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LEESWIJZER VAN AUDITRAPPORTEN 

 
Audit Vlaanderen is een partner voor de lokale besturen. 

 

Een audit is een onafhankelijke, objectieve, systematische evaluatie (van het 

systeem van organisatiebeheersing), waarover gerapporteerd wordt. 

 

Een audit is een momentopname. 

In een auditrapport zijn de positieve en verbeterpunten weergegeven die op het moment dat de 

audit plaatsvond zijn vastgesteld. Een audit geeft meestal geen informatie over de evolutie van de 

organisatie. 

 

Een audit is een middel om de organisatie te ondersteunen in het verbeteren van 

haar werking. 

Na een audit gaat de organisatie aan de slag met de aanbevelingen. De rapporteringen over de 

opvolging van de aanbevelingen geven weer hoe de organisatie met aanbevelingen uit audits aan de 

slag is gegaan. Om al deze redenen is het dan ook niet opportuun om zomaar auditrapporten als 

benchmarkgegevens te hanteren. Elke organisatie is immers uniek en permanent in beweging. 

 

Individuele passages mogen niet worden gelezen los van de context uit het rapport. 

Bij een audit is de context essentieel. Bij de opvolging van aanbevelingen is bovendien ook de 

context van het initiële auditrapport belangrijk. Het is niet correct om individuele passages uit een 

rapport onder de aandacht te brengen, los van de context van het rapport. Dit kan immers zorgen 

voor verkeerde interpretaties. Een auditrapport dient in zijn volledigheid te worden gelezen. 

 

Persoonsgegevens of veiligheidsinformatie worden, conform de wetgeving, niet 

vermeld. 

 

Een audit doet geen uitspraken over het functioneren van individuele medewerkers, 

maar over de werking van de organisatie. 

Een audit focust op het systeem van organisatiebeheersing. De verbetering van de werking van de 

organisatie staat centraal. Het functioneren van individuele medewerkers is nooit de focus van een 

reguliere audit. 

 

Een audit doet geen uitspraken over beleidskeuzes. 

Het is de verantwoordelijkheid van het politieke niveau om inhoudelijke beleidskeuzes te maken en 

hierover verantwoording af te leggen. Een audit evalueert de efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle en 

integere aanpak van de processen die dat beleid tot stand brengen of uitvoeren. 

 

Een audit helpt een organisatie om risico’s in kaart te brengen en te beheersen. 

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een degelijke organisatiebeheersing 

maar eraan werken is een taak van alle medewerkers. Een audit evalueert de beheersing van risico’s 

en benoemt gemiste opportuniteiten of potentiële knelpunten. Organisaties die zich bewust zijn van 

hun risico’s kunnen gerichte stappen ondernemen om deze te beheersen. 
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1 SITUERING 

Audit Vlaanderen formuleert in haar auditrapporten aanbevelingen met als doel de geauditeerde toe te 
laten de beheersing van grote risico’s m.b.t. het geauditeerde thema of onderwerp te verbeteren. Aan 
de geauditeerde lokale besturen wordt – in het kader van de rapportering van de desbetreffende 
auditopdracht – gevraagd om actieplannen op te maken met streefdata voor de realisatie van de 
aanbevelingen. Bij een opvolgaudit gaat Audit Vlaanderen na of de aanbevelingen waarvan de 
streefdata gepasseerd zijn, gerealiseerd zijn. Ook de globale aanpak van organisatiebeheersing wordt 
nagegaan. De rapportering van de bevindingen over de aanpak van organisatiebeheersing en de 
realisatie van de aanbevelingen die tijdens eerdere audits in de laatste vijf jaar geformuleerd werden, 
vindt u terug in dit rapport. 

2 AUDITDOELSTELLING 

Audit Vlaanderen beoordeelt in principe bij elke audit de maturiteit van de aanpak van 
organisatiebeheersing. Hierbij wordt nagegaan of: 

− de raden een degelijk kader goedkeurden; 
Een degelijk kader omvat minimaal (1) een verwijzing naar het gehanteerde model (2) de 
periodiciteit en werkwijze waarmee de eigen werking evalueert en (3) de wijze waarop de 
algemeen directeur jaarlijks over organisatiebeheersing zal rapporteren aan de raden; 

− het management het goedgekeurde kader integraal toepast; 
− de algemeen directeur jaarlijks tijdig een degelijk rapport over organisatiebeheersing voorlegt 

aan de raden; 
Een dergelijk rapport omvat minimaal (1) een beschrijving van de gekozen aanpak 
organisatiebeheersing (2) een terugblik op het afgelopen jaar en een algemeen beeld van de 
stand van zaken en (3) een vooruitblik op de lopende en toekomstige projecten; 

− de organisatie een actueel zicht heeft op de belangrijkste risico’s die het bereiken van de 
doelstellingen kunnen belemmeren, deze op een systematische wijze identificeert en evalueert 
(bv. door een kwalitatieve zelfevaluatie) en vertaalt naar een helder en goed opgevolgd 
verbeteractieplan dat erop is gericht om maatregelen te nemen om de vastgestelde risico’s te 
beperken; 

− het goedgekeurde kader periodiek op systematische wijze wordt geëvalueerd en bijgestuurd. 
 
Signalen zoals aanbevelingen uit audits worden best geïntegreerd in het actieplan (of de actieplannen) 
ter verbetering van de organisatiebeheersing. Ook voor de aanpak daarvan is een goede opvolging nodig. 
De manier waarop het bestuur de acties opvolgt om de aanbevelingen te realiseren, alsook de mate 
waarin aanbevelingen uit voorgaande audits opgenomen en gerealiseerd zijn, zijn belangrijke onderdelen 
van de organisatiebeheersing van een lokaal bestuur. Het gaat immers over aanbevelingen omtrent 
risico’s die onvoldoende beheerst zijn.  
 
Audit Vlaanderen verifieert daarom tijdens deze audit de aanwezigheid van een systeem voor de 
opvolging van aanbevelingen.  
 
Aangezien Audit Vlaanderen in de laatste vijf jaar nog aanbevelingen formuleerde voor lokaal bestuur 
Oosterzele, worden tijdens deze audit ook de realisatie van die aanbevelingen opgevolgd voor zover de 
streefdatum die het lokaal bestuur aangaf verlopen is.  
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3 SAMENVATTING 

3.1 AANPAK ORGANISATIEBEHEERSING 

Het normenkader hieromtrent is opgenomen onder rubriek 6.1.1. 
 
Lokaal bestuur Oosterzele heeft aandacht voor organisatiebeheersing maar investeerde de laatste 
jaren vooral in enkele structurele uitdagingen voor de interne werking, waardoor eerder ad hoc en te 
weinig gestructureerd aan de verbetering van de organisatiebeheersing wordt gewerkt.  
 
Het kader voor organisatiebeheersing van de gemeente werd op 28 oktober 2015 goedgekeurd door de 
gemeenteraad; het kader voor het OCMW op 26 januari 2016 door de raad voor maatschappelijk 
welzijn. Een geïntegreerd kader voor het lokaal bestuur Oosterzele is er momenteel nog niet.  
 
In 2019 werd een zelfevaluatie organisatiebeheersing op basis van de Leidraad Organisatiebeheersing 
voor lokale besturen uitgevoerd. Met uitzondering van de schooldirecteur, werden de medewerkers van 
de gemeentelijke basisschool hier weinig bij betrokken. Nochtans maakt de leidinggevende van de 
gemeentelijke basisschool deel uit van het managementteam waaraan de resultaten van de 
zelfevaluatie werden teruggekoppeld. 
 
Sinds 2019 is er jaarlijks een rapportering over organisatiebeheersing. Oosterzele investeerde sinds 2019 
voor de interne werking vooral in een nieuw organogram en een vernieuwd personeelsbeleid. Hierdoor 
raakte het gestructureerd werken aan organisatiebeheersing op de achtergrond. Audit Vlaanderen 
formuleerde hier dan ook een nieuwe aanbeveling voor (aanbeveling 1). 
 
 

Globale maturiteit van de aanpak van organisatiebeheersing ad-hocbasis (1) 

 
Deze inschatting is een weergave van de mate waarin het lokaal bestuur gestructureerd aan 
organisatiebeheersing werkt. Dit is geen beoordeling van de sterkte van de organisatiebeheersing zelf.  
 

3.2 OPVOLGING VAN EERDER GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 

 
Lokaal bestuur Oosterzele zette belangrijke stappen om de aanbevelingen die bij eerdere audits van 
Audit Vlaanderen geformuleerd werden te realiseren. Dit is echter slechts deels zichtbaar in de 
realisatiegraad. 
 
Tijdens deze opvolgaudit werden de twee aanbevelingen die tijdens de forensische audit (1908 006) 
van 04/06/2020 werden geformuleerd opgevolgd.  
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Deze opvolging toont volgend beeld: 

Status Aantal/percentage van alle opgevolgde aanbevelingen 
(uit de laatste 5 jaar) 

Huidige opvolging Totaal opgevolgd 

Gerealiseerd 1 1 

Lopend 1 1 

Ontwerp   

Niets uitgevoerd   

Risico acceptatie   

Totaal opgevolgd en nog van 
toepassing 

2 2 

Niet meer van toepassing   

Nog niet opgevolgd 
door Audit Vlaanderen 

  

Totaal    2 2 

Huidige Realisatiegraad (gerealiseerd / totaal opgevolgd en nog 
van toepassing) 

50 % 

Actief aan gewerkt ( (gerealiseerd + lopend) / totaal opgevolgd en 
nog van toepassing) 

100 % 

Niet opgenomen (niets uitgevoerd + risico acceptatie) / opgevolgd 
en nog van toepassing) 

/ 

 
Een stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen door Oosterzele is in de jaarlijkse 
rapportering over organisatiebeheersing terug te vinden. 
 
De managementreactie die de geauditeerde formuleerde naar aanleiding van de auditbevindingen, 
vindt u terug in het volgende hoofdstuk. 
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Legende – maturiteitsinschatting aanpak organisatiebeheersing (OB) 
 

0 

Onbestaand  
Een adequaat kader ontbreekt en de organisatie rapporteert niet systematisch over organisatiebeheersing aan de 

raden. Ook door analyse onderbouwde verbeteracties zijn niet aanwezig.   

1 

Ad-hocbasis  
De organisatie neemt diverse initiatieven op vlak van de aanpak van organisatiebeheersing maar deze zijn nog 

onvoldoende adequaat (gekaderd, consistente toepassing, kwaliteitsvol). 

2 

Gestructureerde aanzet  
De organisatie hanteert een (beperkt) kader en past dit in belangrijke mate toe. De rapportering over 

organisatiebeheersing is consistent en degelijk. 

3 

Gedefinieerd systeem  
De organisatie hanteert een adequaat kader dat overwegend goed wordt toegepast. De rapportering over 

organisatiebeheersing is al vele jaren degelijk. Het verbeteractieplan is onderbouwd door een actuele en adequate 

analyse. De aanpak van organisatiebeheersing wordt tussentijds bijgestuurd. 

4 

Beheerst systeem 

De organisatie hanteert een adequaat kader, past dit consequent toe en rapporteerde de afgelopen drie jaar op 

degelijke wijze over organisatiebeheersing aan de raden. Het  verbeteractieplan is onderbouwd door een actuele en 

degelijke analyse. De aanpak van organisatiebeheersing wordt systematisch geëvalueerd en bijgestuurd. 
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4 MANAGEMENTREACTIE  

A/ Algemene beschouwing 
Het managementteam (MAT) verwachtte zich aan een opvolgaudit op het forensische auditrapport van 
juni 2020.  
Tegelijkertijd waren we toch verrast bij de gekozen timing (KW1 2022) om die opvolgaudit op te 
starten en uit te voeren. 
 
Een lokaal bestuur als Oosterzele is kwetsbaar omdat we klein zijn. Het uitvallen van personeelsleden 
heeft in dergelijke organisaties altijd een onmiddellijke impact op de interne werking.  
Maar de afgelopen twee jaren waren ook bijzonder woelig door externe factoren. Steeds rekenden de 
hogere overheden onvoorwaardelijk op de ondersteuning van de lokale besturen als eerste lijn voor de 
inwoner. We denken hierbij aan de organisatie van de vaccinatiecentra, de organisatie van opvang 
voor vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne, etc.. Steeds hebben alle entiteiten van het Lokaal 
Bestuur Oosterzele zich voluit ingezet om tegemoet te komen aan die vragen zonder daarbij de 
basisdienstverlening uit het oog te verliezen, ondanks de regelmatige uitval van personeel door ziekte 
en de diverse quarantainemaatregelen. Wij zijn onze personeelsleden dan ook dankbaar voor hun 
verantwoordelijkheidszin.  
 
Op vandaag is ook het aantrekken van geschikt personeel een uitdaging voor lokale besturen. Bepaalde 
knelpuntberoepen (o.a. maatschappelijk werkers, ingenieurs, leerkrachten …) zijn heel moeilijk aan te 
trekken.  
 
B/ Evaluatie aanpak organisatiebeheersing 
Het MAT verklaart zich akkoord met de beoordeling van de globale maturiteit van de aanpak van 
organisatiebeheersing als 'ad hoc'. 
 
Dat houdt enerzijds verband met het al dan niet beschikken over voldoende personele ondersteuning 
om gestructureerd aan organisatiebeheersing te werken op het niveau van de gehele organisatie, en 
anderzijds met de noodzaak om constant te blijven voorzien in een basisdienstverlening aan onze 
bevolking in deze complexe en onzekere tijden (zie hoger). 
   
In zulke situaties primeert de continuïteit van de basisdienstverlening en verdwijnt het gestructureerd 
werken aan organisatiebeheersing jammer genoeg vrij snel naar de achtergrond.  
 
Dat alles neemt niet weg dat het MAT zich zal blijven engageren om het maturiteitsniveau rond de 
aanpak van organisatiebeheersing naar een hoger niveau te tillen en een gesystematiseerde aanpak uit 
te werken.  
Het MAT zal zich moeten beraden op welke manier dat het beste kan gebeuren. We zullen daarover 
ook overleggen met het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. 
 
C/ Zelfevaluatie 2019 – betrokkenheid GILO 
 
Het is correct dat de betrokkenheid van het gemeentelijk onderwijs zich in 2019 beperkte tot de 
directeur van het GILO. We zijn nog steeds van oordeel dat de leerkrachten te ver af staan van de 
ambtelijke organisatie om een oordeelkundige input te kunnen leveren. De directeur is dé 
verbindingsfiguur waarlangs veel opdrachten naar andere entiteiten verlopen en ambtelijke 
afstemming gebeurt. Net daarom maakt die persoon deel uit van het managementteam. Zij staat ook 
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erg dicht bij haar medewerkers en kan noden en ervaringen vertalen.  
Intussen is er wel een zorgcoördinator/beleidsmedewerker die als rechterhand van de directeur 
meedraait in het beleidsmatige aspect van de school. Bij een volgende zelfevaluatie kunnen we die 
persoon en de twee administratieve medewerkers erbij betrekken.. 
 
D/ Opvolging van eerder geformuleerde aanbevelingen 
D1/ Aanbeveling  1  - verloop van overheidsopdrachtenprocedures  
 
Het MAT is het niet eens met de status 'lopend' die Audit Vlaanderen geeft bij het item 
‘overheidsopdrachten’. Het MAT is van oordeel dat het  zijn actieplan heeft gerealiseerd zoals 
verzonden op 26 juni 2020 aan audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen heeft hierop geen opmerkingen 
geformuleerd waardoor wij ervan uit gingen dat het realiseren van deze acties voor Audit Vlaanderen 
zou volstaan. 

  
D2/ Aanbeveling  2  - traject rond integriteit en deontologie  
 
Het MAT waardeert dat Audit Vlaanderen dit traject als ‘gerealiseerd’ beschouwt. Er werd immers 

bijzonder veel werk verricht om te staan waar we nu staan.  

 

Zonder verdere verankering in het dagelijkse personeelsbeleid zal de deontologische code echter weer 

naar de achtergrond verdwijnen. Werken aan integriteit en deontologie is een niet aflatend proces. Het 

vuur moet aangewakkerd blijven. 

Verdere acties die we daarin wensen uit te voeren: 

• Het verder verankeren van de waarden van de organisatie tijdens de selectiegesprekken van 
medewerkers. 

• Regelmatig sessies houden om de code (terug) onder de aandacht te brengen. 
• De waarden bespreken tijdens opvolggesprekken en in de loop van de evaluatiecyclus. 
• Up-to-date houden van de lijst met kwetsbare functies en de risico-inschatting per situatie en 

per functie die daaraan zijn gekoppeld. 
 

E/ Vragen ten aanzien van Audit Vlaanderen: 
• Graag wensen we dat de auditor een toelichting komt geven over dit rapport op een eerstvolgende 

zitting van de raad. 
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5 AUDITAANPAK 

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de internationale standaarden van het Institute 
of Internal Auditors (IIA). Elke vijf jaar evalueert een externe instantie of Audit Vlaanderen deze 
standaarden naleeft. 
 
Audit Vlaanderen verrichtte volgende werkzaamheden: 
 
− Op 17.02.2022 werd deze opvolgaudit formeel aangekondigd. 
− In de periode februari ’22 – mei ’22 voerde het auditteam de auditwerkzaamheden uit. 
− Een terugkoppeling over de belangrijkste auditbevindingen en conclusies vond plaats op 

25.05.2022. 
− Het ontwerprapport werd op 14.11.2022 bezorgd aan de organisatie. 
− De managementreactie werd verkregen op 17.11.2022 en toegevoegd aan dit rapport. 

Deze opvolgaudit werd uitgevoerd door: 
− Veerle Vanderlinden, staf-auditor Audit Vlaanderen 

 
Supervisie over de opdracht werd waargenomen door: 

− Gunter Schryvers, manager-auditor Audit Vlaanderen 
 
Het rapport wordt verstuurd naar: 
 
De bestemmelingen bij Lokaal bestuur Oosterzele  
− Borchert Beliën  Algemeen Directeur  
− Marleen Verdonck  Waarnemend voorzitter gemeenteraad en 

raad voor maatschappelijk welzijn   
− Johan Van Durme  Burgemeester    

 
De leden van het auditcomité van de lokale besturen 
 
De voorzitter van de raden wordt gevraagd om het rapport aan de andere raadsleden te bezorgen. 
 
In het kader van actieve openbaarheid van bestuur plaatst Audit Vlaanderen het auditrapport op haar 
website, drie maanden nadat het lokaal bestuur het auditrapport definitief ontving. 

  

https://www.auditvlaanderen.be/auditcomit%C3%A9s
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6 AUDITBEVINDINGEN 

6.1 EVALUATIE AANPAK ORGANISATIEBEHEERSING 

6.1.1 Voorwaarden voor een beheerst systeem 

Een goede organisatiebeheersing draagt bij tot een sterk, doelgericht en nabij bestuur dat het 
vertrouwen van de burgers krijgt. 
 
Om te verzekeren dat lokale besturen een aantal minimale randvoorwaarden implementeren om 
gestructureerd aan organisatiebeheersing te kunnen werken, legt het Decreet Lokaal Bestuur in de 
artikels 217 t.e.m. 220 sinds 2014 enkele verplichtingen vast omtrent organisatiebeheersing: 
− de algemeen directeur legt in een kader het organisatiebeheersingssysteem vast (na overleg met 

het managementteam). 
− beide raden moeten het kader voor het organisatiebeheersingssysteem goedkeuren. 
− de algemeen directeur moet jaarlijks – uiterlijk voor 30 juni – rapporteren over de 

organisatiebeheersing aan het college, het vast bureau en beide raden. 
 
Gestructureerd werken aan organisatiebeheersing op niveau van de hele organisatie vormt een 
belangrijke basis voor de aanpak van organisatiebeheersing. Het helpt de organisatie om: 
− de risico’s die het bereiken van de organisatiedoelstellingen kunnen belemmeren te identificeren 

en te evalueren; 
− beheersmaatregelen te treffen om deze risico’s te beperken; 
− transparant te rapporteren over de actuele organisatiebeheersing en de evoluties daaromtrent. 
 
Praktijkervaringen en afstemming tussen diverse partners (bv. VVSG, Audit Vlaanderen) legden 
ondertussen de basis voor een meer concrete uitwerking van de decretale bepalingen. Om de 
maturiteit van de aanpak van organisatiebeheersing te beoordelen, gaat Audit Vlaanderen daarom na 
of:  
− de raden een degelijk kader goedkeurden.  

Een degelijk kader omvat minimaal (1) een verwijzing naar het gehanteerde model (2) de 
periodiciteit en werkwijze waarmee de eigen werking evalueert en (3) de wijze waarop de 
algemeen directeur jaarlijks over organisatiebeheersing zal rapporteren aan de raden;  

− het goedgekeurde kader ook integraal toegepast wordt; 
− de algemeen directeur jaarlijks tijdig een degelijk rapport over organisatiebeheersing voorlegt aan 

de raden.  
Een dergelijk rapport omvat minimaal (1) een beschrijving van de gekozen aanpak 
organisatiebeheersing (2) een terugblik op het afgelopen jaar en een algemeen beeld van de stand 
van zaken en (3) een vooruitblik op de lopende en toekomstige projecten. Inspiratie voor een 
degelijke rapportering is onder meer beschikbaar in een nota;  

− de organisatie een actueel zicht heeft op risico’s die het bereiken van de doelstellingen kunnen 
belemmeren, deze op een systematische wijze identificeert en evalueert (bv. door een kwalitatieve 
zelfevaluatie) en vertaalt naar een helder verbeteractieplan dat erop is gericht om maatregelen te 
nemen om de vastgestelde risico’s te beperken; 

− het goedgekeurde kader periodiek op systematische wijze wordt geëvalueerd en bijgestuurd (bv. 
om rekening te houden met evoluties en in functie van de werklast voor en maturiteit van de 
organisatie). 

 

https://www.auditvlaanderen.be/aanpak-organisatiebeheersing
https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/2022-01/AV_Nota_Rapportering_Organisatiebeheersing_0.pdf
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6.1.2 Beoordeling en aanbevelingen 

 
Lokaal bestuur Oosterzele investeerde in 2019 in een zelfevaluatie organisatiebeheersing. Onder meer op 
basis hiervan koos de organisatie er voor om eerst in te zetten op de uitbouw van een nieuw organogram 
en het personeelsbeleid. Systematisch werken aan organisatiebeheersing geraakte daardoor sindsdien 
op de achtergrond. 
 
Het kader voor organisatiebeheersing van de gemeente Oosterzele werd op 28 oktober 2015 door de 
gemeenteraad goedgekeurd. Op 26 januari 2016 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het kader 
voor organisatiebeheersing van het OCMW goed. Er is nog geen kader voor het geïntegreerde lokaal 
bestuur. 
 
Zowel in het kader voor organisatiebeheersing van de gemeente als dat van het OCMW is weergegeven 
dat de Leidraad Organisatiebeheersing als model wordt gehanteerd om een zelfevaluatie uit te voeren. 
In beide kaders ontbreekt echter de periodiciteit voor het uitvoeren van een zelfevaluatie en de 
werkwijze. Beide kaders voorzien dat er jaarlijks over de voortgang van organisatiebeheersing 
gerapporteerd wordt aan de raden. De wijze waarop de algemeen directeur hierover rapporteert is in 
deze kaders niet gepreciseerd. 
 
In de nota “Organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris 
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur” van 17 oktober 2019 is omschreven:  

• op welke wijze de algemeen directeur rapporteert over organisatiebeheersing; 
• dat een externe partner een interne audit/omgevingsanalyse uitwerkt waarvan de resultaten 

onder meer kunnen gebruikt worden voor het meerjarenplan.  
Ook het belang van de actualisatie van het organogram en de investering in het personeelsbeleid 
komen in deze nota uitgebreid aan bod. 
 
Op 17 oktober 2019 is er ook een eerste rapportering organisatiebeheersing over de periode januari 

2018 tot juni 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Samen met de rapportering organisatiebeheersing wordt het jaarverslag over de acties m.b.t. 

informatieveiligheid, de rapportering psychosociale risico’s en de rapportering screening welzijn aan 

de raden gecommuniceerd. Inhoudelijk gaat de rapportering organisatiebeheersing van 17 oktober 2019 

over de resultaten van de zelfevaluatie die 9 zelfevaluatieteams met in totaal 29 personeelsleden vanaf 

16 januari 2019 uitvoerden. De medewerkers van het OCMW en de gemeentelijke basisschool werden 

hier weinig bij betrokken. Nochtans maken de leidinggevenden van het OCMW en van de gemeentelijke 

basisschool deel uit van het managementteam waaraan de resultaten van de zelfevaluatie werden 

teruggekoppeld. 

 
Op 19 november 2020 en 17 juni 2021 is telkens een volgende jaarlijkse rapportering over 
organisatiebeheersing aan gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd. Deze 
rapporteringen zijn uitgebreide documenten met risico’s, vooropgestelde beheersmaatregelen en de 
stand van zaken ervan. Ze bouwen verder op de resultaten van de zelfevaluatie van 2019. Ook de 
werkmethode en de uitdagingen voor de nabije toekomst zijn er in opgenomen. Deze rapporteringen 
zijn opgemaakt conform wat is aangegeven in de nota van 17 oktober 2019 van de toenmalige 
gemeente- en OCMW-secretarissen over de ambtelijke integratie. 
 
Topics gerelateerd aan organisatiebeheersing komen op ad hoc-basis aan bod op het 
managementteam. Een gesystematiseerde aanpak vanuit het managementteam ontbreekt echter. Het 
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is voor alle leden van het managementteam nochtans duidelijk dat organisatiebeheersing voor de 
algemeen directeur belangrijk is. 
 
Oosterzele investeerde sinds 2019 in een nieuw organogram en het personeelsbeleid, door onder meer 
de versterking van het managementteam en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Hierdoor 
geraakte het gestructureerd werken aan organisatiebeheersing op de achtergrond. Het recent 
geïnstalleerde managementteam heeft voor ogen om in 2023 organisatiebeheersing te reactiveren. De 
clusterverantwoordelijke interne organisatie is als verantwoordelijke organisatiebeheersing aangesteld. 
Oosterzele plant om in 2023 een nieuw geïntegreerd kader organisatiebeheersing door gemeenteraad 
en raad voor maatschappelijk welzijn te laten goedkeuren, een zelfevaluatie uit te voeren die een luik 
van de omgevingsanalyse zal zijn, jaarlijks tijdig over organisatiebeheersing te rapporteren en 
organisatiebeheersing gesystematiseerd aan te pakken. 
 

 

6.2 OPVOLGING VAN EERDER GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 
 

6.2.1 Beoordeling systeem voor de opvolging van aanbevelingen  

Lokaal bestuur Oosterzele neemt signalen zoals aanbevelingen uit eerdere audits van Audit Vlaanderen 
serieus en neemt acties om tot verbetering te komen. 
 
De algemeen directeur stelt jaarlijks verschillende nota’s op met een stand van zaken van de opvolging 
van de aanbevelingen uit de forensische audit. Deze nota’s worden besproken op het 
managementteam. De stand van zaken van de realisatie van de aanbevelingen is bovendien 
opgenomen in de jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing. 
 
 

Aanbeveling 1 
 

De algemeen directeur stelt een geïntegreerd kader voor organisatiebeheersing voor het lokaal 
bestuur op, legt dit ter goedkeuring voor aan de raden en past dit toe.  
In dit kader is, naast het model dat de organisatie wil hanteren om aan organisatiebeheersing te 
werken, ook bepaalt:    

• Met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar eigen 
werking (via periodieke zelfevaluatie, een doorlichting door een externe partij, enz.); 

• Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks rapporteert aan het politieke niveau over de 
mate waarin de risico’s beheerst zijn.    

Risico dat hiermee kan worden beheerst: 
Op deze manier werkt de organisatie aan een degelijke beheersing van haar risico’s en is ze 

transparant over haar functioneren. Ze legt hiermee de basis voor een effectieve, efficiënte, 
kwaliteitsvolle en integere organisatie.    



 

 14 

6.2.2 Beoordeling realisatiegraad van de opgevolgde aanbevelingen 

Het overzicht van de realisatiegraad van de opgevolgde aanbevelingen is opgenomen in de 
samenvatting van dit rapport. 
 
Audit Vlaanderen leverde op 4 juni 2020 het auditrapport op over de forensische audit bij lokaal 
bestuur Oosterzele (auditopdracht: 1908 006). Dit rapport bevatte twee aanbevelingen, waarvoor het 
management een streefdatum, een verantwoordelijke en een actie plan heeft bepaald. Deze 
aanbevelingen zouden voor 31 december2021 gerealiseerd zijn. Op het moment van de audit was één 
aanbeveling volledig gerealiseerd. Voor de andere aanbeveling zijn nog bijkomende acties nodig.  
 
De bevindingen per opgevolgde aanbeveling worden hier bondig weergegeven: 
 
Audit: Forensische audit (1908 006) 
 

Aanbeveling 1 : Gemeente Oosterzele tekent de processen en procedures m.b.t. het verloop van 
overheidsopdrachtendossiers volledig uit en bouwt de nodige beheersmaatregelen in in deze 
processen en procedures. Daarna wordt dit uitgebreid gecommuniceerd naar de betrokken 
personeelsleden. 

Streefdatum Status van het bestuur Status Audit Vlaanderen Nieuwe streefdatum 

31/12/2021 gerealiseerd lopend 01/10/2024 

 
Vaststelling: 
 
De financieel directeur ondernam kort na zijn indiensttreding in juni 2020 meteen acties met het oog 
op de implementatie van deze aanbeveling. Hij stelde een interne dienstnota op met de belangrijkste 
aandachtspunten m.b.t. de regelgeving rond overheidsopdrachten en de bestelprocedure. De nota werd 
op 21 augustus 2020 verspreid aan de administratieve medewerkers van het lokaal bestuur. Sinds 25 
juni 2020 geeft de financieel directeur jaarlijks een opleiding over de bestelprocedure aan de 
administratieve medewerkers, met extra aandacht voor nieuwe medewerkers. De financieel directeur 
heeft op dat moment onder meer aandacht voor veel voorkomende misverstanden in de uitvoering 
van de procedure. 
 
Sinds 26 oktober 2020 worden in principe twee keer per jaar controles op de bestelaanvragen en de 
leverancierslijst uitgevoerd. Over de interne controles wordt een rapport opgemaakt met de algemene 
conclusies van het nazicht, de werkwijze en de bevindingen per geverifieerd dossier. In 2021 vond door 
omstandigheden slechts één interne controle plaats. De interne controle op de bestelaanvragen van 
het tweede, derde en vierde kwartaal van 2021 vond plaats op 15 februari 2022. Tijdens de tussentijdse 
controles worden telkens met de betrokken medewerkers in gesprek gegaan. Tijdens dat gesprek krijgt 
de medewerker feedback en dus bijsturing met het oog op verbetering van de geleverde kwaliteit. De 
veelal positieve aanpak hiervan stimuleert ook het tussentijds informeel bespreken van diverse 
overheidsopdrachtendossiers.  
 
Met de aanbeveling naar aanleiding van de forensische audit heeft Audit Vlaanderen voor ogen dat 
lokaal bestuur Oosterzele voorkomt dat er onregelmatigheden zijn m.b.t. bestelprocedure en 
overheidsopdrachten. De acties die de financieel directeur in dit kader onderneemt, dragen hier zeker 
toe bij. Momenteel controleert de financieel directeur in principe alle dossiers hierover die door het 
college van burgemeester en schepenen/vast bureau dienen goedgekeurd te worden.  
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Ook op andere vlakken levert het lokaal bestuur goede inspanningen om de organisatiebeheersing 
omtrent overheidsopdrachten te verbeteren: 
o De organisatie heeft diverse raamcontracten afgesloten en doet daarop een beroep wanneer dat 

voordelen biedt. 
o De nodige software voor het beheer van overheidsopdrachten is in gebruik. 
o De organisatie laat zich bijstaan door derden bij overheidsopdrachten waarvoor ze zelf 

onvoldoende expertise in huis heeft. 
o Het organogram werd in een recent verleden ook aangepast met het oog op een betere opvolging 

van overheidsopdrachten. Onlangs werd een nieuwe administratief hoofdmedewerker bij het 
departement Grondgebiedzaken aangesteld. Die persoon start op 17 oktober 2022. 
In diens functiebeschrijving is een verantwoordelijkheidsgebied "Overheidsopdrachten en 
aankopen" opgenomen:  
• zorgen voor een correcte aanbesteding van overheidsopdrachten van leveringen, diensten en 

werken voor gemeente, OCMW en het autonoom gemeentebedrijf 
• administratieve ondersteuning bij de uitvoering van de overheidsopdrachten 
• het bijstaan van interne diensten met raad en daad bij kleinere aankopen 
• zorgen voor een correcte aanpak van de aankopen overeenkomstig de geldende interne 

procedures 
Hij kreeg ook de opdracht om opleiding te volgen rond overheidsopdrachten, te benchmarken met 
goede praktijken uit andere besturen en deze te integreren in de eigen werking.  
Voorziene streefdatum, rekening houdend met de inwerkingperiode van deze nieuwe medewerker: 
2 jaar. 

 
Deze inspanningen zijn deels nog in ontwikkeling. Dat maakt dat op dit moment de kwaliteit van 
dossiers die niet voorgelegd moeten worden aan het college nog sterk afhankelijk is van de betrokken 
medewerkers/dienst. Aangezien het niet abnormaal is dat sommige diensten minder vertrouwd zijn 
met de wetgeving overheidsopdrachten, moeten de opgestarte initiatieven nog verder worden 
ontwikkeld alvorens de aanbeveling helemaal gerealiseerd mag worden beschouwd.  
 
 

Aanbeveling 2 : Gemeente Oosterzele zet zowel voor haar personeelsleden als haar mandatarissen 
een traject op om het bewustzijn rond integriteit en deontologie op significante wijze te verhogen. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn o.a. het voorkomen/vermijden van elke vorm van schijn van 
partijdigheid en het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.  

Streefdatum Status van het bestuur Status Audit Vlaanderen Nieuwe streefdatum 

31/12/2021 lopend gerealiseerd / 

 
Vaststelling: 
 
Op 20 juni 2019 werden de organisatiewaarden (respect, eerlijk, betrouwbaar, deskundig en gelijke 
kansen voor iedereen) door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Deze 
waarden werden gedestilleerd uit een interne bevraging bij de medewerkers. 
 
De organisatiewaarden vormden de basis voor verschillende initiatieven die het management samen 
met de politiek mandatarissen ondernam. 
 
In het voorjaar 2020 werden twee focusdagen voor de leden van het managementteam, college en vast 
bureau georganiseerd om verder te werken aan deontologie op basis van de organisatiewaarden. Het 
college van burgemeester en schepenen ging samen met de algemeen directeur en de adjunct-
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algemeen directeur naar een studiedag over politiek-ambtelijke verhoudingen op 13 oktober 2020 in 
Gent. 
 
De deontologische code voor de lokale mandatarissen van Oosterzele werd goedgekeurd op 25 maart 
2021. Ze werd opgemaakt in samenspraak met alle fracties in de gemeenteraadscommissie algemeen 
beleid (eind 2020-begin 2021). 
 
Oosterzele richtte op 25 maart 2021 een bureau voor deontologie op dat de naleving van de 
deontologische code bewaakt. In de deontologische code voor lokale mandatarissen is opgenomen dat 
het Bureau voor Deontologie moet bestaan uit evenveel leden voorgedragen vanuit de oppositiepartijen 
als vanuit de meerderheidspartijen. Ze worden voorgedragen door de verschillende fracties. De code stelt 
bovendien dat het aantal experts hetzelfde moet zijn als het aantal leden De bedoeling van deze 
samenstelling is dat klachten t.a.v. mandatarissen onpartijdig worden beoordeeld. In juli en augustus 
2021 behandelde het Bureau voor Deontologie haar eerste case. 
 
Op 25 mei 2021 werden de afsprakennota’s voor managementteam en college enerzijds en 
managementteam en vast bureau anderzijds goedgekeurd. Onder meer de dagelijkse omgangsvormen 
en het gedrag dat in de samenwerking wordt verwacht zijn hierin terug te vinden. 
 
Voor de medewerkers van lokaal bestuur Oosterzele stelde een werkgroep onder leiding van de 
adjunct-algemeen directeur en de HR-verantwoordelijke een traject m.b.t. deontologie op bestaande 
uit verschillende onderdelen. De organisatiewaarden werden in de functiebeschrijvingen opgenomen. 
Een lijst met kwetsbare functies werd opgemaakt met een risico-inschatting per situatie en per functie.  
 
Een nieuwe deontologische code werd opgemaakt en goedgekeurd door de raden op 21 december 2021. 
De code werd diezelfde dag gecommuniceerd aan de medewerkers. Om de deontologische code in de 
praktijk ingang te doen vinden, werden samen met een begeleidende organisatie interactieve 
workshops georganiseerd voor alle medewerkers op 22 maart 2022. Van de departementshoofden 
wordt verwacht dat er maandelijks besprekingen over deontologie plaats vinden en dat dilemma’s 
opgelijst worden, zodat er met concrete situaties aan de slag kan worden gegaan. 



 

 17 

7 AANBEVELINGEN AANPAK ORGANISATIEBEHEERSING 

 

Nr. Aanbeveling Streefdatum 
Verantwoordelijke/ 
initiator 

Actieplan of 
opmerkingen 

A1  
De algemeen directeur stelt een geïntegreerd kader voor organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur op, legt dit ter 
goedkeuring voor aan de raden en past dit toe.  
In dit kader is, naast het model dat de organisatie wil hanteren om aan organisatiebeheersing te werken, ook bepaald:    

• Met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar eigen werking (via periodieke 
zelfevaluatie, een doorlichting door een externe partij, enz.); 

• Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks rapporteert aan het politieke niveau over de mate waarin de 
risico’s beheerst zijn. 

1.06.2024 Algemeen directeur en 

managementteam 

• Kader vastleggen 

voor het 

geïntegreerde lokaal 

bestuur 

• Samenwerking met 

een gespecialiseerde 

externe partij 

opzetten 
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8 BIJLAGE: ACTIEPLAN AANBEVELINGEN VORIGE AUDITS AUDIT VLAANDEREN 

Audit-
nummer 

Nr. Aanbeveling Streefdatum Status 
bestuur 

Status Audit 
Vlaanderen 

Actieplan Nieuwe 
streefdatum 

1908 006 A1 Gemeente Oosterzele tekent de processen en 

procedures m.b.t. het verloop van 

overheidsopdrachtendossiers volledig uit en bouwt 

de nodige beheersmaatregelen in in deze processen 

en procedures. Daarna wordt dit uitgebreid 

gecommuniceerd naar de betrokken 

personeelsleden. 

Klik of tik om 

een datum in 

te voeren. 

Gerealiseerd Lopende • Continueren van de huidige systematische controle 

op de toepassing van de overheidsopdrachten. 

• Continueren van de jaarlijkse interne opleiding.  

• Gebruik van raamcontracten verder uitbreiden 

wanneer dat voordelen biedt. 

• Gebruik van bestaande software voor het beheer van 

de overheidsopdrachten verder inbedden in de 

organisatie. 

• De rollen en verantwoordelijkheden in de huidige 

aankoopprocedure waar nodig verduidelijken en 

verfijnen. 

• Waar nodig de verantwoordelijkheden bepalen en 

verduidelijken om bestekken te controleren op 

wettigheid, inhoudelijke juistheid en de 

nauwkeurigheid van de ramingen. 

• Waar nodig de bestaande richtlijnen voor de 

ontvangst van leveringen en diensten verhelderen. 

• Voorzien in opleidingen en expertiseontwikkeling van 

de nieuwe hoofdmedewerker Grondgebiedzaken (cf. 

supra) 

1/10/2024 

 

 


