
 

 

Bijeenroepen van de raad en samenstelling agenda: OCMW-decreet van 19.12.2008 – artikel 30,31,33 
Toevoegen van punten aan de dagorde door leden van de raad: OCMW-decreet van 19.12.2008 – artikel 32 

1 

 

 

 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem 

Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be 

 

 

VERSLAG 

RAAD D.D. 13 JUNI 2017 

 

Aanwezig: Carol Bostyn, Ann Cosaert, Sofie Dehullu, Miryam Laverge, Pascal Maertens, Guido 

Margodt, Segaert Martine, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, 

raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.24 uur. 

Zij verontschuldigt de burgemeester, die schriftelijk delegatie verleent aan de schepen van sociale zaken, 

dhr. Marc Claeys. 

 

 

Voorstel om een punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda openbare zitting: 

 

BP 1. Gunning van de overheidsopdracht "Opmaken ontwerp voor renovatieproject studio's 

L.O.I., Otegemstraat 71 in Zwevegem". 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen het punt toe te voegen aan de 

dagorde. 

 

Voorstel om een punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda openbare zitting: 

 

BP 2. Perceel nr. 436 met een opp. van 6100 ca gelegen in park-gebied in de Brucqstraat in 

Sint-Denijs. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen het punt toe te voegen aan de 

dagorde. 
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OPENBARE ZITTING 

 

1. Aktename eedaflegging als raadslid van Segaert Martine, in opvolging van Vic 

Ravelingeen. 

 

Vic Ravelingeen liet weten zijn mandaat als raadslid neer te leggen met ingang van 30.05.2017. Als opvolger 

werd mevr. Martine Segaert aangeduid. 

 

Op 09.06.2017 legde zij de eed af bij de burgemeester/voorzitter van de gemeenteraad. 

 

Aktename. 

 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

2. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 09.05.2017.

Het verslag werd u bezorgd samen met de agenda van de zitting en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

de leden van het vast bureau in zitting van 06.06.2017. 

Er zijn geen wijzigingen te melden. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen om het verslag en de notulen goed 

te keuren. 

 

 

3. Aktename van het jaarverslag 2016, de balans 2016 en de begroting 2017-2018-2019 van 

de vzw schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen. 

De sociale dienst van het ocmw is erkend als instelling voor schuldbemiddeling en heeft hiervoor een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw Schuldbemiddeling. 

 

Op de algemene vergadering van 25.04.17 werden het jaarverslag van 2016, de balans van 2016 en de 

begroting van 2017-2018-2019 voorgesteld. 

 

Aktename van het jaarverslag 2016, het verslag van de algemene vergadering, de balans van 2016 en de 

begroting van 2017, 2018, 2018. 
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PATRIMONIUM EN WERKING 

 

4. Collectieve overdracht van het personeel van de poetsdienst aan huis van OCMW 

Zwevegem naar de nieuwe vzw dienstencheque-organisatie. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor en 5 stemmen tegen de overeenkomst 

collectieve overdracht van personeel van OCMW Zwevegem naar vzw New DCO goed te keuren. 

 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie: Toen dit punt voor de eerste keer op de agenda kwam in februari hadden 

wij reeds onze bedenkingen omdat er toen nog te weinig duidelijkheid was i.v.m. personeelsvoorwaarden.  Nu 

is dit wel duidelijk en wat ook meer dan duidelijk is dat de impact heel zwaar is voor bijna alle medewerkers 

en vooral mensen die al wat anciënniteit hebben maar ook nog lang moeten werken.   

 

Wij vroegen toen om de best mogelijke voorwaarden voor het personeel en stellen nu vast dat er na de 

gesprekken met de vakbonden wel enige compensaties gegeven worden maar dat deze heel beperkt zijn in 

tijd.  De mensen zijn dan ook ontgoocheld, diep ontgoocheld. 

 

De CD&V fractie zal dit punt dan ook niet goedkeuren en vindt dat het huiswerk i.v.m. de 

personeelsvoorwaarden opnieuw moet gedaan worden. 

 

 

5. Aanstelling veiligheidsconsulent. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen akkoord te gaan met de aanstelling 

van (geschrapt) als veiligheidsconsulent voor OCMW en gemeente, ter vervanging van (geschrapt). 

 

6. Overdracht mandaat aan gemeentebestuur voor de opdracht inzake samenaankoop van 

aardgas en elektriciteit voor de gebouwen van openbare besturen. 

In raadszitting van 14.01.2014 nam de OCMW-raad akte van de gunning door Leiedal van deze opdracht 

aan resp. ENI gas & power voor aardgas, en aan EDF Luminus  NV voor elektriciteit. Deze overeenkomsten 

lopen af op 31.12.2017.  

 

Daarom dient tijdig een nieuwe overheidsopdracht gevoerd te worden. Net zoals bij de huidige opdracht, is 

Leiedal bereid op te treden namens de gemeentebesturen. Om deel te kunnen nemen, moeten wij mandaat 

verstrekken aan gemeentebestuur Zwevegem om in deze mede namens het OCMW op te treden. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Mandaat te geven aan gemeente Zwevegem voor het instellen van de opdracht inzake samenaankoop 

van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen. 

2. Mandaat te geven aan gemeente Zwevegem voor het instellen van de opdracht inzake samenaankoop 

van aardgas voor gebouwen van openbare besturen. 
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7. Gunning van de overheidsopdracht aanleg parking bij Blyhove II in de zone van de 33MU.  

In het kader van de opdracht “aanleg parking bij Blyhove II in de zone van de 33MU” werden de nodige 

opdrachtdocumenten opgemaakt.  

 

Zoals goedgekeurd in raadszitting van 14.03.2017 werd de opdracht gevoerd bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De vergelijkende meetstaat werd opgesteld door architecten Debruyne en ligt ter inzage. Daaruit blijkt dat 

Casteleyn en zonen de meest voordelige geselecteerde kandidaat is.   

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Goedkeuring te verlenen aan de vergelijkende meetstaat voor deze opdracht. 

2. Deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name Casteleyn en 

zonen, Steenovenstraat 80, 8760 Meulebeke. 

 

 

BP 1. Gunning van de overheidsopdracht "Opmaken ontwerp voor renovatieproject studio's 

L.O.I., Otegemstraat 71 in Zwevegem".  

In het kader van de opdracht "Opmaken ontwerp voor renovatieproject studio's L.O.I., Otegemstraat 71 in 

Zwevegem",  werden de nodige opdrachtdocumenten opgemaakt.  

 

Zoals goedgekeurd in raadszitting van 14 maart 2017 werd de opdracht gevoerd bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

Het verslag van nazicht van 06.06.2017, dat deel zal uitmaken van de beslissing van de raad, lag ter inzage. 

Daaruit blijkt dat Pascal Schneider de meest voordelige geselecteerde kandidaat is. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van 06.06.2017 voor deze opdracht. 

2. Deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name Pascal 

Schneider, Sint-Denijsplaats 5A, 8554 Sint-Denijs. 

 

BP 2. Perceel nr. 436 met een opp. van 6100 ca gelegen in park-gebied in de Brucqstraat in 

Sint-Denijs. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 10 stemmen voor, 1 stem tegen (Sofie Dehullu):

1. De beslissing van de raad van 10.09.2013 waarbij perceel nr. 436 met een opp. van 6100 ca 

gelegen in Park-gebied in de Brucqstraat in Sint-Denijs verkocht werd aan Natuurpunt, in te trekken.  

2. Dit perceel kosteloos ter beschikking te stellen van de gemeente met het oog op de inrichting van 

een picknickweide gecombineerd met ecologisch beheer, onder de voorwaarden zoals gesteld door 

Natuurpunt. 
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8. Goedkeuren van de agenda van de buitengewone algemene vergadering  van 29.06.2017 

van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij en bepalen mandaat van de 

vertegenwoordiger. 

Per brief van 19 mei 2017 nodigt de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij het OCMW uit 

voor haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017.  

 

De raad van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij heeft ingestemd met het 

fusievoorstel met shm Goedkope Woning en de raad van bestuur heeft beslist het fusievoorstel in een 

buitengewone algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen aan de vennoten. 

 

De voorlopige agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 

 

1. Besluit tot fusie 

 

1.1 Fusievoorstel en verslagen 

Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór onderhavige 

vergaderíng op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en waarvan zij binnen dezelfde 

termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van 

Vennootschappen, waaronder: 

 het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door het 

bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde vennootschap "Zuid- 

West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", en opgesteld door het bestuursorgaan van de 

overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

met een sociaal oogmerk "Goedkope Woning"; 

 de overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde 

verslagen: 

o  het fusieverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het 

voorgelegde fusievoorstel en 

o het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel van elke betrokken 

vennootschap. 

 

1.2 Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 696 Wetboek van Vennootschappen van de 

belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben voorgedaan tussen de 

datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de 

fusiebesluit. 

 

1.3 Beslissing tot fusie 

 Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap "Zuid-West-Vlaamse Sociale 

Huisvestingsmaatschappij" in zeshonderd twintig (620) nieuwe aandelen en bijhorende aanpassing 

van de statuten, voorafgaandelijk aan het besluit tot fusie. 

 Besluit tot fusie door overname door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”, met zetel te Kortrijk, Nieuwstraat 13, 

rechtspersonenregister nummer 0405.342.610, overeenkomstig het voormelde voorstel door middel 

van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de tegenwoordige 



 

 

Bijeenroepen van de raad en samenstelling agenda: OCMW-decreet van 19.12.2008 – artikel 30,31,33 
Toevoegen van punten aan de dagorde door leden van de raad: OCMW-decreet van 19.12.2008 – artikel 32 

6 

 

vennootschap - van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de vennootschap "Zuid-West- 

Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", aan de overnemende vennootschap "Goedkope Woning". 

 

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva. 

3. Ontbinding zonder vereffening. 

4. Kwijting. 

5. Bevoegdheden. 

 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen: 

1. Akkoord te gaan met bovenvermeld voorstel van agenda. 

2. In te stemmen met het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, 

opgesteld door het bestuursorgaan van de "Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij" 

(over te nemen vennootschap), en opgesteld door het bestuursorgaan van de coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "Goedkope Woning"  (de 

overnemende vennootschap) en met de daarmee gepaard gaande statutenwijziging. 

3. Antoon Vanassche als aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op te dragen 

de punten op de agenda met betrekking tot het fusievoorstel goed te keuren (volmacht wordt 

bezorgd). 

 

 

FINANCIËN 

 

9. Betaalbaar stellen uitgaven. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen om de uitgaven betaalbaar te 

stellen. 

 

 

VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

10. Varia. 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 


