
1/13

raad voor maatschappelijk welzijn
Notulen Zitting van 29 juni 2021

Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer Patrik 
De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Bart Michiels, schepen ; mevrouw Anne-
Mie Hendrickx, raadslid ; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid ; mevrouw Els 
Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid ; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer Rob 
Lathouwers, raadslid ; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid ; de heer Andreas Huyskens, raadslid ; 
mevrouw Eva Brandwijk, raadslid ; mevrouw Lore Wagemans, raadslid ; mevrouw Priscilla Van 
Thielen, raadslid ; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de heer 
François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, 
raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer Stefan 
Geyzen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd:
mevrouw Susy Matthijs, raadslid 

Digitale raad
Conform het gemeenteraadsbesluit van 10 november 2020 wordt deze raad voor maatschappelijk 
welzijn ingevolge de coronacrisis digitaal en hybride georganiseerd.  

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00040 Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 1 juni 
2021: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste 
acht dagen voor de vergadering samen met de oproeping aan de raadsleden bezorgd, tenzij dit 
praktisch onmogelijk is omdat de zittingen elkaar te snel opvolgen. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur artikel 32

 Huishoudelijk reglement 

Argumentatie
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn worden goedgekeurd op de eerstvolgende 
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.
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Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 1 juni 2021 goed.

Bijlagen
 20210601_RMW_ontwerpnotulen.pdf

Sector burger en samenleving

Neteland Zorg en Welzijn

2 2021_RMW_00045 SVK ISOM vzw: goedkeuring statutenwijziging
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 26 maart 2012 beslisten de OCMW’s van Herentals, Lille, Olen, Vorselaar, Kasterlee en Herenthout 
om samen de vzw Sociaal verhuurkantoor ISOM (hierna SVK ISOM) op te richten en toe te treden.

De vereniging heeft tot doel om in het werkingsgebied betaalbare en duurzame huisvesting te 
verschaffen aan personen en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig kans 
hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen.

Op 12 maart 2019 duidde de raad voor maatschappelijk welzijn de volgende lid-vertegenwoordigers 
namens het OCMW Herentals aan voor de algemene vergadering van SVK ISOM:

 eerste lid-vertegenwoordiger: Peter Bellens, vervangen door Matthias Verhegge op 2 februari 
2021

 tweede lid-vertegenwoordiger: Pascal Van Nueten

 derde lid-vertegenwoordiger: Liese Bergen, vervangen door Anne-Mie Hendrickx op 6 oktober 
2020.

Volgende personen werden voorgedragen als kandidaat-bestuurder namens het OCMW Herentals voor 
het bestuursorgaan van SVK ISOM:

 eerste kandidaat-bestuurder: Peter Bellens, vervangen door Matthias Verhegge op 2 februari 
2021

 tweede kandidaat-bestuurder: Pascal Van Nueten.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

 Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van 1 mei 2019

 Statuten vzw SVK ISOM

Argumentatie
Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna 'WVV') in 
werking. Vanaf 1 januari 2019 valt ook SVK ISOM onder de toepassing van het WVV. De wetgever 
voorziet in een overgangsperiode van 4 jaar, dit is tot 1 januari 2024 om de statuten van de vzw in 
overeenstemming te brengen met het WVV. Een deel van de bepalingen van het WVV wordt echter 
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geacht van dwingend recht te zijn. De wetgever acht deze regels zo cruciaal dat ze op iedere 
vennootschap van toepassing zijn, ongeacht wat de statuten voorzien. De vaste vertegenwoordiging 
van de rechtspersoon-bestuurder is een dwingende bepaling van het WVV en deze regels gelden dus 
al vanaf 1 januari 2020. Er is momenteel geen absolute duidelijkheid of dit ook geldt voor de OCMW-
verenigingen.

Het is de bank waar SVK ISOM klant is en haar rekeningen heeft, die erop aandringt dat SVK ISOM de 
statuten wijzigt om hieraan te voldoen. De bank dreigt met stopzetting van de bankverrichtingen 
indien op korte termijn geen actie wordt ondernomen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks 
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de 
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste 
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met 
hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had 
uitgevoerd (artikel 2:55 WVV).

De algemene vergadering van SVK ISOM paste omwille van de hoogdringendheid op 10 juni 2021 zijn 
statuten aan, op vraag van de bank, om te voldoen aan de dwingende bepalingen van het WVV.

Artikel 10 van de statuten van SVK ISOM bepaalt dat het OCMW Herentals voortaan wordt 
vertegenwoordigd door maximum 2 leden-vertegenwoordigers in de algemene vergadering (in plaats 
van 3).

De stad Herentals wordt uitgenodigd om toe te treden tot de vereniging en wordt dan 
vertegenwoordigd door 1 lid-vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

De leden-rechtspersonen, de OCMW’s en gemeenten uitgezonderd, duiden autonoom hun 
vertegenwoordigers aan met inbegrip van de duurtijd van hun mandaat. Zowel de persoon van de 
vertegenwoordigers, als de duurtijd van het mandaat, kan gewijzigd worden door de leden-
rechtspersonen.

De OCMW’s worden, conform het decreet lokaal bestuur vertegenwoordigd door raadsleden of 
deskundigen. De respectieve bestuursorganen duiden de vertegenwoordigers aan.

Artikel 11 van de statuten van SVK ISOM kent volgend stemrecht toe aan de leden-rechtspersonen in 
de algemene vergadering:

 het OCMW Herentals beschikt over 2 stemmen in plaats van 3

 de stad Herentals beschikt over 1 stem.

Artikel 12 van de statuten van SVK ISOM kent volgende bevoegdheid toe aan de algemene 
vergadering: de benoeming en de afzetting van de vaste vertegenwoordigers, onverminderd de 
wettelijke mogelijkheid van coöptatie door het bestuursorgaan.

Artikel 16 van de statuten van SVK ISOM met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan 
bepaalt dat:

 het OCMW Herentals wordt vertegenwoordigd door 1 vaste vertegenwoordiger en beschikt 
over 1 stem (in plaats van 2)

 de stad Herentals wordt vertegenwoordigd door 1 vaste vertegenwoordiger en beschikt over 1 
stem.

De vaste vertegenwoordigers oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Dit alles maakt dat het mandaat van de lid-vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de 
vaste-vertegenwoordiger in het bestuursorgaan van de vzw SVK ISOM, dat in overtal is, wordt 
stopgezet namens het OCMW en wordt overgedragen naar het stadsbestuur. Er is gekozen om de 
heer Pascal Van Nueten hiervoor te selecteren.
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Het vast bureau heeft op 21 juni 2021 al kennisgenomen van de gewijzigde statuten en de stopzetting 
van het mandaat van de heer Van Nueten namens het OCMW in de vzw SVK ISOM.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de gewijzigde statuten van de vzw SVK ISOM van 10 juni 
2021 goed.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de stopzetting van het mandaat van de heer Pascal Van 
Nueten als lid-vertegenwoordiger in de algemene vergadering en vaste-vertegenwoordiger in het 
bestuursorgaan van de vzw SVK ISOM namens het OCMW Herentals goed.

Stemming op besluit 1
- unaniem voor

Sector ondersteunende diensten

Staf van de algemeen directeur

3 2021_RMW_00038 Welzijnszorg Kempen - kennisname jaarrekening 2020
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Welzijnszorg Kempen is een vereniging van de 27 OCMW’s uit het arrondissement Turnhout en werkt 
aan een betere zorgverlening, een betere gezondheidszorg en meer welzijn in de Kempen. 

Welzijnszorg Kempen bezorgde ons de jaarrekening 2020 ter kennisname.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van 26 mei 2021 van de Algemene Vergadering welzijnsvereniging Welzijnszorg 
Kempen tot vaststelling van de rekening 2020 

 Statuten Welzijnszorg Kempen 

 Ministerieel besluit van 30 juni 1982 

 Organieke wet van 8 juli 1976

Argumentatie
Jaarlijks stelt de algemene vergadering van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen in de loop van 
het eerste semester van het boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft, de rekening vast. Het desbetreffende besluit van de algemene vergadering en een 
afschrift van de jaarrekening van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen wordt na de vaststelling 
bezorgd aan de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelnemende OCMW’s. De raad voor 
maatschappelijk welzijn kan binnen de 50 dagen na de overzending zijn opmerkingen ter kennis 
brengen van de provinciegouverneur.

Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de 
jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te 
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keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte 
gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met toepassing 
van artikel 286, § 2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering 
heeft bezorgd.

De algemene vergadering van de welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen stelde de jaarrekening 2020 
vast op 26 mei 2021.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarrekening 2020 van de 
welzijnsvereniging Welzijnszorg Kempen. 

Het vast bureau bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de provinciegouverneur.

4 2021_RMW_00041 Organisatiebeheersing - Klachtenrapport 2020: 
kennisname 
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 wijdt een hoofdstuk aan 
klachtenbehandeling. Dat hoofdstuk begint met: Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling. 

Op 17 december 2019 keurden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw 
gezamenlijk klachten- en meldingenreglement goed. Dat trad in werking op 1 januari 2020. Het vorige 
klachtenreglement was al van kracht sinds 2 oktober 2007. Na twaalf jaar was het tijd om het 
reglement te evalueren en bij te sturen. Door de integratie van stad en OCMW was het trouwens 
wenselijk om over een gezamenlijk klachtenreglement te beschikken, de AGB's inbegrepen.

Het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, de groep van assistentiewoningen en het lokaal 
dienstencentrum beschikken ingevolge het kwaliteitsdecreet over een eigen klachtenreglement. Dat is 
opgenomen in de opgelegde kwaliteitshandboeken. Daardoor blijft het klachtenreglement 
goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2007 van toepassing op 
deze zorgvoorzieningen van het OCMW. Daarin wordt onder andere vastgelegd dat er in de 
zorgvoorzieningen vorm gegeven moet worden aan een kwaliteitsmanagementsysteem via 
aanspreekpunten, inspraakkanalen en informatiekanalen. Dit gebeurt onder meer via een adviesraad, 
tevredenheidsmetingen, vrijwilligersoverleg en het klachten-meldingsformulier.

Dit klachtenrapport 2020 handelt zowel over de klachten ingevolge het nieuwe klachten- en 
meldingenreglement alsook over de klachten ingevolge het klachtenreglement op de 
zorgvoorzieningen.

Het managementteam formuleerde op 10 juni 2021 geen opmerkingen bij het klachtenrapport 2020.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 met goedkeuring klachten- 
en meldingenreglement
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Argumentatie
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de klachten 
ingediend tegen het OCMW en de zorgvoorzieningen. Het klachtenrapport 2020 is toegevoegd als 
bijlage. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het klachtenrapport 2020 van de algemeen 
directeur.

5 2021_RMW_00042 Organisatiebeheersing - Jaarlijks rapport: kennisname
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals volgden de voorbije 
legislatuur dezelfde werkwijze op het vlak van de organisatie en de werking van het interne 
controlesysteem. Ook de werkwijze van het OCMW Herentals in dit verband was toen sterk 
gelijklopend. In het decreet over het lokale bestuur (DLB) is sprake van het 
organisatiebeheersingssysteem i.p.v. het interne controlesysteem. De term interne controlesysteem 
komt uit het voormalige gemeentedecreet en OCMW-decreet.

Artikel 218 van het DLB bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen 
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor 
verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het 
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen 
en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men de vastgelegde 
doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst, wetgeving en procedures 
naleeft, over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt, op een effectieve en efficiënte 
wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet, de activa beschermt en fraude voorkomt.

De algemeen directeur stelt het organisatiebeheersingssysteem vast, na overleg met het 
managementteam (DLB, artikel 219). Het algemene kader van het  organisatiebeheersingssysteem en 
de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn (DLB, artikel 219). Dit laatste gebeurde door de gemeenteraad, de raad voor 
maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het 
AGB Sport en Recreatie Herentals op 17 december 2019. 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over het organisatiebeheersingssysteem aan het college 
van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk 
welzijn (DLB, artikel 219). Op 14 juni 2021 nam het vast bureau kennis van het jaarrapport en vroeg 
het de voorzitter dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Vandaag rapporteert de algemeen directeur 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en wijzigingen



7/13

 Decreet van 5 juli 2013 houdende organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en 
de lokale besturen, en wijzigingen

 Besluit van de Vlaamse regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten, en 
wijzigingen

 Bestuursdecreet van 7 december 2018, en wijzigingen

 Besluit gedelegeerd bestuurder van 2 december 2019 voor het vaststellen van het algemeen 
kader van het organisatiebeheersingssysteem

Argumentatie
Op 17 december 2019 keurden de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van 
bestuur van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals het 
algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem goed.

Op 23 juni 2020 namen de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur 
van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals kennis van 
het nieuwe actieplan organisatiebeheersing. Het gaat om een 10-puntenplan dat werd opgesteld door 
de algemeen directeur in overleg met het managementteam (MAT). Daarin wordt voor elke actie een 
verantwoordelijke aangeduid en een timing vastgelegd.

Vandaag biedt de algemeen directeur een zesde rapport 'Opvolging actieplan organisatiebeheersing' 
aan. Hiermee geven we invulling aan de wettelijke verplichting tot jaarlijks rapporteren over de 
organisatie en de werking van het vroegere interne controlesysteem, het nieuwe 
organisatiebeheersingssysteem. We lichten hiermee vooral de resultaten van de afgesproken acties uit 
het 'Actieplan organisatiebeheersing' toe. Dit is het eerste opvolgingsrapport van het nieuwe actieplan. 
Dat actieplan loopt immers tot en met het einde van de huidige legislatuur (31 december 2024).

Het jaarlijks rapport (cf. bijlage) geeft in punt 1. Context en relevante voorgeschiedenis een overzicht 
van de algemene beginselen van organisatiebeheersing, op welke manier dat begrip een wettelijke 
invulling kreeg en de wijze waarop de stad, het OCMW en beide AGB's dit hebben aangepakt. In punt 
2. Toelichting stand van zaken 'Actieplan organisatiebeheersing' volgt een schematisch overzicht van 
hoe ver het staat met de uitvoering van het actieplan organisatiebeheersing, welke zaken op schema 
zitten en waarom voor bepaalde items een bijsturing nodig was. In punt 3. Audit Vlaanderen gebeurt 
hetzelfde met betrekking tot globale rapporten die Audit Vlaanderen publiceerde. Op deze manier is 
meteen duidelijk welke de planning is voor de toekomst voor beide punten. In punt 4. Conclusie komt 
een beknopte samenvatting van het voormelde.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport van de algemeen directeur met 
betrekking tot de organisatiebeheersing in 2020. 

Dienst financiën

6 2021_RMW_00039 Jaarrekening 2020 OCMW Herentals: vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het boekjaar dat volgt op 
datgene waarop de rekening betrekking heeft, uit over de goedkeuring van de geïntegreerde 
jaarrekening van stad en OCMW.

De stad en het OCMW vormen samen één rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde 
jaarrekening. Juridisch blijven het echter twee afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke 
jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het 
OCMW definitief vast.

Op 7 juni 2021 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van de jaarrekening 
2020 vast en vroeg de voorzitter van de gemeenteraad om de jaarrekening 2020 ter definitieve 
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op 7 juni 2021 stelde het vast bureau het ontwerp van de jaarrekening 2020 vast en vroeg de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om de jaarrekening 2020 ter definitieve 
vaststelling voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Vandaag stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het deel van de jaarrekening 2020 van de OCMW 
Herentals vast.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
In bijlage is de volledige geïntegreerde jaarrekening 2020 van de stad en OCMW Herentals 
opgenomen.

Een jaarrekening bestaat uit 4 delen:

 De beleidsevaluatie

 De financiële nota

 De toelichting

 De documentatie

De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten en het financiële 
evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening 2020 van de stad en OCMW zijn in het besluit 
opgenomen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de jaarrekening 2020 van OCMW Herentals 
vast.

Balans  

Activa Passiva
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Vlottende activa 41.202.672Schulden 67.311.807

Vaste activa 225.216.868Nettoactief 199.107.732

Totaal Activa 266.419.540Totaal passiva 266.419.540

    

Staat van opbrengsten en kosten   

Totaal kosten   61.878.571

Totaal opbrengsten   63.173.509

Overschot van het boekjaar  1.294.938

Budgettair resultaat Jaarrekening

I. Exploitatiesaldo  7.492.091 

a. Ontvangsten  61.694.032 

b. Uitgaven  54.201.941 

II. Investeringssaldo  -3.190.764 

a. Ontvangsten  2.146.454 

b. Uitgaven  5.337.217 

III. Saldo exploitatie en investeringen  4.301.328 

IV. Financieringssaldo  -3.769.788 

a. Ontvangsten  1.017.406 

b. Uitgaven  4.787.194 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar  531.540 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 
boekjaar  28.911.196 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat  29.442.735 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat  29.442.735
 

Autofinancieringsmarge  Jaarrekening 

I. Exploitatiesaldo  7.492.091 

II. Netto periodieke aflossingen  2.997.610 

a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen  4.696.756 

b. Periodieke terugvordering leningen  1.699.145 

III. Autofinancieringsmarge  4.494.481 
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Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge  Jaarrekening 

I. Autofinancieringsmarge  4.494.481 

II. Correctie op de periodieke aflossingen  388.550 

a. Periodieke aflossingen conform de 
verbintenissen  4.696.756 

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële 
schulden  4.308.206 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  4.883.030 

 

Stemming op besluit 1
- 23 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; 

Marcel De Cuyper; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; 
Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt; Lore Wagemans

- 3 stem(men) tegen: Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen
- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten

Bijlagen
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_StadOCMW.pdf
 20210629_Jaarrekening2020_BBC_StadOCMW_Documentatie.pdf

7 2021_RMW_00044 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 OCMW Herentals 
- AMJP2021-1: vaststellen en voorleggen aan de 
gemeenteraad
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het planningsproces voor het nieuwe meerjarenplan startte in de stad Herentals al in 2017 met het 
opmaken van SWOT-analyses. In 2018 werd gewerkt aan een omgevingsanalyse en een 
inspiratienota. Deze inspiratienota is een werkdocument ter ondersteuning van de beleidsploeg voor 
de bestuursperiode 2019-2024 bij het opmaken van hun strategische plannen en het beleid voor de 
volgende legislatuur. Op 29 mei 2018 werden de omgevingsanalyse en de inspiratienota 
gepresenteerd aan alle toenmalige raadsleden en leden van opkomende partijen.

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 7 juni stelde het vast bureau het ontwerp van de eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 
2020-2025 vast en vroeg de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om het ontwerp van 
de aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring voor te leggen aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn.
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De stad en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben elk hun eigen 
bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk 
welzijn moet eerst zijn eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan 
de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is 
goedgekeurd. 

Vandaag stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het deel van de eerste aanpassing in 2021 van het 
meerjarenplan 2020-2025 van OCMW Herentals vast en vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om 
deze aanpassing ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit vier onderdelen:

1. de motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

2. de strategische nota

3. de financiële nota, die bestaat uit: 

o het financiële doelstellingenplan (schema M1)

o de staat van het financieel evenwicht (schema M2)

o het overzicht van de kredieten (schema M3)

4. de toelichting

Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar positief zijn en op het einde van de 
planningsperiode moet de autofinancieringsmarge ten minste nul zijn. Een positieve 
autofinancieringsmarge wijst immers op een structureel evenwicht. 

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) berekent de autofinancieringsmarge (AFM) 
opnieuw, maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8 % van de uitstaande 
schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van 
leningen doorschuift naar de volgende jaren, levert dit een verschil tussen AFM en GAFM. Als de 
gecorrigeerde autofinancieringsmarge kleiner is dan de autofinancieringsmarge verschuift het bestuur 
financiële lasten door naar een volgende legislatuur of generatie en zorgt dit voor een potentieel fictief 
structureel evenwicht. Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt vanaf BBC2020 mee 
gerapporteerd in het schema M2.

De volledige impact voor 2021 van de coronacrisis kan nog niet verwerkt worden in deze aanpassing 
van het meerjarenplan. Er is al wel een inschatting gemaakt voor bepaalde uitgaven en ontvangsten 
van dienstverlening, maar deze is nog niet volledig meetbaar. Dit zal pas in de loop van de volgende 
maanden in kaart kunnen gebracht worden en nadien ook verwerkt.

In deze aanpassing is ook het resultaat van de jaarrekening 2020 verwerkt.

Besluit
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De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de eerste aanpassing van 2021 van het 
meerjarenplan 2020-2025 van OCMW Herentals vast. 

De raad voor maatschappelijk welzijn vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de eerste 
aanpassing van 2021 van het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

Stemming op besluit 1
- 23 stem(men) voor: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; 

Marcel De Cuyper; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; 
Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt; Lore Wagemans

- 3 stem(men) tegen: Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen
- 2 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten

8 2021_RMW_00043 Delegatie van bevoegdheden inzake 
overheidsopdrachten 2021
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het 
meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de legislatuur. 

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 2 juni 2020 keurde de gemeenteraad de eerste aanpassing van het meerjarenplan goed.

Op 8 december 2020 keurde de gemeenteraad de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025 goed, waarin ook de kredieten voor 2021 worden vastgesteld.

Op 29 juni 2021 keurde de gemeenteraad de eerste aanpassing in 2021 van het meerjarenplan 2020-
2025 goed.

Vandaag keurt de raad voor maatschappelijk welzijn de delegatie van de bevoegdheid tot de keuze 
van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de lastvoorwaarden voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor bepaalde werken, leveringen en diensten aan het vast bureau goed. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

 Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)

 Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de 
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
Het nominatief toevertrouwen van bevoegdheden door de raad van maatschappelijk welzijn aan het 
vast bureau, kon bij toepassing van het OCMW-decreet door het nominatief inschrijven van die 
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overheidsopdrachten in het budget. In het Decreet lokaal bestuur wordt die bevoegdheid niet 
hernomen. Een afzonderlijk besluit is daarom vereist omdat de bevoegdheidsdelegatie niet kan 
opgenomen worden in (de aanpassing van) het meerjarenplan.

De raad van maatschappelijk welzijn kan delegeren door de opdracht nominatief aan het vast bureau 
toe te vertrouwen. 

Als bijlage wordt de lijst opgenomen van overheidsopdrachten waarvoor de bevoegdheid tot het 
vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het gunnen van overheidsopdrachten 
gedelegeerd wordt. Dit is de lijst van alle investeringsuitgaven uit de eerste aanpassing van 2021 van 
het meerjarenplan 2020-2025. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert de bevoegdheid tot de keuze van de 
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de lastvoorwaarden voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor de werken, leveringen en diensten die vermeld zijn in de tabel, opgenomen 
als bijlage, aan het vast bureau. 

Stemming op besluit 1
- 16 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; 
François Vermeulen; Stefan Verraedt

- 2 stem(men) tegen: Evelyn Breugelmans; Peter Verpoorten
- 10 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Stefan Geyzen; Anne-Mie 

Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; Lore 
Wagemans

Bijlagen
 20210629_TabelDelegatieBevoegdhedenOverheidsopdrachten.pdf

de algemeen directeur
Dirk  Soentjens

     de voorzitter
     Rutger Moons
     


