
NOTULEN DER VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN 

GEHOUDEN OP MAANDAG 10 FEBRUARI 2020 ........................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Lore Michiels, voorzitter 

Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 

Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo 

Guypen, Sofie De Waele, Wim Berden, Karolien Grosemans, Toon 

Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, 

Wim Hayen, Danny Jamers, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter 

De Ryck, Ludo Knaepen, Raadsleden 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jimmy Graulus, Raadslid 

Afwezig / 

 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Secretariaat: (open) 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 13 januari 2020; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 13 januari 2020 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

B.  Toetreding gemeente en OCMW tot Audio (Vereniging van publiek recht onderworpen aan 

deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur), goedkeuring van een 

intern auditcharter, oprichting van een plaatselijke auditcomité. 

Overwegend de vereisten van deugdelijk bestuur, alsook dat de stad op een continue wijze 

de dienstverlening wil versterken door het uitbouwen van een performante en efficiënte 

organisatie, met voldoende sterke beheerscontrole; 

Overwegend dat de stad in het kader van de kwaliteitszorg een systeem van interne 

controle dient uit te werken zoals voorzien in de artikelen 217 t.e.m. 220 van het decreet 

over het lokaal bestuur; 

Overwegend het belang van (interne) audits en evaluaties, met de eruit volgende 

aanbevelingen en verbetervoorstellen, als instrument om de werking en de 

organisatiebeheersing (sturing en controle) te verbeteren; 



Overwegend dat Audio over belangrijke ervaring en expertise beschikt voor het uitvoeren 

van professionele interne audits en adviesverlening met het oog op het ontwikkelen van 

een systeem van organisatiebeheersing met inbegrip van instrumenten van interne controle, 

speciaal bij lokale besturen (steden, gemeenten, OCMW ’s en verwante publieke entiteiten 

zoals hulpverleningszones, lokale publieke ziekenhuizen…); 

Overwegend  dat de toetreding tot de vereniging Audio, gelet op wat voorafgaat, ertoe 

bijdraagt dat het bestuur de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur inzake het 

systeem van interne controle/organisatiebeheersing planmatig vorm geeft; 

Overwegend dat Audio een welzijnsvereniging is of een vereniging van publiek recht 

onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur; 

Overwegend dat, overeenkomstig artikel 475 van het decreet over het lokaal bestuur, 

‘rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerk hebben’ kunnen toetreden tot een 

welzijnsvereniging; 

Overwegend dat de vereniging Audio uitsluitend werkt voor vennoten-leden, waardoor de 

vennoten-leden zich rechtstreeks tot de vereniging kunnen wenden, wat een soepele 

besluitvorming toelaat, waardoor er een gunstige btw-regeling van toepassing is en 

waardoor het uitschrijven van overheidsopdrachten niet vereist is; 

Overwegend dat toetreding tot Audio volgende meerwaarde biedt: analyses en 

aanbevelingen met direct nut, mogelijkheid tot ondersteuning bij de uitwerking van de 

verbeteracties, sterke sectorspecifieke kennis, uitwisseling van goede praktijken, tips & 

trics,  klantgerichte werking met hoge service-normen; 

Overwegende dat voor de voorbereiding van besluitvorming en de opvolging van de 

audits, adviestrajecten en de acties het opportuun geacht wordt over te gaan tot de 

oprichting van een auditcomité. 

Overwegende het voorstel van het M-team om volgende personen vanuit het M-team te 

laten zetelen in het auditcomité: 

-de algemeen directeur, Nathalie Creten 

-de financieel directeur, Ive Vanderlee 

-de projectbegeleider, Bart Bastijns 

-het diensthoofd welzijn, Jacinta Forier 

Overwegende dat vanuit het bestuur volgende kandidaten worden voorgedragen: 

-s.pa: de burgemeester, Bert Moyaers effectief en Guido Ector plaatsvervangend 

-Open Vld, Gert Vandersmissen effectief en Mark Vanleeuw plaatsvervangend 

-CD&V, Marijke Berden effectief en Bart Gruyters plaatsvervangend. 

 

Gelet op de statuten van Audio en op het auditcharter; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid op artikel 41 tweede lid, 4° 

betreffende de beslissing tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in 

agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen; 

Met 18 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert 

Vandersmissen, Guido Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, 

Toon Durwael, Jessie Schrijvers, Evi Appeltans, Martine Vancauteren, Lore Michiels, 

Wim Hayen, Tim Raskin, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen), 4 onthoudingen (Wim Berden, 

Karolien Grosemans, Danny Jamers, Johny Franssen) 

BESLUIT: 



Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om toe te treden tot de welzijnsvereniging 

Audio. 

Er is een eenmalige toetredingskost van 0,10 euro per inwoner voor de toetreding van 

gemeente en OCMW. 

Er is geen vaste jaarlijkse kost. Elke auditopdracht wordt afzonderlijk gefactureerd. 

De samenwerking betreft een lange termijnsamenwerking. Het bestuur engageert zich om 

jaarlijks zeker één audit te laten uitvoeren of rond één thema een samenwerking op te 

zetten tot verbetering van de beheersing van de organisatie en dit in gemeente of OCMW. 

       

Artikel 2 

De raad keurt het interne auditcharter goed dat is voorgelegd door Audio als bijlage bij 

onderhavige beslissing en dat bij alle leden van toepassing is. Het beschrijft de wederzijdse 

rechten en plichten met het oog op het uitvoeren van interne audits, zoals voorzien in 

artikel 217 t.e.m. 220 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Artikel 3 

De gemeenteraad beslist tot het oprichten van een plaatselijk auditcomité en de raad voor 

maatschappelijk welzijn neemt kennis hiervan en sluit zich hierbij aan. 

Het auditcomité bestaat uit : 

- s.pa. burgemeester Bert Moyaers effectief en Guido Ector plaatsvervangend 

- Open Vld, Gert Vandersmissen effectief en Mark Vanleeuw plaatsvervangend 

- CD&V, Marijke Berden effectief en Bart Gruyters plaatsvervangend.  

- de algemeen directeur, Nathalie Creten 

- de financieel directeur, Ive Vanderlee 

- de projectbegeleider, Bart Bastijns 

-het diensthoofd welzijn, Jacinta Forier 

Artikel 4. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- de dienst financiën, 

- het secretariaat. 

De N-VA-fractie wenst haar onthouding niet te motiveren. 

________ 

Raadslid Wim Berden wenst zijn onthouding niet te motiveren. 

_________ 

2.  Kennisgeving 

A.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 



Besloten in zitting van heden 

  

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Lore Michiels 

 


