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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 23 december 2020

Aanwezig:
Geert Quintens, Voorzitter
Alain De Vlieghe, Burgemeester
Jacques Demeyere, Annelies Dewulf, Schepenen
Wim Cools, Schepen, BCSD-voorzitter
Christine Schouteeten-Jonckheere, Noël Delaere, Eddy Goethals, Emmy Lagast, Sarah
Siembrouck, Sylvia Vanhoorenweder, Raadsleden
Franky Goethals, Algemeen Directeur

De Gemeenteraad,

Dagorde: Goedkeuren algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem.

Motivering
Feiten en context
Audit Vlaanderen stelde in haar rapport dat de gemeente en het OCMW Zuienkerke geen
duidelijk goedgekeurd kader heeft voor organisatiebeheersing.
Het organisatiebeheersingssysteem is een verderzetting van het vroegere interne
controlesysteem. Het decreet lokaal bestuur heeft daar enkele wijzigingen aangebracht.
Organisatiebeheersing kan je omschrijven als het geheel van maatregelen en procedures om
doelstellingen te bereiken, risico's te beheersen, wetgeving na te leven, effectief en efficiënt
te werken en fraude te voorkomen.
Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na
overleg met het managementteam.
Het ontwerp kader van het organisatiebeheersingssysteem werd gunstig geadviseerd in het
managementteam van 14/12/2020.
Juridische gronden
Het decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid artikelen 40 en 41.
Besluit
met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem, zoals hieronder vermeld, goed
te keuren:

Kader voor organisatiebeheersing
Motiverinq
Feiten en context
Audit Vlaanderen stelt in hun rapport (2019) dat de gemeente en het OCMW Zuienkerke
geen duidelijk en goedgekeurd kader hebben voor organisatiebeheersing. De eerste stap die
dus moet gezet worden is het vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing.
De ontwerpnota betreffende het kader voor organisatiebeheersing werd besproken in het
MAT op 14/12/2020 en werd ter bespreking voorgelegd aan het CBS en vast bureau op
14/12/2020.
Kader voor oraanisatiebeheersinci
Juridische gronden
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 219
-Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 217 tot en met 219 aangaande de
definitie van organisatiebeheersing, de bevoegdheid en rapportering
- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, art. 171, 180, 188, 220, 263, 266, 272, 303
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met bepalingen aangaande organisatiebeheersing in brede zin
1 Het wettelijk kader voor omanisatiebeheersina
Het implementeren en uitbouwen van een organisatiebeheersingssysteem is een decretale
verplichting, die werd opgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur (DLB)van 22 december
2017, deel 2 "De ambtelijke organisatie van de gemeente en van het OCMW".
Art. 217 van het Decreet Lokaal bestuur definieert organisatiebeheersing als "het geheel
van maatregelen en procedures om doelstellingen te bereiken, risico's te beheersen,
wetgeving na te ieven, effectief en efficiënt werken en fraude te voorkomen.
Het organisatiebeheersingssysteem (OBS) moet de organisatie een redelijke zekerheid
verschaffen over;

• 'Doet de organisatie de juiste dingen' (= effectiviteit)
• Bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en kennis en beheersing van

mogelijke risico's
• 'Doet de organisatie die dingen juist' (= integriteit, kwaliteit en efficiëntie)

• Naleven van regelgeving en procedures
• Betrouwbare financiële en beheersrapportering
• Effectieve en efficiënte werking en inzet van middelen
• Bescherming van activa en voorkomen van fraude

Organisatiebeheersing is een continue opdracht waar iedereen dagelijks, al dan niet bewust,
mee bezig is.
Art. 218. Het organisatiebeheersingssysteem 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.
Het organisatiebeheersingssysteem beantwoordt minstens aan het principe van
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van
de gemeentelijke diensten.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor organisatiebeheersing, in overleg met het
managementteam.
De aemeenteraad en de raad_voor maatschapDeiiik welzijn keuren het kader om te werken
aan organisatiebeheersing goed.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn volgen de jaarlijkse rapportering
over organisatiebeheersing op
DLB Art. 219. "Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen
directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatie
beheersingssysteem 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. "
Overige bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur
In het DLB worden bepaalde aspecten in verband gebracht met het OBS, hoewel niet
expliciet vermeld in art. 21 7 tot art. 219. Deze bepalingen dienen deel uit te maken van het
OBS.
Werking managementteam en delegaties van algemeen en financieel directeur:
DLB Art. 180. Het managementteam vergadert geregeld onder het voorzitterschap van de
algemeen directeur, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel
217 tot en met 220.
DLB Art. 220. Met behoud van de toepassing van artikel 57, 85 en 196 kan de algemeen
directeur, binnen de grenzen van het organisatiebeheersingssysteem, zijn bevoegdheden
toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente of het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn. Ook de financieel directeur kan zijn bevoegdheden
toevertrouwen aan andere personeeisteden van de gemeente of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn. In beide gevallen gebeurt dat schriftelijk en met een
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ondubbelzinnige omschrijving van de toegekende bevoegdheden en de daaraan verbonden
opdrachten, middelen en rapporteringsverpfichtingen. De toepassing van het eerste lid
ontslaat de algemeen directeur of de financiee! directeur nooit van zijn verantwoordelijkheid.
Thesauriebeheer en advies wettigheid en regelmatigheid:
DLB Art. 272. §1. Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat,
kunnen provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van
geringe expioitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moeten
worden gedaan. Het eerste lid is niet van toepassing op de betalingen vanuit die provisies.
DLB Art. 266_ Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt de voorwaarden die gelden om
advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid
van verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesioten.
Klachtenbehandeling:
DLB Art. 303. §1. Het systeem van klachtenbehandeling wordt zowel voor de gemeente als
voor het openbaar centrum van maatschappelijk welzijn georganiseerd op hel ambtelijke
niveau en is maximaal onafhankeiijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben.
De algemeen directeur neemt dat op in het organisatiebeheersingssysteem, vermeid in
artikel 218.
DLB Artikel 303 - §3 - De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan de
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn over de klachten ingediend tegen de
gemeente/het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Opvolging uitvoering doelstellingen:
DLB Artikel 263 - De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen
wanneer hen een opvotgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van
het meerjarenplan, wordt voorgelegd. Er wordt minstens voor het einde van het derde
kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.
DLB Art. 188. §1. De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit.
De personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie
van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeid in
artikel 217 tot en met 220.
2. Een kader voor omanisatiebeheersinci in Zuienkerke:
Audit Vlaanderen stelt in hun rapport (2019) dat de gemeente en het OCMW Zuienkerke
geen duidelijk en goedgekeurd kader hebben voor organisatiebeheersing. De eerste stap die
dus moet gezet worden is het vastleggen van het kader voor organisatiebeheersing.
Dit kader moet volgende elementen bevatten:

• een model om de eigen werking te analyseren,
• de periodiciteit
• de wijze van evaluatie en bijsturing
• de manier waarop de algemeen directeur zal rapporteren over de

organisatiebeheersing.
2.1. Rollen en verantwoordelijkheden
Het DLB legt de bevoegdheid voor het organisatiebeheersingssysteem (OBS) bij de
algemeen directeur en het managementteam.
Eén lid van het managementteam wordt voor 20% van de jobtime ingezet om het systeem
van organisatiebeheersing uit te werken.
Het opstellen van een systeem voor organisatiebeheersing is als actieplan opgenomen in het
meerjarenplan onder de beleidsdoelstelling M20-BD2 "De dienstverlening aan de burger
gebeurt op een kwalitatieve en efficiënte wijze."
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn moeten het algemene kader van
het organisatiebeheersingssysteem goedkeuren en de elementen daarin die raken aan de roi
en de bevoegdheden van die raden, (visumplicht, delegaties...)
Het lokaal bestuur Zuienkerke is een klein bestuur, het organisatiebeheersingssysteem moet
daarom op maat en eenvoudig zijn. Het moet een overzicht bieden voor MAT, raadsleden en
medewerkers zonder dat het al te veel extra werk met zich meebrengt.
2.2.Het model voor zelfevaluatie:
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Om zijn werking te analyseren zal het lokaal bestuur Zuienkerke gebruik maken van de
leidraad van Audit Vlaanderen:
De leidraad van audit Vlaanderen is een werkinstrument voor zelfevaluatie en bevat
volgende 10 thema's :

1. Doelstellingen en procesmanagement
2. Belanghebbendenmanagement
3. Monitoring
4. Financieel management
5. Organisatiestructuur
6. Personeelsbeleid
7. Organisatiecultuur
8. Informatie en communicatie
9. Facilitaire middelen, opdrachten en contracten
10.ICT

Aan de hand van de evaluatie wordt de organisatie en zijn werking in kaart gebracht en
kunnen verbeterpunten geformuleerd worden volgens een cyclisch systeem. Dit model wordt
gebruikt door Audit Vlaanderen voor het uitvoeren van de aucfits bij lokale besturen.
De leidraad van audit Vlaanderen bevat een aantal werkinstrumenten om het systeem van
organisatiebeheersing uit te bouwen en kan op maat van een kleine organisatie gebracht
worden:

o presentatie, met handvaten om een zelfevaluatie degelijk aan te pakken,
o presentatie met kernwoorden per controledoelstelHng ter ondersteuning

bij de Leidraad en mogelijke risico's,
o een werkblad om vaststellingen te capteren uit de zelfevaiuatie,
o een werkblad met een mogelijke methodiek om de verbeteracties uit de

zelfevaluatie te priohteren- zie
https://www.auditvlaanderen.be/werkinstmmenten-voor-de-uitvoering-van-
een-zelfevaluatie-obv-de-leidraad).

2.3. Aanpak van organisatiebeheersing:
2.3.1. Het uitvoeren van een analyse van de eiaen omanisatie
Er wordt een eerste zelfevaluatie gemaakt aan de hand van het model van Audit Vlaanderen.
Deze evaluatie gebeurt per dienst op basis van het organogram.
Dit moet leiden tot het vastleggen van een aantal prioriteiten voor verbeterpunten en dit
volgens de risico-inschatting. Verbeterpunten met een hoog risico krijgen prioriteit. Zo wordt
afgebakend waar de organisatie eerst zal aan werken in het kader van de
organisatiebeheersing.
De zelfevaluatie zal 1 maal per legislatuur uitgevoerd worden.
2.3.2. Identificeren en inventariseren van sleutelprocessen en bestaande
beheersmaatreaelen.
In het meerjarenplan zijn al acties opgenomen die concreet uitgewerkt zullen worden. Deze
acties hebben te maken met het identificeren en inventariseren van sleutelprocessen, de
reorganisatie en communicatie en het digitaliseren van processen.
Er wordt een overzicht gemaakt van alle gehanteerde beheersmaatregelen in de organisatie:

• Er wordt een overzicht gemaakt van de delegaties binnen de organisatie.
• De kaderdocumenten worden geïnventariseerd en waar nodig geactualiseerd.

o Voorbeelden van kaderdocumenten:
De missie, visie, waarden en de strategie
De deontologische code
Het organogram
De functiebeschrijvingen
De procedures
De procesbeschrijvingen
De actieplannen n.a.v. een organisatieaudit, een
zelfevaluatie of meer specifieke onderzoeken en/ofaudits
De BBC-rapportenng (beleidsrapporten,
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opvofgingsrapportehng)
Het bestuursakkoord
De beheersovereenkomsten
De reglementen
De standaard formulieren
De dienstnota's
De inventarissen
De ICT-infrastructuur

• 2.3.4. Het opvolgen van de realisatie van doelstellinQen:
Bij het opvolgen van de realisatie van de doelstellingen wordt een onderscheid
gemaakt tussen de prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen. De prioritaire
doelstellingen worden op regelmatige basis opgevolgd.

• 2.3.5. Klachtenbehandeling
Het systeem van klachtenbehandeling maakt deel uit van het
organisatiebeheersingssysteem.
De algemeen directeur rapporteert Jaarlijks aan de gemeenteraad en over de klachten
ingediend tegen de gemeente en aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de klachten
ingediend tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
2,3.6. Timing voor het rapporteren over organisatiebeheersing
Overzicht van de verschillende wettelijke rapporteringen en hun timing:

Type
Jaarrekening

Opvolgingsrapportering

Organisatiebeheersing
Klachten

toestand

31/12,..
30/06,..
30/12,...

31/12,..
31/12,..

Tegen ...

30/06/volgende jaar
30/09/zelfde jaar
30/06/volgende jaar
30/06/volgende jaar
1 x per jaar

De rapportering over de organisatiebeheersing zal gebeuren voor 30 juni van het
volgende jaar.
De rapportering met betrekking tot de klachtenbehandeling zal daarbij aansluiten.
De opvolgingsrapportering za) 2 maai per jaar gebeuren: eenmaal voor 30/06 aansluitend
bij de opmaak van de jaarrekening en nogmaals voor 30/09.

2.4. Rapportering door de algemeen directeur
De rapportering over het systeem van organisatiebeheersing gebeurt door de algemeen
directeur en bevat volgende elementen:

1. Situering van de aanpak van de organisatiebeheersing door het bestuur (verwijzing
naar de decretale verplichting, het goedgekeurde kader en het gehanteerde model)

2. Een overzicht van de uitgevoerde audits, inspecties, onderzoeken enz. met een stand
van zaken van de relevante strategische verbeterpunten en belangrijkste
aanbevelingen uit de auditrapporten.

3. Een overzicht van de acties die genomen werden ter verbetering van de
organisatiebeheersing in het afgelopen jaar.

4. Een overzicht van nog lopende acties en van projecten in de toekomst
5. Een overzicht van de eventuele schadegevallen ( eventueel boven een te bepalen

bedrag) en/of fraude.

1.0.

De Algemeen Directeur
F. Goethals

De Voorzitter
G. Quintens
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