NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 27 SEPTEMBER 2021
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys,
leden van het vast bureau;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys,
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Isabelle Dewitte, Nele Vroman,
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche,
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez,
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Eliane Spincemaille, lid van het vast bureau;
Geert Delaey, raadslid.

Afwezig:
De voorzitter opent de vergadering om 19.03 uur.

1.

Kennisname jaarverslag informatieveiligheid OCMW.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
- Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor
gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch
gegevensverkeer.
Verwijzingsdocumenten
Jaarverslag informatieveiligheid.
Motivering
Het jaarverslag informatieveiligheid, verplicht door het besluit van de Vlaamse regering van 23 november
2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, beslaat de periode 2020-2021. Het geeft
zicht op de uitgevoerde maatregelen van het informatieveiligheidsplan. Daarnaast geeft het jaarverslag ook
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een overzicht van de werkzaamheden van de functionaris voor de gegevensbescherming, de gegeven
adviezen en de incidenten die plaatsvonden. Uit het verslag van dit werkingsjaar blijkt dat er een groeiende
bewustwording is inzake informatieveiligheid bij het personeel. Zo stelden de diensten meer vragen over de
thematiek en werden er meer incidenten gemeld.
BESLUIT
Enig artikel
De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag van de informatieveiligheid (2020-2021).
2.

Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 OCMW.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 177.
Verwijzingsdocumenten
Rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 OCMW Zwevegem.
Motivering
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur rapporteert de financieel directeur over de volgende
aangelegenheden aan de OCMW-raad en aan het vast bureau:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met budgettaire
en financiële impact en het debiteurenbeheer;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico’s.
BESLUIT
Enig artikel
De OCMW-raad neemt kennis van de rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 OCMW Zwevegem.
3.

Strategische nota: kennisname opvolgingsrapportering OCMW - stand van zaken 30 juni
2021.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 263.
Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met
de bijbehorende bijlagen met de schema’s en de rekeningstelsels.
Verwijzingsdocumenten
Opvolgingsrapportering stand van zaken op 30 juni 2021.
Motivering
Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van
zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.
De opvolgingsrapportering bevat minstens de volgende elementen:
1° Een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan.
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2° Een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar.
3° In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het
meerjarenplan of de aanpassing ervan.
4° In voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de
opvolgingsrapportering bevat minstens al de volgende elementen:
1° Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, opgesteld conform schema J1.
2° Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, opgesteld conform schema T2.
BESLUIT
Enig artikel
De OCMW-raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 30 juni 2021.
4.

Verlenen mandaat aan de gemeente Zwevegem voor het instappen in de
raamovereenkomst voor het huren van multifunctionele toestellen, printers en kopiërs.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.
Juridische grond
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere
wijzigingen.
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Motivering
De huidige huurovereenkomst voor multifunctionele toestellen, printers en kopiërs voor gemeentebestuur en
OCMW bij de firma Ricoh gegund via het betreffende raamcontract van Creat/Farys loopt af op 31 december
2021.
Aldus dient een nieuwe procedure opgestart te worden voor een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten.
Deze opdracht zou samen met het gemeentebestuur gevoerd worden waarbij het gemeentebestuur optreedt
als opdrachtgevend bestuur.
Om in te stappen in deze procedure dient mandaat te worden verleend aan het gemeentebestuur.
Het is de bedoeling om terug in te stappen in de raamovereenkomst van Creat/Farys tot het afsluiten van
huurovereenkomst voor multifunctionele toestellen, printers en kopïers voor een periode van vijf jaar met
vooropgestelde ingang van 1 januari 2022.
Voor het OCMW betreft het in totaal 9 toestellen.
In onderstaande raming is inbegrepen de huurprijs van de toestellen, een klik-prijs voor de afdrukken op
basis van de gekende verbruiken en de bijdrage aan Creat/Farys.
Financiële gevolgen
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Overzicht
Budgetjaar
2022-2026

Beleidsitem
095301

Algemene rekening
614050

TOTAAL

Raming (incl. BTW) op

Beschikbaar krediet op

jaarbasis

jaarbasis

8.100 €

9.000 €

40.500 €

45.000 €

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De OCMW-raad verleent mandaat aan gemeentebestuur Zwevegem voor het instappen in de
raamovereenkomst van Creat/Farus tot het afsluiten van een huurovereenkomst voor multifunctionele
toestellen, printers en kopiërs (ANK2021007) voor OCMW Zwevegem met een totale raming van 40.500 euro
btw inclusief.
Artikel 2
Het gemeentebestuur Zwevegem wordt in kennis gesteld van dit besluit.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel 095301/614050 van het budget 2022-2026.
Artikel 4
Dit besluit wordt opgenomen op de lijst zoals bedoeld in artikel 254, van het OCMW-decreet.
5.

Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden met eenparigheid stemmen goedgekeurd.
De zitting wordt gesloten om 20.00 uur.

Namens de OCMW-raad:
De algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

De voorzitter
Dirk Desmet
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Handtekening(en)
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