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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van:

dinsdag 11 juni 2019

Aanwezig:

Koen Tack, Voorzitter
Gino Devogelaere, Burgemeester
Johan Delrue, Yannick Ducatteeuw, Anja Desmet, Christophe Vandererven, Jeremie Vaneeckhout,
Schepenen
Prudent Lanneau, Rik Colman, Willy Demeulemeester, Eddy Recour, Stephan Titeca, Davy Demets, Tine
Temmerman, Petra Devos, Malthieu Moerenhout, Rino Himpe, Davy Dewaele, Sofie Demurie, Nathalie
Kint, Raadsleden
Sonja Nuyttens, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Amandine Eeckhaut, Pauline Van Marcke, Louis Degroote, Raadsleden

Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 21 u00.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

2019/OCMW/018 - Notulen en zittingsverslag raadszitting van 23 april 2019 - goedkeuring.

Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/OCMW/084 - Ontslag voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst - kennisgeving

De OCMW-raad neemt kennis van het ontslag van de Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
(BCSD).
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.3.

2019/OCMW/085 -Verkiezing van de voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst - installatie
en eedaflegging.

Op basis van een ontvankelijke voordrachtsakte wordt een nieuwe voorzitter van het bijzonder comité
sociale dienst verkozen. De kandidaat legt de eed af in handen van de voorzitter van de OCMW-raad.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.4.

2019/OCMW/079 - Huishoudelijk reglement OCMW-raad - Goedkeuring.

In het decreet lokaal bestuur wordt op talrijke plaatsen verwezen naar de noodzaak om over een
huishoudelijk reglement te beschikken. Deze verplichting geldt voor de gemeenteraad maar ook voor de
OCMW-raad.
Artikel 74 zegt dat artikelen 18 tot en met 39, met uitzondering van artikel 29, § 1 en§ 5, artikel 36, 37 en
38, eerste lid, 7°, zijn van toepassing op de raad voor maatschappelijk welzijn, met dien verstande dat in
die bepalingen de volgende woorden worden gelezen als volgt:
1° "de gemeente" als "het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn";
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2°
3°
4°
5°
6°

"gemeenteraad" als "raad voor maatschappelijk welzijn";
"gemeenteraadslid" als "lid van de raad voor maatschappelijk welzijn";
"gemeenteraadsleden" als "leden van de raad voor maatschappelijk welzijn";
"college van burgemeester en schepenen" als "vast bureau";
"burgemeester" als "voorzitter van het vast bureau";
7° "schepen" als "lid van het vast bureau";
8° "gemeentelijke bestuursorganen" als "bestuursorganen van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn";
9° "een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap" als "de verenigingen of vennootschappen,
vermeld in deèl 3, titel 4";
10° "artikel 16" als "artikel 71 juncto artikel 16";
11°. "artikel 50, vijfde lid" als "artikel 83, vijfde lid".

Artikel 38 DLB zegt:
De gemeenteraad stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast waarin
aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens
bepalingen worden opgenomen over:
1 ° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de
nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de
uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van het college van burgemeester en
schepenen;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de
gemeenteraadsleden, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen
personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die
stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de
gemeenteraad openbaar worden gemaakt;
4 ° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor gemeenteraadsleden en de
voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de gemeenteraadsleden hun recht uitoefenen om aan de burgemeester en
aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering
ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden;
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties;
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van de gemeente, vermeld in artikel 279, worden
ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en
de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid.
De OCMW-raad kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.
Voor de opmaak van het voorliggend HHR werd het modelreglement WSG als basis genomen met
enkele aanpassingen aan de lokale situatie.
Ter bespreking van het reglement kwam een werkgroep bijeen die samengesteld was uit de verschillende
fracties. De voornaamste bemerkingen die gemaakt werden, werden opgelijst in een kort verslag en in
het dossier ter inzage gestopt. Op de gemeenteraad van 23 april ll. werd door een raadslid ook nog
vragen geformuleerd. Deze zijn terug te vinden in het zittingsverslag gemeenteraad en zullen ter zitting
beantwoord worden.
Na terugkoppeling naar het college van burgemeester en schepenen en Vast Bureau wordt op heden
opnieuw een aangepast reglement voorgelegd ter goedkeuring.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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2019/OCMW/086 - Welzijnsintercommuilale W13: aktename ontslag lid van de raad van

bestuur en voordracht nieuw lid van de raad van bestuur met stemrecht.
De OCMW-raad neemt akte van het ontslag als lid van de raad van bestuur van W13 van de gewezen
voorzitter BCSD. Een vervanger dient te worden voorgedragen.
Het doel van W13 bestaat er in om een gestructureerd en onderbouwd gezamenlijk sociaal welzijns- en
zorgbeleid te voeren voor de regio door de oprichting van een OCMW- vereniging overeenkomstig titel
VIII hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
OCMW.
'
Elke deelgenoot heeft één afgevaardigde met steni'i.echt in de raad van bestuur.
Deze is bij voorkeur lid van het vast bureau en verantwoordelijk voor het lokaal sociaal beleid.
Stemming:
Geheime stemming:
20 stemmen worden uitgebracht
1 stem voor Koen Tack
19 stemmen voor Davy Demets

Punt 2. Patrimonium
2.1.

2019/OCMW/088 - Openbare verkoop perceel Keerstraat (Wortegem-Petegem) - goedkeuren

lastenkohier en vaststellen minimum verkoopprijs
De gemeenteraad keurt de openbare verkoop en het lastenkohier voor de openbare verkoop van het
perceel (1 ste afdeling, Sie C, perceelnr. 143B) gelegen in de Keerstraat, 9790 Wortegem-Petegem, goed
en stelt de minimumverkoopprijs vast.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 3. Financiën
3.1.

2019/OCMW/083 - Jaarrekening 2018 OCMW - Vaststelling.

De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2018 vast. Het jaarverslag OCMW maakt integraal deel uit van het
gemeentelijk jaarverslag (rubriek sociaal huis).
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 4. Punten van raadsleden
4.1.

2019/OCMW/087 - Punten van raadsleden

Er zijn geen punten van raadsleden.

Punt 5. Vragen en mededelingen
5.1.

2019/OCMW/017 - Vragen en mededelingen

Er zijn geen vragen of mededelingen.

3/4

r',

tllnzegem

SOCIAAL HUIS
ANZEGEM~

een buiten-kans!

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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