op het uitvoerende. De afdeling Stadsontwikkeling bundelt de omgevingsdienst, de

dienst lokale economie, de dienst huisvesting en de dienst veiligheid met de

gemeenschapswachten. Binnen de afdeling Infrastructuur en technische diensten situeren zich de

technische uitvoerende diensten (dienst technisch coördinator), de dienst openbare werken en

infrastructuur, verkeer en mobiliteit, de dienst patrimonium, groendienst (tuinarchitect) en dienst

juridisch administratief deskundige en de afdelingsondersteunende dienst/secretanaat.

Menen ademt cultuur. Binnen de afdeling Vrije tijd en onderwijs worden alle diensten die

hieromtrent werken verenigd. Dit gaat over de volgende diensten : de jeugd en sportdEenst, de

dienst evenementen en toerisme, de bibliotheek, de Noord-Zuid werking, de SAMW en SABK, en

de basisscholen BarÊhel en De Wonderwij'zer.

De afdeling Welzijn en sociaal beleid omvat de sociale dienst van het OCMW en alle

weizijnsmaterie. Deze afdeling zal de komende jaren de trekker zijn van een geïntegreerd sociaal

beleid en duurzame activering.

Het intern verzelfstandigd agentschap (iVA) Zorg Menen, opgericht bij raadsbesluit van 8 mei

2018, is een bundeling van diensten, dat door het OCMW belast is met welbepaalde uitvoerende

taken. Het iVA wordt in die optiek door het OCMW belast met de inrichting, het beheer, de

exploitatie en de verdere uitbouw van een zorgbeleid. Het Es een organisatie, zonder

rechtspersoonlijkheid, waarbinnen verschillende vormen van zorg worden bijeengebracht met de

bedoeling integrale zorg aan te bieden, gaande van preventie over thuiszorg tot en met

residentiële zorg. Concreet werden de woonzorgcentra (incL kortverbiij'f), de woningen voor

omkaderd en begeleid wonen ( o.a. Moderate en De Vlasbiomme), de lokale dienstencentra en de

thuiszorgdiensten, de sociale dienst voor thuis- en ouderenzorg en de vergunde zorgaanbieder De

Pelikaan, bestaande uit dag- en woonondersteuning gegroepeerd/

Binnen Menen zijn er ook twee extern verzeifstandigde organisaties, met name het AGB en VZW

De Steiger.

Het A6B heeft ondermeer tot doel het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend

patrimonium van de stad Menen te optimaHseren en efficiënt in te zetten. Daarnaast zetten ze in

op het op een actieve manier bestrijden van de leegstand van woningen, bedrijven, openbare

gebouwen, handelspanden,.... Daarnaast ook het beheer, de rendabiiisering en de valorisering

van het eigen patrimonium of het stedelijk patrimonium en het beheer en de exploitatie van de

infrastructuren voor onderwijs/ culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor



ontspanning. Ook het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten

en het organiseren van de aan de hoger vermelde doeistellmgen activiteiten, hetzij intra- of

extramuraal behoren tot de verantwoordelijkheden van het AGB.

Het Cuituurcentrum De Steiger vzw neemt het voortouw in het waarborgen en verbeteren van de

culturele beleving van zo veel mogeiijk mensen uit Menen en de (grens)regio. Het

cultuurcentrum staat garant voor een breed, divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod, dat in

optimale omstandigheden gepresenteerd wordt. Daarnaast staat het ten dienste van het rijke

lokale verenigingsleven en van initiatiefnemers uit eigen stad en streek. Op die manier draagt CC

De Steiger bij tot het individueel en coliectief welbevinden van de bevolking. CC De Steiger is een

open, aangenaam cultuurhuis dat respect uitademt voor de professionele en amateuristische

kunstbeoefenaars die het ontvangt én voor zijn publiek. De drie gebouwen die het

cultuurcentrum beheert willen warme en hedendaagse ontmoetingsplaatsen zijn waar iedereen,

zonder uitzondering, welkom is. Het cuStuurcentrum wil naast een ontmoetingspfek ook een

venster op de wereld bieden, én een hedendaags en fris uithangbord zijn voor de stad Menen.

Alle verantwoordelijken van de verschiliende entiteiten zetelen in het managementteam, dat ust

14 leden bestaat. Het dagelijkse bestuur wordt gezamenlijk opgenomen door de algemeen en

financieel directeur, de stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing en de

afdelingsverantwoordelijke Interne dienstverlening en organisatie.

Het gemeenschappelijk organogram werd overlegd met de syndicaie afgevaardigden in het

Bijzonder Hoog Overlegcomité van 5 Juni 2019. Er waren geen vragen tot aanpassingen.

De personeelsformatie van het stadspersoneel wordt met ingang van l juli 2019 opgeheven. De

personeelsbezetting van de verschillende diensten met de financiële vertaling zal opgenomen

worden in het meerjarenplan 2020-2025.

Stemming

Met 16 stemmen voor (Torn Vlaeminck, Eddy Lust/ Renaat Vandenbuicke/ Patrick Roose, Mieke

Syssauw, Herman Ponnet, GrEet Vanryckegem, Virginie Breye, Angeiique Declercq, Guy Blancke,

Kasper Vandecasteele/ Stan Roose/ Stefanie Piatteau, Ocean Vanderhispailie, Alex Vanthournout,

Lianna Mkrtchyan), 15 onthoudingen (Martine Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-

Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Vincent Dumortier, Dorianne De Wiest, Frederik

Vandamme, Wiliy UgiHe, Juiie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Eddy

Vandendriessche, KaroSien Poot, Mattias Eeckhout)

Besluit

Artikel l: Het bijgevoegde gezamenlijk organogram van stad en OCMW Menen wordt

goedgekeurd.

Artikel 2 : De personeeisformatie van het OCMW-personeel Menen wordt met ingang van l juli

2019 opgeheven. De personeelsbezetting van de verschillende diensten met de financiële

vertaling zal opgenomen worden in het meerjarenplan 2020-2025.

10. OCMWR/2019/01G l Beheersovereenkomst tussen het OCMW en het intern verzelfstandigd

agentschap Zorg Menen " kennisname_evaiyatie beheersovereenkomst 2018 en goedkeuring

geactualiseerde beheersovereenkomst 2019.

Bevoegdheid orgaan

Decreet Sokaal bestuur 22/12/2017

Juridische grond

OCMW-decreet, artikel 216 §1 en §3

Feiten, context en argumentatie

De oprichting van het I.V.A. Zorg Menen is gebeurd onder het vroegere OCMW-decreet en de

krachtlijnen van dit decreet zijn opgenomen in de beheersovereenkomst die goedgekeurd werd in

raadzitting van 03/07/2018 en bekrachtigd op 04/09/2018 na aanpassing met de weerhouden



passussen. In die zin wordt beschreven in art 5 van de beheersovereenkomst dat deze eindigt -

overeenkomstig art. 216, §3 van het vroegere OCMW-decreet - uiteriijk zes maanden na de

algehele vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Als bij het verstrijken van deze

beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de

bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Daarnaast wordt vermeld dat de

beheersovereenkomst en de uitvoering ervan jaarlijks worden geëvalueerd door de Raad voor

Maatschappeiijk Welzijn.

Deze evaluatie (in bijlage) en vraag tot verlenging van de beheersovereenkomst zijn dan ook

gekaderd in de uitvoering van dit art. 5 van de beheersovereenkomst, opgesteld overeenkomstig

art. 216, §3 van het vroegere OCMW-decreet.

Het hoofd van het l.V.A. neemt het initiatief tot deze evaluatie die uiterlijk tegen september

geagendeerd wordt op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Huidige evaluatie is wat vroeger

omdat de zes maanden na de algehele vernieuwing van de Raad voor Maatschappeiijk Welzijn

dienden gerespecteerd te worden.

Gezien enerzijds de toch vrij recente opmaak van de beheersovereenkomst en anderzijds het feit

dat het l.V.A. pas op l september 2018 effectief werd opgestart, werd voorgesteld om, na

evaluatie en de minimale nodige actuaiisatie, de beheersovereenkomst in grote lijnen te

behouden en te verlengen.

Deze nieuwe geactualiseerde beheersovereenkomst (in bijlage) zal in werking treden op

01/07/2019 en eindigt - overeenkomstig art. 216, §3 van het OCMW-decreet uiterlijk 6 maanden

na de algehele vernieuwing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Tussenkomsten

Er zijn geen financiële gevolgen.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel l: De Raad neemt kennis van de evaluatie van de huidige beheersovereenkomst, versie

03/07/2018.

Artike! 2: De Raad keurt de geactualiseerde beheersovereenkomst/ versie 12/06/2019, goed met

ingang van 01/07/2019.

Namens de OCMW-raad

Algemeen Directeur Voorzitter OCMW-Raad

ErEcAlgoet ,_ _^ ^ ,„....(get)TomViaemEnck


