Wichelen, 16/04/2018

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DINSDAG 27 MAART 2018
Aanwezig:

Wim Annaert, Conny De Corte, Raymonda De Geyter, Eddy Leunis,
Eric Scheire, Anne-Marie Van der Helst, Inge Van Steendam,
Karlien Vereecken: raadsleden;
Christoph Van de Wiele: voorzitter;
Melissa De Jaeger: secretaris wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd:
De zitting wordt geopend om 20:00 uur.
OPENBARE ZITTING
1.

Notulen vorige vergadering openbare zitting - Goedkeuring

De notulen van de openbare zitting van de raad van 20 februari 2018 worden goedgekeurd.

2.

Principebeslissing aanstelling DPO

De raad,
Gelet op het OCMW decreet;
Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
Gelet op de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens van 8 december 1992 en het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten
en vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer; referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van
persoonsgegevens van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de richtsnoeren van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten;

Overwegende dat op 24 mei 2016 de algemene verordening gegevensbescherming in werking is
getreden;
Overwegende dat organisaties tot 25 mei 2018 de tijd krijgen om zich aan deze nieuwe regelgeving
aan te passen;
Overwegende dat de Privacycommissie, wier bevoegdheden en werking zijn bepaald in art. 23 t/m 36
van de privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), stelt dat een informatiebeveiligingsbeleid
verplicht is;
Overwegende dat onze gemeente een interne informatieveiligheidsconsulent heeft aangesteld, maar
dat een verdere professionalisering zich opdringt gezien de stringenter wordende regelgeving;
Overwegende dat daarvoor de nodige kredieten voorzien zijn in het budget 2018 en voorzien zullen
worden in de budgetten van de volgende jaren;
Goedgekeurd met algemene stemmen,
Besluit
Art. 1 – Om een beroep te doen op een externe informatieveiligheidsconsulent met het oog op het
verder professionaliseren en intensifiëren van dit onderdeel van de organisatiebeheersing en
hiervoor samen te werken met het Oost-Vlaams provinciaal intern verzelfstandigd agentschap PIVA
eGov.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan het provinciebestuur (PIVA eGov).

3.

Principiële goedkeuring - aanstellen raadsman

De raad gaat principieel akkoord met het aanstellen van raadsman meester Van Gucht in het kader
van een nakende procedure.

4.

Kennisgeving schrijven ABB - goedkeuring jaarrekening 2016

Raadslid Scheire: wat wordt bedoeld met de zin "sterk onderschat uitgaven" -> De voorzitter geeft
duiding dat die zin niet gaat over het OCMW Wichelen, maar over een algemene tendens.
De raad neemt kennis van het schrijven van ABB betreffende goedkeuring jaarrekening 2016 met
enkele aandachtspunten voor toekomstige rapportering.

6.

Kennisgeving brief ABB - laattijdige rapportering vierde kwartaal

De raad neemt kennis van schrijven ABB rond laattijdigheid rapportering vierde kwartaal.

5.

Goedkeuring opstart procedure en lastvoorwaarden - Herstelling dak oud gebouw WZC
Molenkouter

Raadslid Leunis vraagt hoe lang die dringende herstelling zal houden? De voorzitter antwoordt dat we
geen garantie hebben dat we het andere niet gaan moeten doen, maar gezien het masterplan in de
pijplijn zit proberen we de investering te beperken.
De raad,
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw niet bereikt de drempel van € 144.000,00);
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Herstelling dak oud gebouw WZC Molenkouter” een
bestek met nr. 2018-087 werd opgesteld door Woon- & zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00 excl. btw of
€ 37.100,00 incl. 6% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2018, op
budgetcode 953953/2291000;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit:

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-087 en de raming voor de opdracht
“Herstelling dak oud gebouw WZC Molenkouter”, opgesteld door Woon- & zorgcentrum
Molenkouter. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 35.000,00 excl. btw of € 37.100,00 incl. 6% btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op budgetcode
953953/2291000.

7.

Varia OZ

De zitting wordt gesloten om 20:35 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris wnd.,

De voorzitter,

Melissa De Jaeger

Christoph Van de Wiele

