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1.

Kennisname jaarverslag archief.

Het jaarverslag van de archiefdienst (oktober 2018 – september 2019) wordt opgemaakt in het kader van de
subsidies. Het besteedt vooral aandacht aan de werking van de archiefdienst. Zo vermeldt het verslag het
aantal meter archief (29,78) dat werd overgedragen, de verschillende vragen die werden behandeld… In
vergelijking met vorig werkingsjaar besteedt de archiefdienst verhoudingsgewijs meer en meer tijd aan
andere (niet-archief) taken, zoals informatieveiligheid. Toch is de archiefwerking zelf vrij constant gebleven.
De hoeveelheid overgedragen archief is in vergelijking met vorig jaar verminderd. Het aantal vragen van
interne medewerkers voor de archiefdienst is gestegen (zowel qua digitaal archiefbeheer, postregistratie en
interne opvragingen). Hieruit kan afgeleid worden dat de medewerkers wat vlotter hun weg naar de
archiefdienst vinden. Dit betekent echter ook dat verhoudingsgewijs de tijd gespendeerd aan reguliere
archiefwerking is toegenomen, waardoor er minder tijd aan vernieuwing en wegwerken van de achterstand
gespendeerd kan worden.
2.

Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene vergadering TMVS op
10 december 2019.

De dienstverlenende vereniging TMVS houdt op 10 december 2019 een buitengewone algemene
vergadering.
Op de agenda staat:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB).
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB).
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB).
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten.
8. Volmacht.
9. Varia.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente
in de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 10 december te Gent afstemmen op het besluit van
de OCMW-raad.
3.

Goedkeuring statutenwijziging W13.

W13 werd opgericht vanuit de overtuiging dat welzijn, sociaal beleid en 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
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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. 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, waardoor zowel de basissubsidie vanuit de provincie als
de projectsubsidies zijn weggevallen. Omwille van voorgaande wenst de raad van bestuur van W13 de
basisfinanciering van W13 te verhogen van 0,53 euro naar 1,00 euro. Een verzwaring van de verplichtingen
van de deelgenoten, geregeld via een statutenwijziging, is volgens het decreet lokaal bestuur onderworpen
aan de goedkeuring van elke deelgenoot. Het OCMW Zwevegem is deelgenoot van W13. Vandaar dat de
statutenwijziging van W13 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de OCMW-raad.
4.

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 28 oktober 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.
*

Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.
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