OCMW Borgloon
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Administratief toezicht

Zitting van 26 februari 2019

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Danny Deneuker, schepen/voorzitter BCSD; de heer Jo Feytons, schepen; mevrouw MarieBerte Leunen, raadslid; mevrouw Greet Baldewijns, raadslid; de heer Rudi Deroulou, raadslid; de heer
Jeroen Bellings, schepen; de heer Eric Awouters, burgemeester; de heer Ludo Dedrij, raadslid;
mevrouw Lotje Ory, raadslid; mevrouw Loes Ory, raadslid; mevrouw Shana Schoubben, schepen; de
heer Frank Toppets, raadslid; de heer Kim Mommen, raadslid; de heer Wim Lambrechts, raadslid;
mevrouw Marilou Vanmuysen, raadslid; mevrouw Inge Robeyns, raadslid; mevrouw Veronique Smets,
raadslid; de heer Jo Dardenne, schepen; mevrouw Annelies Feytons, raadslid; de heer Jos Claes,
raadslid; mevrouw Joke Feytons, raadslid; mevrouw Vera Leemans, algemeen directeur
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Goedkeuring informatieveiligheidsplan
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Gegevens worden meer en meer uitgewisseld en gedeeld door allerlei organisaties en
diensten. Deze uitwisseling bevordert de dienstverlening naar de burger, maar creëert tevens
nieuwe risico's voor de privacy en de bescherming van de gegevens. De toegenomen
mobiliteit van data door middel van mobiele dragers (smartphones, laptops en tablets) en het
gebruik van internet brengen grotere risico's met zich mee. Het is voor ons lokaal bestuur dan
ook van het grootste belang dat het zijn visie op beveiliging duidelijk omschrijft en bepaalt
wie toegang heeft tot welke data en welke beveiligingsmaatregelen daarvoor genomen
worden.
Bovendien stellen de Europese, Federale en Vlaamse overheid steeds strengere eisen bij het
gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. Momenteel hebben de commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacycommissie) en de Vlaamse
Toezichtscommissie (VTC) reeds minimale beveiligingsnormen opgesteld. Sinds 25 mei met
de invoering van de AVG (GDPR) werd de Privacycommissie omgevormd naar de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Een openbaar bestuur dient wettelijk te beschikken over een informatieveiligheidsconsulent
en dient jaarlijks een geactuarliseerd informatieveiligheidsplan op te stellen. De Federale en
Vlaamse overheid kunnen deze veiligheidsplannen gericht opvragen en controleren.
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Om na te gaan welke maatregelen het OCMW Borgloon dient te nemen in functie van
informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens, werd door C-smart (merknaam
van Cipal dv), een algemene risicoanalyse van de informatieveiligheid uitgevoerd. Deze
risicoanalyse is gebaseerd op de ''richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van
persoonsgegevens' van de Privacycommissie. Hieruit vloeiden een aantal aanbevelingen
voort om de informatieveiligheid van ons bestuur te verbeteren.
De uit te voeren acties ter realisatie van de aanbevelingen werden gegroepeerd in een
meerjarig informatieveiligheidsbeleidsplan (2018-2021).

Secretariaat
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Goedkeuring notulen van de openbare OCMWraadszitting d.d. 29 januari 2019
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, als het gevolg dat gegeven werd aan
die punten waarover de de raad voor maatschappelijk welzijn een beslissing heeft genomen.
De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht
dagen voor de vergadering van de raad ter beschikking van de raadsleden. De notulen van de
openbare vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden via het systeem van
Green Valley.
Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de
notulen in die zin aangepast.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen van de raadszitting
d.d. 29 januari 2019 goed te keuren.

Beleidsdomein Interne Zaken
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Cipal dv: goedkeuring agendapunten buitengewone
algemene vergadering d.d. 22 maart 2019
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Het OCMW van de stad Borgloon is lid van de dienstverlenende vereniging Cipal dv.
De bijzondere algemene vergadering d.d. 22 maart 2019 heeft de volgende agenda:
1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van
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bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt de voorwaarden
met betrekking tot de toepassing van de in house-exceptie. Het is belangrijk dat de deelnemers
van Cipal beroep kunnen doen op de in house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen
toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden
gevoerd. De in house-exceptie houdt onder meer in dat er sprake moet zijn van een
"gezamelijke controle", hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal
moeten worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen.
Het voorstel van gezamelijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders is de volgende:
Dries Wim, burgemeester Genk
Eens Karolien, schepen Tessenderlo
Fourie Lore, schepen Landen
Geypen Greet, schepen Mechelen
Iacopucci Pietro, schepen Waregem
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde
Matheï Steven, burgemeester Peer
Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg
Paredaens Koen, schepen Zoersel
Stijnen Francis, schepen Turnhout
Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal
Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem
Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen
Deze gezamelijke voordrachtlijst kwam tot stand na een uitgebreide consultatie- en
overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal. Bij de opmaak van deze gezamenlijke
voordrachtlijst werd er onder meer rekening gehouden met de decretale en statutaire
bepalingen, geografische verdeling bevolkingscijfers, politieke verdeling, man/vrouw
verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur.
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Departement Interne Zaken OCMW
Secretariaat
4

2019_RMW_00006

Goedkeuring notulen van de besloten OCMWraadszitting d.d. 29 januari 2019
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De notulen van vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, als het gevolg dat gegeven werd aan
die punten waarover de de raad voor maatschappelijk welzijn een beslissing heeft genomen.
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Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen en het resultaat van de
stemmingen.
Behalve bij geheime stemming en bij individuele toekenning of terugvordering van
maatschappelijke dienstverlening, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen
het voorstel heeft gestemd of zich onthield.
De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht
dagen voor de vergadering van de raad ter beschikking van de raadsleden. De notulen van de
besloten vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden via het systeem van Green
Valley. De inhoud is strikt vertrouwelijk.
Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de
notulen in die zin aangepast.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen van de besloten
raadszitting d.d. 29 januari 2019 goed te keuren.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

algemeen directeur
Vera Leemans

voorzitter
Danny Deneuker
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