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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn
Zitting van

donderdag 14 februari 2019
Koen Tack, Voozitter

Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
Rik Colman, Louis Degroote, \Mlly Demeulemeester, Davy Demets, Sofie Demurie, Petra Devos, Davy
Dewaele, Amandine Eeckhaut, Nathalie Kint, Prudent Lanneau, Matthieu Moerenhout, Eddy Recour, Tine
Temmerman, Stephan Titeca, Pauline Van Marcke, Rino Himpe, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur
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De voorzitter opent de vergadering om 20u00

OPENBAAR
1.1.

20í9lOcMW/006 - Raadszitting van

3í januari 20í9: goedkeuring notulen en goedkeuring

zittingsverslag
De notulen en het zittingsverslag van van de OCMW-raad van 31 januari 2019 worden goedgekeurd.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

20í9lOcMW057 - Goedkeuren dat het audioverslag geldt als zittingsveÍslag voor de OCMWraden

Het decreet lokaal bestuur zegt:

Artikel

27

8. (01

101 1201

9-...)

$ 1. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische

volgorde, alle besproken onderuerpen, 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 audio- of 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
zittin gsverslag opgesteld.
De bepalingen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, zijn van toepassing op het
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openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat "gemeenteraad"
wordt gelezen als "raad voor maatschappelijk welzijn".
Voorgesteld wordt dat het audioverslag van de OCMW-raden voortaan geldt als zittingsverslag.
Stemming: Verworpen met eenparigheid van stemmen.

í.3.

20í9/OCMW052 -VZW RSVK - aanduid

algemene vergaderi ng

drie veÉegenwoordigerc met stemrecht voor de

Het OCMW is in de vorige legislatuur toegetreden tot het Regionaal Sociaal Verhuur Kantoor van
Waregem vzw (beslissing van 20 april2017). Deze organisatie huurt woningen op de private huurmarkt
om deze door te verhuren op een sociale manier. Momenteel huurt en verhuurt men meer dan 140
panden in de regio.
Het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal RSVK-woningen op het grondgebied (64€ per woning
per maand) met een plafond van 1€ per inwoner. Op dit moment bedraagt het lidgeld op jaarbasis dus cá
4.600 € bedragen, Vanaf 19 woningen op het grondgehied wordt het plafond bereikt. Dit lidgeld is ten
laste van het OCMW-bestuur.

ln het kader van de toenemende (sociale) woonproblematiek betekent de samenwerking met het RSVK
een interessante mogelijkheid om het aantal beschikbare woningen in Anzegem die geschikt zijn (o.a.
qua huurprijs) voor onze kwetsbare doelgroep, te verhogen.
Het OCMW zetelt in de algemene vergadering en in de raad van bestuur.
Voor de algemene vergadering heeft het OCMW recht op 3 vertegenwoordigers met stemrecht, dit
moeten mandatarissen zijn.
Stemming: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.
1.4.

20í9/ocMw053 -VZW RSVK: aanduiden van twee veÉegenwoordigers met stemrecht voor
de raad van bestuur

Het OCMW is in de vorige legislatuur toegetreden tot het Regionaal Sociaal Verhuur Kantoor van
Waregem vzw (beslissing van 20 april 2017). Deze organisatie huurt woningen op de private huurmarkt
om deze door te verhuren op een sociale manier. Momenteel huurt en verhuurt men meer dan 140
panden in de regio.
Het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal RSVK-woningen op het grondgebied (64€ per woning
per maand) met een plafond van 1€ per inwoner. Op dit moment bedraagt het lidgeld op jaarbasis dus cá
4.600 € bedragen. Vanaf 19 woningen op het grondgebied wordt het plafond bereikt. Ditlidgeld is ten
laste van het OCMW-bestuur.

ln het kader van de toenemende (sociale) woonproblematiek betekent de samenwerking met het RSVK
een interessante mogelijkheid om het aantal beschikbare woningen in Anzegem die geschikt zijn (o.a.
qua huurprijs) voor onze kwetsbare doelgroep, te verhogen.
Het OCMW zetelt in de algemene vergadering en in de raad van bestuur.
Voor de raad van bestuur heefr het OCMW recht op 2 vertegenwoordigers met stemrecht, dit moeten
mandatarissen zijn.
Stemming: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.

í.5.

2019/ocMw054 - VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers zonder stemrecht

voor de algemene vergaderino
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Het OCMW is in de vorige legislatuur toegetreden tot het Regionaal Sociaal Verhuur Kantoor van
Waregem vzw (beslissing van 2O april2017). Deze organisatie huurt woningen op de private huurmarkt
om deze door te verhuren op een sociale manier. Momenteel huurt en verhuurt men meer dan 140
panden in de regio.
Het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal RSVK-woningen op het grondgebied (64€ per woning
per maand) met een plafond van 1€ per inwoner. Op dit moment bedraagt het lidgeld op jaarbasis dus ca
4.600 € bedragen. Vanaf 19 woningen op het grondgebied wordt het plafond bereikt. Dit lidgeld is ten
laste van het OCMW-bestuur.

ln het kader van de toenemende (sociale) woonproblematiek betekent de samenwerking met het RSVK
een interessante mogelijkheid om het aantal beschikbare woningen in Anzegem die geschikt zijn (o.a.
qua huurprijs) voor onze kwetsbare doelgroep, te verhogen.
Het OCMW zetelt in de algemene vergadering en in de raad van

bestuur.

I

Voor de algemenê vergadering heeft het OCMW recht op 2 vertegenwoordigers zondei stemrecht, dit
hoeven geen mandatarissen te zijn (bvb. ambtenaren in de sociale sector kunnen ook aangeduid
worden).
Stemming: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.

í.6.

2019/OCMW055 -VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigerc zonder stemrecht
voor de raad van bestuur

Het OCMW is in de vorige legislatuur toegetreden tot het Regionaal Sociaal Verhuur Kantoor van
Waregem vzw (beslissing van 20 april 2017). Deze organisatie huurt woningen op de private huurmarkt
om deze door te verhuren op een sociale manier. Momenteel huurt en verhuurt men meer dan 140
panden in de regio.
Het lidgeld wordt berekend op basis van het aantal RSVK-woningen op het grondgebied (64€ per woning
per maand) met een plafond van 1€ per inwoner. Op dit moment bedraagt het lidgeld op jaarbasis dus ca
4.600 € bedragen. Vanaf 19 woningen op het grondgebied wordt het plafond bereikt. Dit lidgeld is ten
laste van het OCMW-bestuur.

ln het kader van de toenemende (sociale) woonproblematiek betekent de samenwerking met het RSVK
een interessante mogelijkheid om het aantal beschikbare woningen in Anzegem die geschikt zrln (o.a.
qua huurprijs) voor onze kwetsbare doelgroep, te verhogen.
Het OCMW zetelt in de algemene vergadering en in de raad van bestuur.

Voor de raad van bestuur heeft het OCMW recht op 2 vertegenwoordigers zonder stemrecht, dit hoeven
geen mandatarissen zijn (bvb. de aanduiding van twee ambtenaren die actief zijn rond sociaal
woonbeleid behoort tot de mogelijkheden).
Stemming: Verdaagd met eenparigheid van stemmen.

1.7.

20í9IOCMW056 -V.Z.W. Lokaal Gezondheidsnetwerk Kortrijk (LOGO Kortrijk)
vergadering aanduiding van een veÉegenwoordiger .

-

algemene

Logo (lokaal gezondheidsoverleg) Leieland wil de gezondheid van alle mensen in haar werkingsgebied
bevorderen zodat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren. De OCMW-raad wordt
gevraagd uit haar leden een afgevaardigde aan te duiden om in de algemene vergaderingen van LOGO
het OCMWte vertegenwoordigen. De afgevaardigde mag, maar moet niet een politiek mandataris zijn
(ook een ambtenaar is toegestaan).

Stemming:
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Afgevaardigde voor Logo Leieland: Jeremie Vaneeckhout bekomt 22 stemmen en \Mlly Demeulemeester
bekomt één stem.

í.8.

20í9/OCMW/050-Vaststellin g aanpassing 6 meeriare

np

I

an

20

1

4-2021

De OCMW-raad dient zich te buigen over de voorgelegde voorstel van de 6" aanpassing van het
meerjarenplan 2014'2021, waar het te voeren belèid en de bijhorende financiën in vooriesteld worden.
Stemming: Met 16 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie VaneeckÉout, Louis Degroote, bavy oemets, Sofle

Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmáman, pauline Van Marcke,
Rino
Himpe), 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca)

í.9.

2019/OCMW/0Eí

-Vaststellin budgetwijziging í -20í 9

De OCMW+aad dient zich te buigen over de voorgelegde voorstel van budgctwijziging 1-201g, waar het
te voeren beleid en de bijhorende financiën in voorgeJteld worden.
Stemming: Met 16 stemmen voor (Koen Tack, Gino Devogelaere, Johan Delrue, yannick Ducatteeuw,
Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie VaneeckÉout, Louis Degroote, bavy oemets, Sofie

Demurie, Petra Devos, Nathalie Kint, Matthieu Moerenhout, Tine Temmerman, pauline Van Marcke,
Rino
limpe)' 6 stemmen tegen (Rik Colman, Davy Dewaele, Amandine Eeckhaut, prudent Lanneau, Eddy
Recour, Stephan Titeca)

í.í0.

20ígrocMwos8 -Wí3: Kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring

De algemene vergadering van W13 vindt plaats op22tebruari2019 met volgende agenda:
1. Vaststellen van de aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht, vaststellen geldigheid
van de
vergadering en opening van de zitting.
2. Verkiezing van de voozitter
3. Verkiezing van de ondervoozitters

4.Yaria
Aan de vertegenwoordiger van het OCMWwordt een mandaat verleend om deze punten goed te keuren.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.11.

2019,OCMW/OO8

-Vragen en mededeli ngen

De voorzitter sluit de vergadering om 21u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld
Namens de raad,
Algemeen d

Voozitter,
Koen Tack
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