Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 januari 2019.
Aanwezig:
Bert Doise, voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De
Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen; Hilde
Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst; Bernard Heens, Luc
Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve
D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte,
Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden; Jef Huyghe, algemeen directeur.
Deze vergadering vindt plaats onmiddellijk na de gemeenteraadszitting. Aanstonds
opent de voorzitter de vergadering en wordt er overgegaan tot de afhandeling van
de agenda.
Er wordt vastgesteld dat geen bezwaren werden ingebracht nopens de notulen van
de vorige vergadering, waardoor ze als goedgekeurd worden beschouwd.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
1. Beleids- en bestuursadministratie – Goedkeuring vervanging zittingsverslag
van openbare zitting van gemeenteraad door audioverslag volgens artikel 278
van het Decreet over het lokaal bestuur.
Gelet op artikel 278 van het Decreet over het lokaal bestuur.
§ 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat is
gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.
Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen.
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft.
Van die laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen die genomen
zijn met unanimiteit.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de
tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.
De gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een audioof audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 in besloten
vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er
geen zittingsverslag opgesteld.
De bepalingen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, zijn van toepassing
op het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat
"gemeenteraad" wordt gelezen als "raad voor maatschappelijk welzijn".
Besluit: - met algemene stemmen –
Artikel1
De vervanging van het zittingsverslag van openbare zitting van de raad voor
maatschappelijk welzijn door een audioverslag volgens artikel 278 van het Decreet
over het lokaal bestuur wordt goedgekeurd.
2. Beleids- en bestuursadministratie – Vaststellen van het begrip “dagelijks
bestuur” volgens artikel 78, tweede lid, 9° van het Decreet over het lokaal
bestuur.
Gelet op artikelen 77 en 78 van het Decreet over het lokaal bestuur betreffende de
bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 78 van het Decreet over het lokaal bestuur dat bepaalt welke
bevoegdheden van de
raad voor maatschappelijk welzijn niet kunnen toevertrouwd worden aan het vast
bureau;
Overwegende dat hierin onder meer bepaald wordt dat het vastleggen van wat
onder het begrip
dagelijks bestuur moet worden verstaan een exclusieve bevoegdheid is van de raad
voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het voor de vlotte werking van het OCMW en de OCMW-diensten
noodzakelijk is dat
het begrip dagelijks bestuur voldoende breed wordt ingevuld, maar tegelijk de raad
voor
maatschappelijk welzijn nog in voldoende mate toelaat te sturen op hoofdlijnen;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn het begrip “dagelijks

bestuur” moet invullen
om een efficiënte werking naar de bevolking te kunnen garanderen;
Dat de afbakening van verrichtingen van dagelijks bestuur een modern,
verantwoord en
verantwoordelijk bestuur toelaat waarbij:
- het vast bureau bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de
voorwaarden
van opdrachten die tot het dagelijks bestuur behoren;
- het vast bureau bevoegd wordt om daden van beschikking te stellen met
betrekking tot de
goederen voor zover de verrichting behoort tot het dagelijks bestuur;
- het vast bureau kan beslissen tot delegatie van bepaalde aangelegenheden van
dagelijks
bestuur aan de algemeen directeur, die verder kan delegeren naar andere
personeelsleden;
- de raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen welke verrichtingen van
dagelijks bestuur
vrijgesteld worden van het voorafgaand visum door de financieel directeur;
- de algemeen directeur binnen de perken van dagelijks bestuur kasprovisies kan
toekennen aan
bepaalde personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven;
Overwegende dat wat het “dagelijks bestuur” overschrijdt een bevoegdheid van de
raad voor
maatschappelijk welzijn blijft;
Op voorstel van het vast bureau;
Na bespreking;
Besluit –: - met algemene stemmen –
Artikel 1.
Onder “dagelijks bestuur”, zoals opgenomen in artikel 78, tweede lid 9° van het
Decreet over het
lokaal bestuur van 22.12.2017 moet worden verstaan:
- verrichtingen houdende vaststelling van alle rechten/ontvangsten voorzien in de
gewone
dienst van het exploitatiebudget;
- beslissingen tot het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor
aanneming van
werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de
voorwaarden
ervan voor alle uitgaven binnen het exploitatiebudget;
- beslissingen tot het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor
aanneming van
werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de
voorwaarden
ervan voor alle uitgaven binnen het liquiditeitenbudget;
- beslissingen tot het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor
aanneming van
werken, leveringen en diensten worden toegewezen en het vaststellen van de
voorwaarden
ervan voor alle uitgaven binnen het investeringsbudget, waarvan het bedrag niet
hoger is dan
het maximumbedrag dat toegelaten is voor opdrachten via aanvaarde factuur.
Indien het gaat
om vervangingsinvesteringen of instandhoudingswerken wordt dit grensbedrag
verhoogd tot
het drempelbedrag van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 2.
Deze beslissing krijgt onmiddellijke uitwerking en is geldig tot eind 2025,
behoudens intrekking of wijziging door de raad voor maatschappelijk welzijn.
3. SVK Woonsleutel vzw.
Gelet op artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 34, 2de lid, 2° betreffende de geheime stemming voor het
aanwijzen van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de
organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;

Gelet op het schrijven dd. 04.12.2018 van SVK Woonsleutel vzw houdende de vraag
tot aanduiding van volgende gemeentelijke vertegenwoordigers:
- Aanduiden van twee afgevaardigden (en plaatsvervangers) op de algemene
vergaderingen
- Aanduiden van een afgevaardigde deskundige op de algemene vergaderingen
Gaat over tot de geheime stemming tot aanwijzing van:
Aanduiden van twee afgevaardigden (en plaatsvervangers) op de algemene
vergaderingen
Er wordt vastgesteld dat de stembiljetten de mogelijkheid bieden een stem uit te
brengen op een van de voorgedragen kandidaten of een neen-stem.
19 stembiljetten worden uitgedeeld.
19 stembiljetten worden opgehaald.
Eerste afgevaardigde (en plaatsvervanger)
Er zijn 11 stemmen op naam van Hilde Stragier met plaatsvervanger Bert Doise
Er zijn 5 stemmen op naam van Evelyne Gaudissabois met plaatsvervanger Sarah
Vandelanotte
Er zijn 3 stemmen op naam van Ward Dierickx.
Tweede afgevaardigde (en plaatsvervanger)
Er zijn 12 stemmen op naam van Lieve D’Haene met plaatsvervanger Bert Doise
Er zijn 7 stemmen op naam van Carla Cardinael met plaatsvervanger Sarah
Vandelanotte.
Er zijn geen neen-stemmen, blanco of ongeldige stemmen.
Er wordt vastgesteld dat Hilde Stragier en Lieve D’Haene de volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
Aanduiden van een afgevaardigde deskundige op de algemene vergaderingen
Er wordt vastgesteld dat de stembiljetten de mogelijkheid bieden een stem uit te
brengen op een van de voorgedragen kandidaten of een neen-stem.
19 stembiljetten worden uitgedeeld.
19 stembiljetten worden opgehaald.
Er zijn 19 stemmen op naam van deskundige Loes Van der Heijden.
Er zijn geen neen-stemmen, blanco of ongeldige stemmen.
Er wordt vastgesteld dat deskundige Loes Van der Heijden de volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
Besluit Artikel 1
Hilde Stragier en Lieve D’Haene worden aangewezen als afgevaardigden (en
plaatsvervangers) op de algemene vergaderingen van SVK Woonsleutel vzw.
Artikel 2
Loes Van der Heijden wordt aangewezen als afgevaardigde deskundige in de
algemene vergaderingen van SVK Woonsleutel vzw.
Artikel 3
Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan SVK Woonsleutel vzw ter attentie van
het secretariaat, p/a Meenseweg 71 te 8900 Ieper.
Artikel 4
Met het oog op het algemeen administratief toezicht zal deze beslissing worden
medegedeeld aan de Provinciegouverneur.
4. LOGO Midden-West-Vlaanderen vzw.
Gelet op artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 34, 2de lid, 2° betreffende de geheime stemming voor het
aanwijzen van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de
organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
Gelet op het schrijven dd. 03/01/2019 van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw
houdende de vraag tot aanduiding van volgende gemeentelijke vertegenwoordigers:
- aanduiden van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur
- aanduiden van een vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Gaat over tot de geheime stemming tot aanwijzing van:
Aanduiden van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Er wordt vastgesteld dat de stembiljetten de mogelijkheid bieden een stem uit te
brengen op een van de voorgedragen kandidaten of een neen-stem.
19 stembiljetten worden uitgedeeld.
19 stembiljetten worden opgehaald.
Er zijn 17 stemmen op naam van Lieve D’Haene.
Er zijn 2 stemmen op naam van Ward Dierickx.

Er zijn geen neen-stemmen, blanco of ongeldige stemmen.
Er wordt vastgesteld dat Lieve D’Haene de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
Aanduiden van vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Er wordt vastgesteld dat de stembiljetten de mogelijkheid bieden een stem uit te
brengen op een van de voorgedragen kandidaten of een neen-stem.
19 stembiljetten worden uitgedeeld.
19 stembiljetten worden opgehaald.
Er zijn 12 stemmen op naam van Cindy Durnez.
Er zijn 6 stemmen op naam van Evelyne Gaudissabois.
Er is 1 stem op naam van Ward Dierickx.
Er zijn geen neen-stemmen, blanco of ongeldige stemmen.
Er wordt vastgesteld dat Cindy Durnez de volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen heeft bekomen.
Besluit Artikel 1
Lieve D’Haene wordt aangewezen als kandidaat voor de raad van bestuur van Logo
Midden-West-Vlaanderen vzw.
Artikel 2
Cindy Durnez wordt aangewezen als stemgerechtigde lid in de algemene
vergaderingen van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.
Artikel 3
Het vast bureau te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder
meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Logo Midden-West-Vlaanderen vzw, ter
attentie van het secretariaat, p/a. Mandellaan 101 te 8800 Roeselare.
Artikel 4
Met het oog op het algemeen administratief toezicht zal deze beslissing worden
medegedeeld aan de Provinciegouverneur.
5. Verkiezing lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
De raad voor maatschappelijk welzijn nam in zitting van 2 januari 2019 kennis van
de afwezigheid met opgave van reden van mevrouw Christiane Heyte als
voorgedragen kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Mevrouw Christiane Heyte werd voor de zitting van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 28 januari 2019 uitgenodigd om haar eed af te leggen in handen van de
voorzitter.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, de artikelen 87, 92 en 93;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur, de artikelen 88, 94 en 96;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2019 betreffende
verkiezing leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst;
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat het te installeren kandidaat-lid van
het
bijzonder
comité
voor
de
sociale
dienst
voldoet
aan
de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid
bevindt;
Dit kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft de
voorgeschreven eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Besluit Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven goed van volgende
voorgedragen kandidaat, verklaart haar verkozen als lid van het bijzonder comité
voor de sociale dienst en neemt akte van haar eedaflegging:
- Christiane Heyte
Startdatum: 28 januari 2019
Einddatum: 31 december 2024
Opvolgers:
o Eerste opvolger: Mireille Degroote
o Tweede opvolger: Caroline Plets.
6. Lokale Adviescommissie (LAC) – Aanstelling effectief lid (en plaatsvervanger).
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn en haar latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale
adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit,
gas en water, artikel 7, §1, vervangen bij het decreet van 25 mei 2007;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 87, en
90;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende
de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale
levering van elektriciteit, gas en water;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering d.d. 21 december 2018 tot wijziging
van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997
betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent
de minimale levering van elektriciteit, gas en water;
Overwegende dat een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het
OCMW dient aangeduid te worden om in de LAC te zetelen; dat het mogelijk is om
meerdere vertegenwoordigers aan te duiden, bijvoorbeeld voor het geval de vaste
vertegenwoordiger verhinderd is en vervangen dient te worden;
Overwegende dat de zittingen van deze commissie ongeveer 3 maandelijks
doorgaan; dat de data van deze zittingen vastgelegd worden in samenspraak met de
leden, waardoor het niet echt noodzakelijk is om meerdere leden aan te duiden.
Gelet op de voordracht van volgende kandidaten:
- Valerie Deknock (met plaatsvervanger Cindy Durnez) voor de fractie
Gemeentebelangen
- Sylvie Knockaert voor de fractie CD&V
- Miguel Thevelein voor de fractie N-VA;
Gaat over tot de geheime stemming.
Er wordt vastgesteld dat de stembiljetten de mogelijkheid bieden op één van de
kandidaten (met hun respectieve plaatsvervangers) of een NEEN-stem.
Er worden 19 stembiljetten uitgedeeld en 19 terug ingezameld.
Uitslag van de stemming:
- Valerie Deknock (met plaatsvervanger Cindy Durnez) voor de fractie
Gemeentebelangen: 12 stemmen
- Sylvie Knockaert voor de fractie CD&V: 5 stemmen
- Miguel Thevelein voor de fractie N-VA: 2 stemmen
Er zijn geen NEEN-stemmen en geen blanco of ongeldige stembiljetten.
Besluit:
Artikel 1.
Valerie Deknock (met plaatsvervanger Cindy Durnez) aan te duiden om als lid van
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, in de lokale adviescommissie omtrent
de minimale levering van elektriciteit, gas en water te zetelen.
7. Beleid- en bestuursadministratie – Vaststelling data zittingen 2019.
De zittingen voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden vastgesteld op
volgende data: 25 februari 2019, 25 maart 2019, 29 april 2019, 27 mei 2019, 24 juni
2019, 09 september 2019, 28 oktober 2019, 25 november 2019 en 16 december
2019.
8. Vragen & antwoorden.
Onder dit punt worden geen formele besluiten genomen.
Alle punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting gesloten om 21.57 uur.
Algemeen Directeur
De Voorzitter,

