HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET OVERLEGCOMITE GEMEENTE/OCMW
VASTGESTELD IN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17.07.2019.

Dit huishoudelijk reglement wijzigt en vervangt een aantal bepalingen van het huishoudelijk
reglement dat de voorwaarden en modaliteiten van het overleg bepaalt.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn:
Gelet op de artikelen 26§2, 26bis, 33bis en 42, lid 5 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1993 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten
van het overleg, bedoeld in het artikel 26, §2 van de organieke wet van 8/07/1976 betreffende de
OCMW’s en gewijzigd door de wet van 5 augustus 1992;
Gelet op de overeenkomst van 18 juli 2002 die de gemeente en het OCMW bindt aan het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT), in het bijzonder de
artikelen 11 en 13
BESLISSEN:
Het reglement dat de voorwaarden en modaliteiten van het overleg van het overlegcomité
Gemeente/OCMW bepaalt als volgt vast te stellen:
Artikel 1: VOORWERP VAN HET OVERLEGCOMITE
Het overlegcomité is een middel dat toelaat de samenwerking en samenwerkingsverbanden tussen
de gemeente en het OCMW te organiseren, zowel voor door het OCMW genomen beslissingen, als
voor gemeentelijke beslissingen.
Artikel 2: AAN HET OVERLEGCOMITE VOOR TE LEGGEN AANGELEGENHEDEN
Krachtens het artikel 26bis van de voornoemde organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
OCMW’s:
§ 1. Over de volgende aangelegenheden kan het OCMW slechts beslissen indien zij vooraf zijn
voorgelegd aan het advies van het overlegcomité:


De begroting van het centrum alsook die van de ziekenhuizen welke van het centrum
afhangen



Het vaststellen of wijzigen van de personeelsformatie



Het vaststellen of wijzigen van het administratief en geldelijk statuut van het personeel, voor
zover die vaststelling of wijzing een financiële weerslag kan hebben of erdoor van het statuut
van het gemeentelijk personeel wordt afgeweken
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Het artikel 42, lid 5, van de organieke wet bepaalt dat het personeel van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn hetzelfde administratief en geldelijk statuut geniet als
het personeel van de gemeente waar de zetel van het centrum gevestigd is, met inbegrip van
de regels inzake de opleiding.


De indienstneming van bijkomend personeel, behalve in gevallen van hoogdringendheid
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 56 van de voornoemde organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de OCMW’s



Het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en de uitbreiding van de bestaande



Het oprichten van verenigingen overeenkomstig de artikelen 118 en volgende van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s



De begrotingswijzigingen, zodra deze van aard zijn dat ze de tegemoetkoming van de
gemeente zullen verhogen of verminderen evenals de beslissingen met betrekking tot de
ziekenhuizen waardoor hun tekort toeneemt



Het beleidsprogramma en het driejaarlijks plan bedoeld in het artikel 72 van de organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s

§2. Over de volgende aangelegenheden kunnen de gemeentelijke overheden slechts beslissen indien
zij vooraf zijn voorgelegd aan het advies van het overlegcomité:


Het vaststellen of wijzigen van het administratief en geldelijk statuut van het personeel, voor
zover de desbetreffende beslissingen een weerslag kunnen hebben op de begroting en het
beheer van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn



Het oprichten van nieuwe diensten of instellingen met een sociale doelstelling en de
uitbreiding van de bestaande

§3 Telkens wanneer een voorstel voor advies aan het overlegcomité wordt voorgelegd, worden
genoemd voorstel en de notulen van de overlegvergadering bij de beslissing gevoegd en verstuurd
naar de toezichthoudende overheid

Artikel 3: ANDERE AAN HET OVERLEGCOMITE VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
Krachtens het artikel 11 van de voornoemde overeenkomst met het BGHGT:
Naast de documenten die verplicht voorgelegd worden aan het overlegcomité, zal de schepen belast
met het toezicht op het OCMW samen met het OCMW de verzending van de volgende documenten
organiseren:





De ontwerprekening en zijn bijlagen
Een kwartaaloverzicht van zijn thesauriesituatie
Een kwartaaloverzicht van het personeelsbestand in vergelijking met zijn begroting en kader
Een maandoverzicht van het reële verbruik van de begrotingskredieten
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Een kwartaaloverzicht van de evolutie van het aantal behandelde dossiers op het vlak van
tussenkomstaanvragen voor leefloon met een uitsplitsing per categorie
Een kwartaalevolutie van de bezettingsgraad van het rusthuis

Deze documenten worden gelijktijdig verzonden naar de gewestelijk inspecteur. Enkel de punten
waarvoor geen gunstig advies gegeven werd door het overlegcomité of met een ongunstig advies van
de gewestelijk inspecteur zullen op de agenda van het begeleidingscomité geplaatst worden.
Voor de punten van het OCMW waarvoor geen gunstig advies gegeven werd door het overlegcomité
of waarvoor de gewestelijk inspecteur een ongunstig advies gegeven heeft, kan de voorzitter van de
raad voor maatschappelijk welzijn het begeleidingscomité met deze punten op de agenda bijwonen.

Artikel 4: OVERDRACHT AAN DE GEMEENTE VAN DE AAN HET ADVIESCOMITE VOORGELEGDE
DOCUMENTEN – OMSTANDIG ADVIES.
Krachtens het artikel 11 van de voornoemde overeenkomst met het BGHGT:
§1. Het OCMW zal de aan het overlegcomité voorgelegde documenten per post en elektronisch
verzenden naar de gemeentelijke Dienst Controle binnen een termijn van 15 dagen, waardoor de
gemeente de mogelijkheid heeft om een omstandig advies op te stellen voor de delegatie van de
gemeenteraad.
§2. Onder voorbehoud van naleving van de onder §1 opgelegde termijnen zullen al deze documenten
en het omstandig advies door de Dienst Controle gelijktijdig aan de delegatie van de gemeenteraad
en aan de gewestelijk inspecteur verzonden worden binnen een termijn van 5 dagen voor het
overlegcomité.

Artikel 5: SAMENSTELLING VAN HET OVERLEGCOMITE
§1. Het overleg zal plaatsvinden tussen een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn en
een delegatie van de gemeenteraad. De delegaties omvatten in elk geval de burgemeester en de
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Deze delegaties vormen samen het overlegcomité.
§2. De delegatie van de gemeenteraad, enerzijds en die van de raad voor maatschappelijk welzijn,
anderzijds bestaan elk uit vijf leden.
De Secretarissen van de gemeente en van het OCMW of hun afgevaardigden alsook de specialisten
van de betrokken diensten wonen de vergaderingen bij.
Artikel 6: DEELNAME VAN DE SCHEPEN VAN FINANCIËN
De schepen van financiën of, bij verhindering, de schepen die hij aanwijst, maakt deel uit van de
delegatie van de gemeenteraad wanneer de begroting van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of die van een ziekenhuis dat van het centrum afhangt, aan het
overlegcomité wordt voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de begrotingswijzigingen van zodra deze van
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aard zijn om de toelage van de gemeente te verhogen evenals voor de beslissingen waardoor het
tekort van de ziekenhuizen dreigt te vergroten.
Artikel 7: WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET COMITE
§1. Telkens een lid van het overlegcomité niet langer deel uitmaakt van de gemeenteraad of van de
raad voor maatschappelijk welzijn, wordt er onmiddellijk voorzien in zijn vervanging binnen het
overlegcomité, overeenkomstig de wet.
§2. Wanneer de samenstelling van een van de delegaties gewijzigd wordt, wordt de beslissing van de
gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn onmiddellijk meegedeeld aan de
voorzitter van het OCMW en aan de burgemeester van de gemeente.
Artikel 8: FREQUENTIE VAN DE VERGADERINGEN
Het overlegcomité wordt bijeengeroepen telkens dit nodig is en verplicht om de drie maanden.
Artikel 9: VOORRECHTEN VAN DE BURGEMEESTER
§1. De burgemeester kan de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bijwonen met
raadgevende stem.
Wanneer de burgemeester de vergaderingen bijwoont, kan hij deze voorzitten indien hij dat wenst.
§2. Telkens de burgmeester de bevoegdheid uitoefent die hem werd toegekend door het artikel 33
bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s en de bespreking of de stemming
omtrent een agendapunt van de raad voor maatschappelijk welzijn verdaagt, wordt het
overlegcomité uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen volgend op de voornoemde vergadering van
de raad voor maatschappelijk welzijn bijeengeroepen.
Artikel 10: AGENDA EN SAMENROEPING
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn stelt de agenda op van het overleg, evenals
de dag en het uur waarop het overleg zal plaatshebben. Hij roept de vergadering van het
overlegcomité samen.
Hij is bovendien gehouden het overlegcomité samen te roepen telkens de burgemeester daarom
vraagt en op de agenda de door de burgemeester voorgestelde punten te plaatsen.
Indien de voorzitter het overlegcomité niet samenroept is de burgemeester gemachtigd het te doen
in voorkomend geval.

Artikel 11: UITNODIGINGSMODALITEITEN
De uitnodiging gebeurt schriftelijk op papier of elektronisch en op de door elk lid van het
overlegcomité gekozen woonplaats, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering. Deze termijn
kan worden ingekort bij hoogdringendheid.
Artikel 12: VOORBEREIDING EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE DOSSIERS
§1: De uitnodiging omvat de agenda van de vergadering.
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Wanneer de agenda zowel punten bevat die voorgesteld zijn door de gemeentelijke overheid als
punten voorgesteld door de OCMW-overheid, worden de dossiers en documenten respectievelijk
voorbereid door de gemeentesecretaris en door de secretaris-generaal van het OCMW.
De secretaris-generaal van het OCMW en de gemeentesecretaris plegen desgevallend overleg
hierover.
De voorbereidende documenten betreffende de punten op de agenda zullen te gelegener tijd
verstuurd worden naar de voorzitter van het OCMW of, desgevallend, naar de burgemeester, in geval
de uitnodiging door laatstgenoemden werd verstuurd.
§2: De volledige dossiers worden ter beschikking gesteld van de leden van het overlegcomité op de
zetel van het OCMW gedurende de termijn vastgesteld in het artikel 11, behalve op zaterdag, zondag
en wettelijke feestdagen.
Artikel 13: NOTULEN
§1: De secretaris-generaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn neemt het
secretariaat waar van het overlegcomité.
§2: De notulen van de vergadering van het overlegcomité worden door de burgemeester en door de
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op papier of elektronisch verstuurd naar de
leden van de bovenvermelde delegaties en naar de gemeentelijke Dienst Controle.
§3: De burgemeester en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgen de notulen
van de vergadering van het overlegcomité, ter informatie, aan de gewestelijk inspecteur en aan de
betrokken raad, tijdens zijn volgende vergadering.
§4: Elke secretaris houdt een exemplaar van de notulen bij.

Artikel 14: VERSLAG MET BETREKKING TOT DE SCHAALVOORDELEN
Het overlegcomité waakt erover dat er jaarlijks een verslag met betrekking tot de schaalvoordelen en
het opheffen van overlappingen of het dooreenlopen van activiteiten van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn en van de gemeente opgesteld wordt. Dit verslag wordt aan de
begroting van het centrum en aan de begroting van de gemeente gehecht.
Artikel 15: VOORZITTERSCHAP
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn zit het overlegcomité voor in geval van
verhindering van de burgemeester.
Artikel 16: GESLOTEN DEUREN
De vergaderingen van het overlegcomité gebeuren met gesloten deuren.
Artikel 17: AANWEZIGHEIDSQUORUM
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Bij gebrek aan naar behoren vastgesteld overleg omwille van de volledige afwezigheid van een of
andere delegatie, is het aan de betrokken administraties om te beslissen, zonder afbreuk te doen van
de toepassing van het administratief toezicht.

Beslist in openbare zitting, te Schaarbeek, op……………………………………
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