Zittingsverslag openbare zitting OCMW-raad gemeente Schoten van 28 maart 2019, 22.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis, Verbertstraat 3 te Schoten
Aanwezig:
Lieven De Smet, voorzitter
Maarten De Veuster, burgemeester
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef,
Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert
Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De
Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Catharina Van Osta, Sandra Lauryssen,
Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Patrick Molle, Jean-Pierre
Vanaken, Olivier Coppens, raadsleden
Rony Lejaeghere, algemeen directeur
Afwezig:

Niels Broeckx

De voorzitter opent om 00.10 uur (29 maart) de vergadering en heet iedereen welkom. Niels Broeckx
is afwezig.
1.

Goedkeuring notulen
De notulen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2.

Goedkeuring zittingsverslag
Het zittingsverslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

3.

IGEAN Dienstverlening
De voorzitter: Dit punt is gelijk aan dat in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft de behandeling
van het onderwerp uitgesteld, dus het lijkt mij logisch om dat hier ook te doen.
Het voorstel tot uitstel wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

4.

Definiëring begrip Dagelijks Bestuur – aangelegenheden van dagelijks bestuur inzake
overheidsopdrachten
De voorzitter: De raad Maatschappelijk Welzijn had in de vorige legislatuur geen vast bureau.
Aangezien het nu samenvalt met het college en dus dezelfde samenstelling heeft, wordt de OCMWraad gevraagd om bevoegdheid te geven om een aantal zaken te kunnen aankopen, waarbij het
bedrag van € 30.000 exclusief btw niet wordt overschreden. Ook over wijzigingen aangaande
bijkomende uitgaven van meer dan 10% van het gunnningsbedrag kan een beslissing worden
genomen. Zijn er vragen en opmerkingen?
Raadslid Kurt Vermeiren (SPA): Onze bekommernis is hetzelfde als toen de grens werd ingesteld
voor de gemeente. € 30.000 vinden wij een te hoog bedrag. De democratische controle wordt
daardoor te klein. Wij zullen ons onthouden van stemming.

De voorzitter: We gaan over tot stemming.
Met 1 onthouding en 29 stemmen voor is het voorstel goedgekeurd.
5.

Budgethouderschap inzake overheidsopdrachten
De voorzitter: OCMW paste in de vorige legislatuur het begrip “budgethouderschap” toe. We stellen
voor gebruik te maken van een overgangsmaatregel en de werking binnen het OCMW te behouden.
Alvorens we dit kunnen doen, moet de OCMW-raad een machtiging geven aan het vast bureau om
bevoegdheden inzake overheidsopdrachten te delegeren. Zijn er vragen of opmerkingen? Dat is niet
het geval. Dan gaan we over tot stemming.
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel goedgekeurd.

6.

Huishoudelijk reglement OCMW-raad
De voorzitter: Het huishoudelijk reglement is gelijk aan dat van de gemeenteraad. Er zijn alleen wat
benamingen gewijzigd. Zijn er vragen? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming.
Met 1 onthouding en 29 stemmen voor is het huishoudelijk reglement OCMW-raad goedgekeurd.

7.

Deontologische code voor mandatarissen
De voorzitter: De deontologische code voor mandatarissen is ook gelijk aan die van de
gemeenteraad. Zijn er vragen? Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming.
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel goedgekeurd.

8.

Organogram
De voorzitter: Het organogram is eveneens hetzelfde als dat behandeld is in de gemeenteraad.
Met 1 stem tegen en 29 stemmen voor wordt het organogram goedgekeurd.
De voorzitter: Dit was de agenda van de openbare vergadering van de OCMW-raad. Ik constateer dat
er geen mondelinge vragen zijn. Ik dank het publiek en de notuliste voor hun aanwezigheid.
De vergadering wordt beëindigd om 00.17 uur.

