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Zittingsverslag van de OCMW-raad
Zitting van:

dinsdag 12 maart 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremia Vaneeckhout,
Schepenen
Rik Colman, Louis Degroote, Willy 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

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
OPENBAAR
1.

Administratieve organisatie
De voorzitter: Goed, dan gaan we over naar punt 1 van het OCMW, Administratieve organisatie.
1.1. 2019/OCMW/009 - Goedkeuring notulen- en zittingsverslag raadszitting van 14 februari
2019
De voorzitter: Punt 1.1. Goedkeuring van de notulen raadszitting van 14 februari 2019. De raadsleden
worden gevraagd hun akkoord of eventuele opmerkingen te geven over het verslag van de vorige
raadszitting van 14 februari 2019. Zijn er nog opmerkingen? Nee.
1.2. 2019/OCMW/065 - Intrekking besluit van 31 januari 2019 houdende aanduiding van een
effectief en plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van·w13 en
goedkeuring aanduiding van een ander effectief en plaatsvervangend afgevaardigde uit de
OCMW-raad
De voorzitter: Dan gaan we naar punt 1.2. Intrekking besluit van 31 januari 2019 houdende
aanduiding van een effectief en plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van
W13 en goedkeuring aanduiding van een ander effectief en plaatsvervangend afgevaardigde uit de
OCMW-raad. Op 31 januari laatstleden stelde de OCMW-raad Sofie Demurie aan als effectief
afgevaardigde en Nathalie Kint als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van W13.
Voorgesteld wordt om deze beslissing terug in te trekken en twee andere kandidaturen naar voor te
schuiven als effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger vanuit het OCMW. Goed.
De heer Vaneeckhout: De reden daarvoor is dat we een bestuurder voorgedragen hebben, zijnde
mijzelf, maar dat de bestuurder lid moet zijn van de algemene vergadering om ondervoorzitter te
kunnen worden van W13, dus dat we een keuze gemaakt hadden die eigenlijk onmogelijk was,
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namelijk algemene vergadering twee vertegenwoordigers, een effectief en een plaatsvervanger, en
dan een bestuurder die geen ... Dus ofwel moesten we het één aanpassen of het andere. We zijn
erop attent gemaakt door de coördinator, die zei dat dat eigenlijk niet klopt.
De voorzitter: Blijkbaar zijn de stembiljetten niet aanwezig? Een ogenblik, we gaan de zitting vijf
minuten schorsen opdat de nodige stembiljetten kunnen opgemaakt worden.
De heer Vaneeckhout: We zullen dit punt niet kunnen uitstellen. Er is vrijdag installatie, dus dat zou
niet goed gaan, denk ik.
De voorzitter: Goed, ik open opnieuw de zitting. Dus de intrekking van de aangeduide effectief en
plaatsvervangende afgevaardigde van de algemene vergadering W13. Nu moet er een ander effectief
en plaatsvervangend afgevaardigde uit de OCMW-r::i::irl worden aanqeduid. Als effectief wordt
voorgesteld Jeremie Vaneeckhout. Goed, er is één blanco en er zijn 22 stemmen voor Jeremie
Vaneeckhout. Jeremie Vaneeckhout wordt aangeduid als effectief afgevaardigde uit de OCMW-raad,
dus voor de algemene vergadering van W 13. Dan moet er nog een plaatsvervanger worden
aangeduid, we stellen voor Sofie Demurie. Goed, er is één stem voor Eddy Recour en 22 voor Sofie
Demurie. Sofie Demurie wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene
vergadering van W13.
1.3. 2019/OCMW/066 -W13 - Kennisname verschuiving algemene ledenvergadering van 22
februari 2019 naar 15 maart 2019
De voorzitter: Gaan we over naar punt 1.3. W 13 - Kennisname verschuiving algemene vergadering
van 22 februari 2019 naar 15 maart 2019. Op de OCMW-raad van 14 februari 2019 werd de agenda
goedgekeurd voor de algemene vergadering van W13 van 22 februari 2019. Aan de afgevaardigde
werd een mandaat verleend voor het goedkeuren van de agendapunten. Op 15 februari ontvingen we
een e-mail van W 13 waaruit blijkt dat de algemene vergadering verschoven is naar vrijdag 15 maart,
weliswaar met dezelfde agenda. De OCMW-raad kan akte nemen van deze aanpassing.
1.4. 2019/OCMW/067 -VZW RSVK - aanduiden drie vertegenwoordigers met stemrecht voor de
algemene vergadering
De voorzitter: Dan gaan we naar punt 1.4. V"ZYV Regionaal Sociaal Verhuur Kantoor Waregem aanduiden van drie vertegenwoordigers met stemrecht voor de algemene vergadering. Als eerste
stellen we voor Bernard Vaneeckhoutte, die vermeld is op het formulier.
De heer Vaneeckhout: Jeremie Vaneeckhout. Op basis van uw vraag van de vorige keer, waardoor
dat we de stemming hadden uitgesteld, is er de vraag gesteld aan Binnenlands Bestuur, hoe dat we
hier moesten mee omgaan. Zij hebben daarop geantwoord dat wij gewoon drie keer apart stemmen,
met de voltallige gemeenteraad, over iedere vertegenwoordiger, zoals dat vroeger ook in de OCMWraad het geval was. Ik denk dat dat toen blijkbaar een stuk informeler gebeurde, in een context van
negen mensen, maar het is een gewone stemming, één, twee, drie, telkens alle 23 daar één stem
over.
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De voorzitter: Goed, er zijn drie blanco's en twintig stemmen voor Bernard Vaneeckhoutte. Bernard
Vaneeckhoutte wordt aangeduid als vertegenwoordiger met stemrecht voor de algemene
vergadering. Tweede persoon die voorgesteld wordt, is Marie-Rose D'huyvetter, ook vermeld op het
formulier. Goed, er zijn twee blanco's en 21 stemmen voor Marie-Rose D'huyvetter. Marie-Rose
D'huyvetter wordt aangeduid als vertegenwoordiger met stemrecht voor de algemene vergadering.
De derde persoon die wordt voorgesteld, is Jeremie Vaneeckhout. Er zijn twee blanco's en 21
stemmen voor Jeremie Vaneeckhout. Jeremie Vaneeckhout wordt aangeduid als vertegenwoordiger
met stemrecht voor de algemene vergadering.
1.5. 2019/OCMW/060 -VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers zonder stemrecht
voor de algemene vergadering
De voorzitter: Gaan we over naar punt 1.5. VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers
zonder stemrecht voor de algemene vergadering. De eerste persoon die wordt voorgesteld is Stijn
Maselis, ook vermeld op het formulier. Er zijn twee blanco's en 21 stemmen voor Stijn Maselis. Stijn
Maselis wordt aangeduid als vertegenwoordiger zonder stemrecht voor de algemene vergadering. De
tweede persoon die wordt voorgesteld, is Annelies Demets, ook vermeld op het formulier. Er is één
stem voor Amandine Eeckhaut en 22 voor Annelies Demets. Annelies Demets wordt aangeduid als
vertegenwoordiger zonder stemrecht voor de algemene vergadering.
1.6. 2019/OCMW/069 -VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers met stemrecht
voor de raad van bestuur
De voorzitter: Dan gaan we over naar punt 1.6. VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers
met stemrecht voor de raad van bestuur. De eerste persoon die wordt voorgesteld is Bernard
Vaneeckhoutte, vermeld op het formulier. Er zijn drie blanco's en twintig stemmen voor Bernard
Vaneeckhoutte. Bernard Vaneeckhoutte wordt aangeduid als vertegenwoordiger met stemrecht voor
de raad van bestuur. De tweede persoon die wordt aangeduid, is Jeremie Vaneeckhout. Er zijn twee
blanco's en 21 stemmen voor Jeremie Vaneeckhout. Jeremie Vaneeckhout wordt aangeduid als
vertegenwoordiger met stemrecht voor de raad van bestuur van de VZW RSVK.
1.7. 2019/OCMW/068 - VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers zonder stemrecht
voor de raad van bestuur
De voorzitter: Dan gaan we naar het punt 1. 7. VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers
zonder stemrecht voor de raad van bestuur. We stellen als eerste persoon voor Stijn Maselis. Eén
blanco, één stem voor Tine Temmerman en 21 stemmen voor Stijn Maselis. Als tweede persoon
wordt aangeduid Annelies Demets. Eén blanco stem, één stem voor Louis Degroote en 21 stemmen
voor Annelies Demets. Annelies Demets wordt aangeduid als vertegenwoordiger zonder stemrecht
voor de raad van bestuur.
1.8. 2019/OCMW/059 -Wijzigen maatschappelijke zetel OCMW
De voorzitter: Dan gaan we naar punt 1.8. Wijzigen maatschappelijke zetel OCMW. Schepen Anja
Desmet.
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Mevrouw Desmet: De maatschappelijke zetel van het OCMW staat op Lieven Bauwenstraat 40 8570 Anzegem. De algemeen directeur, met standplaats op De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem,
organiseert de behandeling van de briefwisseling. Gezien de post centraal wordt behandeld in het
gemeentehuis, is het veel praktischer om de maatschappelijke zetel van het OCMW op hetzelfde
adres van de gemeente Anzegem te plaatsen, De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem. Hiervoor dienst de
maatschappelijke zetel aangepast te worden. Om de privacy van OCMW-cliënten te bewaren,
worden de poststukken bedoeld voor individuele dossiers in een apart register genoteerd. Deze
stukken zijn niet toegankelijk voor de verkozen raadsleden, maar enkel voor de leden van het
bijzonder comité van de sociale dienst. WSG gaf hiervoor advies op 13 februari 2019 via e-mail. Na
de beslissing in de raad, dient het college hiervan kennis te nemen. De wijziging van het adres wordt
doorgegeven in de kruispuntbank van de ondernemingen en dient er interne en externe
communicatie gevoerd te worden hierover. Graag uw goedkeuring.
2.

ICT en digitalisering
De voorzitter: Goed, dan gaan we naar punt 2. Financiën.
2.1. 2019/OCMW/064 - Goedkeuren deelname aan IT-raamcontract van stad Brugge
De voorzitter: Punt 2.1. Goedkeuren deelname aan de aankoopcentrale van V-ICT-OR. Schepen
Christophe Vandererven.
LJe heer Vandererven: Het is hetzelfde punt als van de qerneenteraad, dus yrääy uw goedkeuring om
deel te nemen aan dit IT-raamcontract van stad Brugge.
2.2. 2019/OCMW/059 - Goedkeuren deelname aan de aankoopcentrale van V-ICT-OR
De voorzitter: Goed, dan gaan we naar het volgende punt. We hebben 2.1. juist behandeld en nu
gaan we naar het volgende punt 2.2. Dat is ook weer hetzelfde van de gemeenteraad, en graag uw
goedkeuring om deel te nemen aan de aankoopcentrale V-ICT-OR.
De heer Vandererven: Goed, oké. Het eerste was 2.1. 2.1. is deelname aan het IT-raamcontract van
de stad Brugge. En 2.2. is V-ICT-OR, dus de goedkeuring van deelname.

3.

Armoedebeleid
De voorzitter: Goed, dan gaan we naar punt 3, armoedebeleid.
3.1. 2019/OCMW/070 - Definitief aanvaarden van een schenking door Neos
De voorzitter: Punt 3.1. Definitief aanvaarden van een schenking door Neos. Schepen Jeremie ...
De heer Vaneeckhout: 3.1. bespreken we nu, namelijk het definitief aanvaarden van een schenking
door Neos, dus we zijn zeer dankboor dat Neos Vichte een schenking wil doen naar aanleiding van
de actie 'Neos met hart' aan het OCMW van Anzegem, collega Dewaele zal tevreden zijn, namelijk,
voor de werking en de uitbouw van de voedselbedeling. En uiteraard zijn wij nederig en willen wij met
graagte die schenking aanvaarden en dus, dat zal de bedoeling zijn, om daar een aankoop van frigo
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en diepvries mee te doen met het oog op de uitbreiding van het aanbod verse voeding te gaan
versterken in onze voedselbedeling. Dus graag jullie goedkeuring daarvoor. En jullie ontvangen
normaal gezien ook allemaal een uitnodiging voor de in ontvangst name van die schenking bij Neos
zelf. Dank u wel.
3.2. 2019/OCMW/071 - Goedkeuren annex bij de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het
Energiehuis tussen W13, gemeente en OCMW Anzegem
De voorzitter: Goed, dan gaan we naar het volgende punt. Goedkeuren annex bij de
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het Energiehuis tussen W 13, de gemeente en het
OCMW Anzegem. Schepen Jeremie Vaneeckhout.
De heer Vaneeckhout: Ja, dat is ook hetzelfde als daarnet, we hebben dat met de gemeenteraad ook
goedgekeurd, dus ik ga ervan uit en ik hoop dat we ook met de OCMW-raad diezelfde keuze kunnen
maken en als dat zo is, dank daarvoor.
4.

Vragen en mededelingen
4.1. 2019/OCMW/011 - Vragen en mededelingen
De voorzitter: Goed, dan gaan we naar de vragen en mededelingen. Zijn er nog vragen en
mededelingen? Niemand.

5.

Sluiting
De voorzitter: Goed, dan sluit ik deze zitting en wens ik iedereen nog een goede avond.

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
Namens de raad,

Voorzitter,
Koen~
ac ~
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