NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
WELZIJNSBAND
MEETJESLAND
dinsdag 08 juli 2008
Evergem om 18.40 uur (na drie oproepen)

AANWEZIG:
Marleen Van den Bussche, voorzitter Welzijnsband ;
Johan De Muynck, Tony Mestdag en Etienne Van de Velde bestuursleden;
Luc Van Vynckt, secretaris Welzijnsband
AFWEZIG: (verontschuldigd) Hans Baetslé, Frank Bruggeman, Jacques De Meyer
en Cools Carine.

AGENDA:
1.

Goedkeuring van de notulen van de raad van bestuur van 9 april 2008.
(48785)

De notulen van de Raad van Bestuur van 9 april 2008 worden unaniem goedgekeurd.
2.

Contractuele aanstelling met proefperiode van een jurist voor de
Welzijnsband Meetjesland en vastlegging van een werfreserve. (48786)

Het recent georganiseerde examen voor jurist heeft geen geslaagde kandidaat opgeleverd,
zodat niet tot een aanstelling kan worden overgegaan.
Er wordt ingestemd met de vraag om een nieuw examen te mogen inrichten na de vakantie;
aangezien Ineke Poelman mogelijk secretaris van het OCMW van Aalter wordt, zullen er
twee functies vacant zijn. Ineke is bovendien een personeelslid van het OCMW Evergem
(sociale maribelstatuut), zodat het examen zowel vanuit de Welzijnsband als vanuit het
OCMW Evergem zal moeten georganiseerd worden.
3.

Evolutie dossier 'interne auditing' en het voorstel voor samenwerking met
AudiO. (48787)

De vorige raad van bestuur en de algemene vergadering van de Welzijnsband waren akkoord
met de aanwerving van een auditor voor de 13 OCMW’s van het Meetjesland. Ondertussen
was er contact opgenomen met AudiO, een audit-organisatie voor de centrumsteden.
Na overleg met de directie van AdiO is gebleken dat het zelf aanwerven van een auditor door
de Welzijnsband, indien het al zou lukken, niet zonder gevaar is. De persoon in kwestie zal

wellicht moeten opgeleid worden, indien dit is gebeurd riskeren we dat hij elders interessanter
werk vindt, hij heeft geen referentiekader, …
Een samenwerking met AudiO biedt meer mogelijkheden: er is reeds een pool aanwezig van
auditors zodat refereren hier wel mogelijk is, wij zijn niet afhankelijk van het vertrek van een
auditor, …Feit is wel dat de kostprijs heel wat hoger ligt. Audio heeft een ht-directie, een
beperkte administratie, huurt lokalen en informatica via VVSG, …
De kostprijs om zelf een auditor aan te werven bedraagt ongeveer € 40.000,00 op jaarbasis;
een samenwerking met AudiO kost ongeveer het dubbele.
Vertrekkende van een maximumkostprijs van € 80.000,00 en met een verdeling volgens het
aantal inwoners, moet voor de ‘interne controle’ met volgende kosten rekening gehouden
worden:

Ocmw

Aalter
Assenede
Eeklo
Evergem
Kaprijke
Knesselare
Lovendegem
Maldegem
Nevele
St.-Laureins
Waarschoot
Zelzate
Zomergem
TOTAAL

Aantal
Jaarlijkse kostprijs
inwoners op interne
controle
01.01.2008
€0,45per inwoner
19.045
€ 8.570
13.584
€ 6.113
19.782
€ 8.902
32.587
€ 14.664
6.168
€ 2.776
7.980
€ 3.591
9.456
€ 4.255
22.373
€ 10.068
11.481
€ 5.166
6.591
€ 2.965
7.773
€ 3.498
12.190
€ 5.486
8.003
€ 3.601
€ 79.655
177.013

Uit het overzicht blijkt dat de kostprijs voor de grotere gemeenten inderdaad niet gering is,
maar dit weegt niet op tegen de voordelen die de samenwerking met AudiO zou opleveren.
Er wordt nog gesuggereerd om bijkomende criteria te laten spelen voor de verdeling, zoals vb.
de grootte van de dienstverlening, maar wellicht levert dit nog hogere kosten op voor
gemeenten met de grootste bevolking.
De verschillende OCMW-raden zullen ten laatste begin september een principestandpunt
innemen.

4.

Varia. (48790)

Eens te meer blijkt dat er zeer weinig bestuursleden aanwezig zijn op de Raad van Bestuur.
Om hieraan te verhelpen wordt de mogelijkheid voorgesteld om een gezamenlijke

bijeenkomst te organiseren voor voorzitters en secretarissen rond een actueel, interessant
thema; er zal met de vergadering van de secretarissen nagegaan worden of dit in de loop van
oktober kan uitgevoerd worden.

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter

