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Gezamenlijk organogram gemeente - OCMW
Feiten, context en argumentatie
Artikel 161 van het decreet lokaal bestuur legt aan de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn op om een gezamenlijk organogram van de
diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
vast te stellen.
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen
en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.
Een voorontwerp van gezamenlijk organogram werd opgemaakt door de algemeen
directeur, in overleg met het managementteam. Het managementteam gaf op 22 januari
2019 gunstig advies aan het voorontwerp van gezamenlijk organogram.
Dit gezamenlijk organogram is een vertaling van de organisatiestructuur opgenomen in
de organisatienota inzake integratie gemeente - OCMW die ter kennisgeving werd
voorgelegd aan de gemeenteraad van 9 maart 2018 en de raad voor maatschappelijk
welzijn van 9 april 2018.
In het gezamenlijk organogram wordt een organisatiemodel met 4 clusters opgenomen:
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Algemeen Beleid en Ondersteuning
Grondgebiedszaken
Vrije Tijd
Welzijn en Zorg.

Elk van deze clusters bestaat uit verschillende diensten, cellen of categorieën van
personeelsleden.
Het organogram wordt niet meer op functieniveau opgesteld, tenzij dit nodig is om de
gezagsverhoudingen weer te geven en om aan te geven aan welke functie het
lidmaatschap van het managementteam is verbonden.
Er wordt een toelichtende nota toegevoegd aan het organogram, die geen deel uitmaakt
van het organogram.
Er werd op 20 februari 2019 een akkoord afgesloten met ACV openbare diensten.
Vorige beslissingen




Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 januari 2019:
voorstel gezamenlijk organogram gemeente - OCMW.
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 april 2018: kennisname
van de organisatienota integratie gemeente - OCMW.
Beslissing van de gemeenteraad van 9 maart 2018: kennisname van de
organisatienota integratie gemeente - OCMW.

Bijlagen






Ontwerp gezamenlijk organogram gemeente - OCMW.
Toelichtende nota bij het gezamenlijk organogram.
Organisatienota integratie gemeente - OCMW.
Advies managementteam.
Protocol van akkoord van ACV openbare diensten.

Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 161 en artikel 171, §4, 1°.

Beslissing
Met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Het gezamenlijk organogram gemeente - OCMW, gevoegd als bijlage, wordt
goedgekeurd.
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