OCMW-RAADSZITTING VAN 06 FEBRUARI 2020
AANWEZIG :

Maaike De Rudder, burgemeester;
Herwin De Kind, Harry De Wolf, Wilbert Dhondt, Erik Rombaut,
Marita Meul, schepenen;
Greet Van Moer, voorzitter van de OCMW-raad;
Remi Audenaert, Chris Lippens, Romain Meersschaert,
Tom Ruts, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Denis D'hanis,
Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls,
Matthias Van Zele, Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken,
Marleen Van Hove, raadsleden;

Vicky Van Daele, algemeen directeur
VERONTSCHULDIGD:
AGENDA
OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau

1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Dienst Schuldbemiddeling Waasland evaluatieverslag - uitspraak
2. - Interne Zaken - Informatica - Informatieveiligheidsbeleid - goedkeuring

OPENBARE ZITTING
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Dienst Schuldbemiddeling Waasland evaluatieverslag - uitspraak

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

e Op 26 november 2019 werd via mail een kopie van het evaluatieverslag,

dat is goedgekeurd op de algemene vergadering van 21 november 2019,
ontvangen van mevrouw Katty Baeke, coördinator-juriste bij Dienst

Schuldbemiddeling Waasland.

e Dit evaluatieverslag werd opgemaakt door DSW conform artikel 492,3° lid
Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat elke welzijnsvereniging in de loop
van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de raden voor
maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voorlegt aan de raad voor
maatschappelijk welzijn. Dat verslag omvat een evaluatie van de
verzelfstandiging, waarover de raad voor maatschappelijk welzijn (van elke
deelgenoot) zich binnen de drie maanden uitspreekt.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
e artikel 492,3° lid Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat elke welzijnsvereniging
in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de raden
voor maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voorlegt aan de raad
voor maatschappelijk welzijn.
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Verwijzings-

documenten

Wetten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:

e de email van mevrouw Katty Baeke d.d. 26 november 2019;
e artikel 4/483 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

Reglementen

ede bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1
Goedkeuring van het evaluatieverslag dat door Dienst Schuldbemiddeling
Waasland is opgemaakt en door hen werd goedgekeurd op 21 november

2019.

Artikel 2
Een afschrift van de beslissing zal aan Dienst Schuldbemiddeling Waasland
worden bezorgd.

Artikel 3

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls
Als mensen beroep doen op onze welzijnsdiensten, verwijzen wij dan snel door om ervoor te
zorgen dat het niet verder uitdeint?
Tussenkomst CD&V-raadslid Matthias Van Zele
Ik deel die bekommernis. Ik heb die ook al uitgesproken. Toen heb ik ook al gevraagd: zijn er
eventueel momenten dat er heel laagdrempelig eens kan gesproken worden over
budgetbeheer, budgetbegeleiding. Dat ging toen al met de cliënten opgenomen worden. Ik
had graag gezien dat dat ook wat uitgebreid werd naar gewoon geïnteresseerden, maar ik
denk dat er in die richting nog wel wat plannen zijn die in de koelkast liggen ofzo. We houden
de vinger aan de pols en vragen aan maatschappelijk assistenten om dat zeer goed in ’t oog
te houden en tijdig contact op te nemen en door te verwijzen naar een advocaat, zodat die
een inleidend verzoekschrift kan neerleggen bij de rechtbank. Er zijn ook een aantal
ambtenaren met raadgevende stem in de raad van bestuur, die kunnen ook wel kort op de
bal spelen; om daarmee af te spreken hoe we dat juist aanpakken en gewoon informeel
contact te leggen. Dus het is niet dat de dienst Schuldbemiddeling een entiteit is op zich die
volledig losgekoppeld is van de OCMW's. Er is zeker een terugkoppeling met de OCMW's.
Ik heb van zeer dichtbij kennis gemaakt met dienst Schuldbemiddeling en die materie. En
heb een zeer performante dienst heb aangetroffen met zeer veel aandacht voor de cliënt,
wat ook de sterkte is van deze dienst, de tandem maatschappelijk assistentschuldbemiddelaar. Wat zeker een meerwaarde is voor veel van ons cliënteel. Er zijn een
aantal uitdagingen voor de toekomst maar ik heb er het volste vertrouwen in.

2. - Interne Zaken - Informatica - Informatieveiligheidsbeleid - goedkeuring
Dossierbeheerder:
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Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

e Het college besliste in zitting van 1 juni 2015 tot het aangaan van een
samenwerkingsovereenkomst met het piva eGov tot het afnemen van
reguliere ondersteuning (informatieveiligheidsconsulent, sinds de GDPR
gemeenzaam gekend als functionaris voor gegevensbescherming).
e Deze samenwerkingsovereenkomst kadert in het overkoepelende project

ICT-Waasland dat gebaseerd is op een samenwerking tussen InterWaas en

piva eGov om te komen tot een verbeterde digitale dienstverlening en egovernment op Waas niveau op vlak van ICT, GIS en Informatieveiligheid.
e De taken van de informatieveiligheidsconsulent werden als volgt
vastgelegd:
e het uitwerken van het beleid inzake informatie- en ICT-veiligheid;

Verantwoor-

ding

e

het verlenen van advies inzake informatieveiligheid en sensibilisatie;

e

het uitvoeren van controles, documenteren van het beleid en
begeleiden van de gemeente bij de toepassing van de geldende
wetgeving;

e

het controleren van de logische en fysieke beveiliging van de
gegevens, in het bijzonder de uitwisseling van privacy gevoelige
gegevens(informatieveiligheid);

e

het uitvoeren van taken zoals vermeld in “Besluit van de Vlaamse
Regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor
gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18
juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer”.

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
e In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende
de functionarissen voor gegevensbescherming wordt in artikel 3, 2° gesteld
dat de functionaris voor gegevensbescherming voor de verantwoordelijke
voor het dagelijks bestuur binnen de instantie een veiligheidsplan dient op
te stellen. Aan een dergelijk plan kan enkel gestalte gegeven worden als de
organisatie ook over een beleid omtrent informatiebeveiliging beschikt.
e In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende
de functionarissen voor gegevensbescherming wordt in artikel 7 verwezen
naar het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke over de bescherming

van persoonsgegevens.

e De “Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van
persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instellingen die deel
uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en bij de integratie OCMW — gemeente, Versie: 3.0” van
december 2015 in het bijzonder: Artikel A-2.1.1. dat stelt dat: “Uw
organisatie moet over een formeel, geactualiseerd en door het hoogste
beslissingsorgaan van uw organisatie goedgekeurd
informatieveiligheidsbeleid (“information security policy”) beschikken dat op
regelmatige basis naar alle relevante partijen gecommuniceerd wordt.”
e De Minimale normen informatieveiligheid en privacy van 7 maart 2017 van
de KSZ , in het bijzonder: Artikel 5.2.1, dat stelt dat “Elke organisatie moet
over een formeel, geactualiseerd en door de verantwoordelijke voor het
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dagelijkse bestuur (of gelijkwaardig), goedgekeurd beleid voor
informatieveiligheid beschikken.”

e Het informatieveiligheidsbeleid bepaalt het niveau van informatiebeveiliging.
Op basis van het beleid wordt er een veiligheidsplan opgemaakt. In dit plan
wordt er in verschillende stappen beschreven welke maatregelen er
genomen moeten worden om het niveau van het beleid te bereiken.

Verwijzings-

documenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
e beslissing van schepencollege van 1 juni 2015 betreffende de
samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen inzake de
terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent aan de
gemeente;

e beslissing van het schepencollege van 2 mei 2016 tot de oprichting van een
informatieveiligheidscel;
e beslissing van het schepencollege van 20 januari 2020 tot het aanstellen
van Johan Van Ingelgem als functionaris voor gegevensbescherming;
e informatieveiligheidsbeleid Gemeente en OCMW Sint-Gillis-Waas.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
e artikel 17 bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, verder aangeduid als de privacywet;
e artikel 10 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen, verder aangeduid als de wet op het
rijksregister;
e artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer, verder aangeduid als het eGov decreet;
e besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de
functionarissen voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het
decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke

gegevensverkeer;

e artikel 41 en 74 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit

Artikel 1

Het informatieveiligheidsbeleid, zoals voorgesteld door de functionaris voor
gegevensbescherming, goedkeuren.

Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst piva eGov van de
Provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 3

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen
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De punten van de agenda van de OCMW-raad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 22.02 u

Vicky Van Daele
algemeen directeur

Greet Van Moer
voorzitter van de OCMW-raad
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