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1.

Sociale Huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk - Aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere)
algemene vergadering.

Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Wonen Regio Kortrijk werd in 2017 gevormd door de
samensmelting van Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, SHM Goedkope Woning en SHM
Eigen Haard is Goud Waard. Het OCMW Zwevegem is aandeelhouder van de SHM Wonen Regio Kortrijk.
Bij de algehele vernieuwing van de OCMW-raad moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers
aangeduid worden in de algemene vergadering van deze SHM.
2.

Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard - aanduiden van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering en
voordracht van vertegenwoordigers in de raad van bestuur.

OCMW Zwevegem is vennoot in de cvba Eigen Haard. Bij de algehele vernieuwing van de OCMW raad
moeten nieuwe vertegenwoordigers en plaatsvervangers aangeduid worden in de algemene vergadering van
deze sociale huisvestingsmaatschappij.
Daarnaast moeten ook nieuwe kandidaat-bestuurders voorgedragen worden in de raad van bestuur. Eigen
Haard heeft 1306 sociale huurwoningen in beheer, waarvan 32 in leegstand voor renovatie of verhuur.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan de raad van bestuur daarbij bestaan uit maximaal 9 leden.
OCMW Zwevegem kan als grootste aandeelhouder 4 kandidaat-bestuurders voordragen in de raad van
bestuur.
3.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Aanduiden vertegenwoordiging
namens het OCMW Zwevegem in de algemene vergadering.

OCMW Zwevegem is lid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ingevolge de
algehele vernieuwing van de OCMW-raad vraagt de VVSG om vertegenwoordigers aan te duiden in de
bestuursorganen.
De VVSG besliste in 2018 haar bestuursmodel te hervormen in de richting van een meer participatief
ledenmodel, met naast een raad van bestuur en een dagelijks bestuur ook verschillende bestuurlijke
commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal.
VVSG doet een oproep aan de leden om kandidaten voor te dragen voor de algemene vergadering, de raad
van bestuur en/of voor de zes bestuurlijke commissies.
4.

vzw LOGO - aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Het OCMW Zwevegem is lid van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Zuid-West-Vlaanderen (LOGO vzw). Naar
aanleiding van de installatie van de nieuwe raden is het aangewezen om een nieuwe afgevaardigde aan te
duiden in de algemene vergadering.
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5.

Goedkeuring deontologische code voor mandatarissen.

Het decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraad en de OCMW-raad een deontologische code dienen
aan te nemen. Ook het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité
voor de sociale dienst dienen een deontologische code aan te nemen, die minstens dezelfde bepalingen
bevat als de code voor de resp. raden.
Omwille van duidelijkheid en transparantie, opteerden we voor één gezamenlijke deontologische code, die
vandaag voor ligt ter goedkeuring door beide raden. Na goedkeuring door de raden, wordt deze code
eveneens geagendeerd voor goedkeuring door het college, het vast bureau en het bijzonder comité.
6.

Goedkeuring procedure afwezigheid hoofdverpleegkundige.

Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige is het de bedoeling dat er een andere verpleegkundige de
belangrijkste taken op een gestructureerde wijze overneemt zodat de continuïteit van de zorg op de dienst
gewaarborgd blijft.
In deze nieuwe procedure wordt deze wijze omschreven en worden de verantwoordelijkheden duidelijk
gemaakt. Deze procedure zal deel uitmaken van het kwaliteitshandboek van het woonzorgcentrum.
Zoals voorzien in het kwaliteitsdecreet moet iedere nieuwe procedure of iedere aanpassing aan een
bestaande procedure goedgekeurd worden door het hoogste orgaan binnen de organisatie. Daarom komt dit
punt op de Raad van het OCMW.
Er zijn geen financiële gevolgen.
7.

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 25 februari 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
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