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Interpellatie van de h. De Bock: Samenwerking tussen het OCMW en de gemeente.
De h. De Bock herinnert eraan dat er bij de opmaak van de begroting een jaarverslag toegevoegd
moet worden inzake schaalbesparingen en synergieën tussen de gemeente en het OCMW, overeenkomstig
de organieke wet van 8 juli 1976. Op heden zijn enkele verplichtingen van artikel 26 bis § 5 van deze wet niet
nageleefd. Verschillende OCMW's van het gewest tonen veel daadkracht in dit domein, zoals het OCMW van
Etterbeek dat substantiële besparingen mogelijk heeft gemaakt door een samenvoeging van de diensten
Aankoop, Uitrusting, Werken en HRM. De h. De Bock moedigt de gemeente aan dezelfde stappen te nemen
door eventuele synergieën te bestuderen die veel diensten een voordeel kunnen bieden. Hij citeert uit de
verklaring van de h. Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over de gevolgen
van de wijzigingen van de organieke wet:
"Het personeelsbeleid zal worden afgestemd op dat van de gemeente, met een duidelijke visie op
het Human Resources Management. De nadruk komt te liggen op het overlegcomité: het werk wordt daarmee veeleer preventief dan repressief. Ook zal de invoering van de interne controle bijdragen tot eenvormigheid in de financiële rapportering van het Uitgebreid Bureau aan het Overlegcomité van de gemeente. Zo
krijgt het Overlegcomité een beter zicht op de evolutie van de uitgaven bij het OCMW en daarmee ook een
beter begrip van de jaarlijkse dotatie aan het OCMW. Om het OCMW uit te bouwen als de hoeksteen van het
lokaal sociaal beleid is er nood aan een verplichte coördinatie van alle sociale activiteiten en vzw's door het
OCMW." (Vervoort, Algemene beleidsverklaring van het Verenigd College, 20 oktober 2016).
De h. De Bock prijst de reeds geleverde inspanningen om lokale opdrachten samen te voegen maar
wenst verduidelijking van het college over de wil om dit uit te breiden, nog verder dan hetgeen vermeld
werd in de algemene beleidsverklaring.
Schepen Delwart bevestigt dat het college verder stappen hierin wil zetten. Ze heeft er geen twijfel
over de h. De Bock, als lid van het overlegcomité, mee zal werken aan het jaarverslag over de synergieën en
schaalbesparingen. Dit proces is reeds enkele maanden aan de gang. Tijdens de laatste vergadering gaf het
comité mee in welke diensten synergieën met andere departementen mogelijk zouden zijn. Schepen Delwart
is voorstander van rationalisering en groepering zolang dit de kwaliteit van de diensten verbetert. Er moeten
grondige analyses komen, in het bijzonder met betrekking tot de overheidsopdrachten.

