RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering van
30 SEPTEMBER 2019

Bestuursondersteuning

ONTWERPBESLUIT
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

AGENDAPUNT 1.
Openbare zitting

30 september 2019

POLITIEKE ORGANEN-WERKING.
1)
Aktename brief d.d. 19.9.2019 van mevr. A. Berghmans waarbij zij
beroep doet op art. 102 van het decreet lokaal bestuur wegens
verhindering om medische redenen, als lid van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst.
2)
Aanstelling tijdelijk lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst, voor de duur van de afwezigheid van mevr. A. Berghmans.
Motivering
Voorgeschiedenis




2 januari 2019 – agendapunt 5- Raad voor Maatschappelijk Welzijn: verkiezing van
volgende leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst:
- Backx Chris
- Berghmans Anne
- Bollen Sophie
- Brooks Kim
- Niesten Frie
- Poppe Nele
- Symons Sharon
- Verbeeck Patricia
Brief van 19 september 2019 van mevrouw Anne Berghmans gericht aan de voorzitter van
de raad voor Maatschappelijk welzijn waarbij zij als verhinderd wenst beschouwd te
worden, wegens medische redenen voor een minimale termijn van twaalf weken, op basis
van artikel 102 van het decreet lokaal bestuur.

Feiten en argumentatie
Mevrouw Anne Berghmans werd met voordachtakte van de lijstverbinding Vld-Groen-m+ en NVA voorgedragen. Op deze voordrachtakte werd geen opvolger vermeld.
Bijgevolg dient de lijstenverbinding Vld-Groen-m+ en N-VA een nieuwe kandidaat voor te
dragen met een voordrachtakte die ondertekend wordt door een meerderheid van raadsleden
van deze lijstverbinding.
Juridische grond




Artikels 102 en 12 van het decreet lokaal bestuur m.b.t. verhindering van een raadslid.
Artikels 105§1 en 105§3 en art. 95 van het decreet lokaal bestuur m.b.t. de vervanging.
Artikel 96§1,3e lid van het decreet lokaal bestuur m.b.t. de eedaflegging.

Besluit:
Artikel 1
De raad neemt akte van de verhindering van mevrouw Anne BERGHMANS als lid van het
bijzonder comité voor de sociale dienst om medische redenen voor een minimale termijn van
12 weken, in toepassing van artikel 102 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 2
De raad gaat over tot de aanstelling van een tijdelijk lid van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst, voor de duur van de verhindering wegens medische redenen van mevrouw
Anne Berghmans, na onderzoek van de geloofsbrieven.

De eedaflegging van het aangestelde tijdeljk lid van het Comité zal gebeuren in handen van de
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn op een af te spreken datum.

Namens de raad,

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

Bestuurlijk Beheer

ONTWERPBESLUIT
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

AGENDAPUNT 2.
Openbare zitting

30 september 2019

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN. Voordracht van een lid van de raad van
bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen, ter vervanging
van de heer Kristof Calvo.
Motivering
Voorgeschiedenis



Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 – agendapunt 2: Voordracht
kandidaat-bestuurders SVK Mechelen.
Besluit Vast Bureau 16 september 2019 – punt 1: ter verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie










Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen heeft tot doel betaalbare en comfortabele
huisvesting te verschaffen in Mechelen aan personen en gezinnen die door hun
maatschappelijke situatie geen of weinig kans hebben om op de bestaande
huisvestingsmarkt aan bod te komen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
Volgende bepalingen uit de statuten zijn van toepassing:
- Het bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan een raad van bestuur. Het
Sociaal Huis beschikt over vier mandaten. De algemene vergadering benoemt de
bestuurders.
- De raad van bestuur kiest uit zijn bestuurders een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
en penningmeester. Het voorzitterschap wordt uitgeoefend door een afgevaardigde van
een deelnemend OCMW.
- Het OCMW kan in de bestuursorganen vertegenwoordigd worden door raadsleden en
door deskundigen die geen deel uitmaken van de raad voor maatschappelijk welzijn. De
afvaardiging van het Sociaal Huis mag echter maximaal voor één derde bestaan uit
deskundigen die geen lid zijn van de raad.
Het Sociaal Huis beschikt over negen mandaten in de bestuursorganen van SVK Mechelen,
namelijk vier afgevaardigden in de raad van bestuur en vijf leden in de Algemene
Vergadering.
Hiervoor werden volgende personen aangeduid/voorgedragen:
- Algemene Vergadering
o Mevrouw Elisabet Okmen, OCMW-raadslid
o De heer Vladimir Voskanian
o Mevrouw Gabriella De Francesco, lid vast bureau
o Mevrouw Fabienne Blavier, OCMW-raadslid
o Mevrouw Zineb El Boussaadani, OCMW-raadslid
- Raad van Bestuur
o Mevrouw Elisabet Okmen, OCMW-raadslid
o De heer Vladimir Voskanian
o Mevrouw Gabriella De Francesco, lid vast bureau
o De heer Kristof Calvo, OCMW-raadslid
De heer Kristof Calvo geeft zijn ontslag als bestuurder van SVK Mechelen. Voorgesteld
wordt om hem te vervangen door de heer Bert Delanoeije.
De te nemen beslissingen behoren tot de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk
welzijn.

Juridische grond


Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 78, 5° met betrekking tot het oprichten
van en toetreden tot rechtspersonen.



Statuten van Sociaal Verhuurkantoor Mechelen, inzonderheid de artikelen met betrekking
tot de samenstelling en de werking van de bestuursorganen.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn draagt de heer Bert Delanoeije voor als lid van de raad
van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen, ter vervanging van de heer Kristof
Calvo.
Namens de raad,

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

Financiën

ONTWERPBESLUIT
RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN

AGENDAPUNT 3.
Openbare zitting

30 september 2019

FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar
2019 - van het sociaal huis.
Motivering
Voorgeschiedenis






Gemeenteraadsbesluit 25 februari 2019 - punt 1: Goedkeuring van het budget 2019
Sociaal Huis.
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn 25 februari 2019 - punt 13: Vaststelling van het
budget 2019 Sociaal Huis.
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn 24 juni 2019 - punt 9: Vaststelling van de
budgetwijziging nr. 1 Sociaal Huis over dienstjaar 2019.
Gemeenteraad 24 juni 2019 – punt 20: Goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 Sociaal
Huis over dienstjaar 2019.
Besluit Vast Bureau 16 september 2019 – punt 3: ter verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie
Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne
kredietaanpassing gewijzigd worden:
1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan
overeenkomstig artikel 27;
2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de
laatste budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen
de ontvangsten en de uitgaven tot gevolg hebben;
3° wijzigingen van een verbinteniskrediet van een investeringsenveloppe;
4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten van
investeringsenveloppes van een budgettaire entiteit;
5° wijzigingen van het liquiditeitenbudget voor wat betreft de transactiekredieten andere (dan
exploitatie en investeringen) verrichtingen.
In deze budgetwijziging worden naast technische aanpassingen die niet via IKA kunnen ook
nog inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De detail hiervan is terug te vinden in de bijlage
‘vereenvoudigde budgetwijziging’.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 art 249 § 2 en § 3.
De raden moeten het budget voor 2019 vaststellen in het najaar van 2018 of in de loop van
het eerste kwartaal van 2019.
Als de vaststelling in 2019 gebeurt, passen de gemeenten en OCMW’s daarbij de procedure toe
die het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur beschrijft.
Ze stellen elk hun eigen budget vast, waarna de gemeente zich ook uitspreekt over het budget
van het OCMW.
Argumentatie
In bijlage van dit besluit zitten volgende documenten, gegenereerd door de Olympussoftware,
en die als verklarende nota bij de budgetwijziging gelden:
 Document BW 0: motivering van de wijziging budget 2019: geeft alle voorgestelde
wijzingen in detail weer.
 Document BW 1: wijzigingen doelstellingennota, prioritaire doelstellingen: geeft de
wijzigingen aan de strategische nota










Document BW 2: wijzigingen doelstellingennota, overig beleid: geeft de wijzigingen aan de
strategische nota Document BW 3: doelstellingenbudget BW in aanvraag (schema B1 van
budget): geeft per beleidsdomein en voor exploitatie, investeringen en verrichtingen
liquiditeitenbudget de voorgestelde wijzigingen
Document BW 4: de financiële toestand: is de bevestiging dat het gewijzigde budget 2019
past in het gewijzigde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge verslechtert met 45.578
euro van -2.531.718 euro naar -2.577.290 euro.
Document BW 5: wijziging van de lijst van nominatieve subsidies
Document BW 6: wijziging van het exploitatiebudget (schema B2 van het budget): vat de
wijzigingen van het exploitatiebudget samen per beleidsdomein.
Document BW 7: wijziging van een investeringsenveloppe (schema B3 van het budget):
geeft de wijzigingen weer per investeringsenveloppe en per balansrubriek waarop de
investeringen betrekking hebben.
Document BW 8: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
(schema B4 van het budget): een overzicht per beleidsdomein
Document BW 9: wijziging van het liquiditeitenbudget (schema B5 van het budget)

Na BW 1/2019
Geraamd resultaat vorige
jaren

Na BW2/2019

6.720.340

6.720.340

Exploitatiebudget

-2.611.247

Investeringsbudget

13.297.434

13.297.434

-17.190.471

-17.190.471

Andere liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis
Gecumuleerd budget
resultaat

-

Wijziging

-45.578

-2.656.825

-6.504.283

-45.576

-6.549.861

216.057

-45.578

170.479

Document BW 10: wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en
investeringssubsidies.

Het exploitatieoverschot na BW 1 evolueert van -2.611.247 euro naar -2.656.825 euro.
Het saldo van het investeringsbudget en van liquiditeitenbudget wijzigt niet.
Alle wijzigingen zijn in detail terug te vinden in het document “vereenvoudigde
budgetwijziging”.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2019 vast.
Namens de raad,

Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

