
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 25 APRIL 2019 IN OPENBARE VERGADERING

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, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, 
Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof 
Victor, Dieter Peeters, Catharina Van Osta, Sandra Lauryssen, Lieselotte 
Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, 
Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Erik Block, Tom Van Grieken, raadsleden.

BEHEERSOVEREENKOMST GEMEENTE-OCMW

De raad,

Gelet op artikel 196§2 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (BS 15 februari 2018);

Overwegende dat overeenkomstig artikel 196§2 het gemeentebestuur en het OCMW 
beheersovereenkomsten kunnen afsluiten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten;

Gelet op het ontwerp van beheersovereenkomst;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Besluit:  met 28 stemmen ja, 1 onthouding

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, 
Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, 
Catharina Van Osta, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels 
Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Lieven De Smet stemmen ja.

Kurt Vermeiren onthoudt zich.

Enig artikel

Akkoord te gaan met de hiernavermelde beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor 
een geïntegreerd beleid:

Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een geïntegreerd personeelsbeleid

Tussen

Gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

vertegenwoordigd door Maarten De Veuster, burgemeester en Rony Lejaeghere, algemeen directeur,
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hierna genoemd de gemeente,

en

OCMW Schoten, Verbertstraat 27, 2900 Schoten

vertegenwoordigd door Maarten De Veuster, burgemeester en Rony Lejaeghere, algemeen directeur,

hierna genoemd het OCMW, 

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

wordt als volgt overeengekomen:

Artikel 1 – Gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten

Met toepassing van artikel 196 §2 van Decreet Lokaal Bestuur (DLB) werken de gemeente en het 
OCMW samen om gemeenschappelijk gebruik te maken van elkaars diensten.

Artikel 2 – Een beroep doen op de personeelsleden van het andere bestuur

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

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 rechtspositieregeling van beide besturen 
erin voorziet.

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

§3. Een personeelslid van de gemeente kan geëvalueerd worden door een personeelslid van het 
OCMW, op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het 
gemeentepersoneelslid. 

Een personeelslid in dienst van het OCMW kan geëvalueerd worden door een personeelslid van de 
gemeente op voorwaarde dat deze laatste een leidinggevende bevoegdheid uitoefent over het OCMW-
personeelslid. 

De eventuele juridische gevolgen van de evaluatie worden bekrachtigd door de juridische werkgever. 

Artikel 3 – Ambtelijke delegatie beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid 

§1. De algemeen en financieel directeur hebben krachtens de artikelen 162 §1, 175 en 587 derde lid 
DLB vanaf hun aanstelling de bevoegdheid om voor beide besturen (gemeente en OCMW, samen of 
afzonderlijk) op te treden.

§2. Met deze beheersovereenkomst, genomen in toepassing van artikel 196 DLB, mogen de algemeen 
en financieel directeur binnen de grenzen vastgelegd door dit Decreet hun beslissings- en 
ondertekeningsbevoegdheid met betrekking tot een gemeentelijke bevoegdheid toevertrouwen aan één 
of meer medewerkers van het OCMW en hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid met 
betrekking tot een OCMW-bevoegdheid toevertrouwen aan één of meerdere medewerkers van de 
gemeente. 

Artikel 4 – Gezamenlijke werving en selectie en aanleg wervings- en bevorderingsreserves 

De aanstellende overheden van de gemeente en van het OCMW kunnen gezamenlijke 
sollicitatieprocedures organiseren. 

Daarbij kunnen de aanstellende overheden beslissen een gemeenschappelijke wervings- of 
bevorderingsreserve aan te leggen, volgens de bepalingen en binnen de grenzen van de gemeentelijke 
rechtspositieregeling. 

Artikel 5 – Duurtijd van de overeenkomst
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Deze overeenkomst gaat in op 1 april 2019 voor onbepaalde duur. Elk van beide partijen kan een einde 
maken aan deze overeenkomst mits hij een opzegtermijn van 3 maanden respecteert. 

Artikel 6 – Juridische werkgever en werkgeversgezag

De gemeente of het OCMW is en blijft, naargelang het geval, de juridische werkgever van de onder de 
artikelen 1, 2 en 3 betrokken personeelsleden en oefent als enige het werkgeversgezag uit. Er is geen 
sprake van terbeschikkingstelling. Er worden geen personeelsleden overgedragen. 

Artikel 7 – Financiële verrekening 

Voor de uitvoering van deze overeenkomst betaalt het OCMW geen vergoeding aan de gemeente of 
vice versa. 

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

Op …………………….

Voor de gemeente

Rony Lejaeghere Maarten De Veuster

algemeen directeur burgemeester

Voor het OCMW

Rony Lejaeghere Maarten De Veuster

algemeen directeur burgemeester

Algemeen directeur,
Rony Lejaeghere

Voorzitter,
Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


