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BEKENDMAKING
Beknopt verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van:

dinsdag 12 november 2019

Aanwezig:

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

Verontschuldigd:
Afwezig:

De voorzitter opent de vergadering om 21 u00.
OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie
1.1.

· 2019/OCMW/030 - Notulen- en zittingsverslag van OCMW-raad van 8 oktober 2019 Goedkeuring.

De raadsleden keuren het notulen- en zittingsverslag van de vorige raadszitting 8 oktober 2019 goed
conform decreet lokaal bestuur artikel 32.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1.2.

2019/OCMW/101 -W13: kennisname statutenwijziging.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het
einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.
W13 werd opgericht vanuit de overtuiging dat welzijn, sociaal beleid, zorg dermate cruciaal zijn voor de
inwoners van de regio dat zich hierrond regionaal organiseren een evidentie is. Voor de lokale besturen
was het bekomen van voldoende schaalgrootte essentieel om extra slagkracht te ontwikkelen. Door het
bundelen van kennis, middelen en ervaring willen zij daadkrachtiger werk maken van een welzijns-,
sociaal en zorgbeleid.
W13 kende de afgelopen jaren een organische groei waarbij samen met de deelgenoten de keuze werd
gemaakt om via W13 een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen en opportuniteiten.
Het meerjarenplan van W13 kwam tot stand na een breed participatief traject waarbij de huidige en
toekomstige werking van W13 kritisch onder de loep werd genomen.
De raad van bestuur van W13 wenst de reguliere werking te verankeren en te versterken om op die
manier de hogere overheden met een sterk verhaal te overtuigen van cofinanciering.
De bevoegdheid welzijn werd overgedragen van provinciaal naar Vlaams niveau en daardoor zijn zowel
de basissubsidie vanuit de provincie als projectsubsidies weggevallen.
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Vandaar dat het voorstel kwam van het bestuur van W13 om de basisfinanciering van W13 te verhogen
van 0,53 naar 1 euro.
De nota meerjarenplan, die zoals ze voorligt, kreeg op 30 augustus 2019 de goedkeuring van de Raad
van Bestuur van W13.
Onder voorbehoud dat de gemeenteraad in zitting van heden de statutenwijziging goedgekeurd heeft,
neemt de OCMW-raad er kennis van .
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.3.

2019/OCMW/102 - Huishoudelijk reglement OCMW-raad: goedkeuring aanpassing.

Tot voor kort werd extranet gebruik als platform waarop de raadsleden hun oproepingen, verslagen,
documentatie allerhande konden consulteren. In het huishoudelijk reglement staat dan ook herhaalde
malen verwezen naar extranet waarop documenten geraadpleegd kunnen worden zoals verslagen en
oproeping OCMW-raad, maar bvb. ook verslagen van het vast bureau.
Sedert de afgelopen zomer werkt de administratie met het softwarepakket e-notulen voor notulering. Dit
medium kan ook gebruikt worden voor het raadplegen van publicaties zoals oproepingen en verslagen.
Het is niet efficiënt om twee platforms te blijven voeden. Vandaar dat voorgesteld wordt om Extranet
vanaf heden niet meer te gebruiken als locatie om voormelde documenten op te slaan.
Extranet zelf blijft wel verder toegankelijk voor de raadsleden zodat het kan geraadpleegd worden als
archief voor de consultatie van documenten uit het verleden.
Beslist wordt om - daar waar het nog niet voorzien was - extranet te vervangen door e-notulen in het
huishoudelijk reglement.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 2. Financiën
2.1.

2019/OCMW/106 - Budgetwijziging 2019-2 OCMW- vaststelling.

De OCMW-raad voert de budgetwijziging 2-2019 af.
Amendementen:
Raadslid Eddy Recour vraagt om het punt af te voeren om volgende reden:
> Aangezien er geen Raadscommissie Financiën en Algemene Zaken samengeroepen
is, kunnen opmerkingen enkel op de raadszitting gemaakt worden.
Bij ernstige fouten in het ter beschikking gestelde document (zie punt 1.) moet de
behandeling van de budgetwijziging afgevoerd worden van de agenda en moeten
de raadsleden een nieuw en juist document krijgen.
Dezelfde opmerking geldt voor de budgetwijziging nr 2- 2019 van het OCMW als voor de budgetwijziging
nr1 -2019vandegemee~e.
Met eenparigheid van stemmen wordt het amendement van raadslid Recour aanvaard en wordt het punt
afgevoerd.

Punt 3. Armoedebeleid
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3.1.

2019/OCMW/100 - Instappen op minimale levering aardgas via de budgetmeter: goedkeuring.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 september 2018 besliste om in te stappen in het systeem
van de minimale levering aardgas.
Met de minimale levering via de aardgasbudgetmeter (artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het
Energiebesluit van 19 november 2010) wil de Vlaamse Regering de OCMWs een middel aanreiken om
gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen
zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid
aardgas ter beschikking te stellen via periodieke dpladingen van de budgetmeterkaart. De kost wordt
grotendeels gerecupereerd bij de distributienetbeheerder, en kan ook deels bij de hulpvrager
gerecupereerd worden.
De toepassingsperiode loopt voor de duur van 1 november 2019 - 31 maart 2020.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 4. Zorg en welzijn
4.1.

2019/OCMW/103 - Schenking door Wiel

in Wiel - aanvaarding.

Wiel in Wiel Vichte schenkt ook dit jaar een bedrag van 3000 euro aan het OCMW van Anzegem, ter
ondersteuning van het sinterklaasfeest. De OCMW-raad aanvaardt deze schenking.
Deze schenking wordt officieel overhandigd met een persmoment op 25 november a.s. in het Sociaal
Huis.
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Punt 5. Vragen en mededelingen
5.1.

2019/OCMW/032 -Vragen en mededelingen.

De mondelinge vragen die gesteld worden, kunnen beluisterd worden op het zittingsverslag (audioverslag
op de website). Deze vragen worden - zo mogelijk - onmiddellijk beantwoord of uiterlijk schriftelijk tegen
de eerstvolgende zitting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00
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