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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 25 NOVEMBER 2019

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau;
Dirk Desmet, voorzitter;
Ann Cosaert, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, 
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Nele Vroman, raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 20.24 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Kennisname jaarverslag archief.

De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag van de archiefdienst (oktober 2018 – september 2019).

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
Besluit van de OCMW-raad van 27 mei 2019 betreffende toetreding tot TMVS.

Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van de dienstverlenende vereniging TMVS van 4 september 2019 met uitnodiging tot 
de buitengewone algemene vergadering op 10 december 2019 om 10.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 
1 te 9051 Gent.

Motivering
Op 10 december 2019 om 10.30 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv plaats in 
Flanders Expo te Gent. De agenda ziet eruit als volgt:
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
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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.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW raad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging TMVS op 10 december 2019 goed:
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.
Artikel 2
De OCMW raad keurt elk punt afzonderlijk en in het bijzonder de punten met betrekking tot de 
statutenwijziging, zoals opgenomen in het desbetreffende ontwerp, goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
TMVS dv, namelijk Marc Claeys, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVS dv.

3. Goedkeuring statutenwijziging W13.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur art. 482.
- Besluit van de OCMW-raad van 13 januari 2015 betreffende goedkeuring oprichtingsbesluit regionaal 

samenwerkingsverband OCMW's (W13) en goedkeuring van de statuten vzw W13.

Verwijzingsdocumenten
- Nota meerjarenplan W13.
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- Aangepaste statuten W13, goedgekeurd door de raad van bestuur van W13 op 27 september 2019. 
(Bijlage 2019-17_OR20191125)

Motivering
Het meerjarenplan 2020-2025 behelst een verhoging van de bijdrage van de deelgenoten van 0,50 euro 
naar 1 euro per inwoner. Een statutenwijziging is dus noodzakelijk. 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.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De statutenwijziging van W13, toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De bijdrage van de deelgenoten wordt verhoogd van 0,50 euro naar 1 euro per inwoner.
Artikel 3
Welzijnsvereniging W13, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, wordt in kennis gesteld van dit besluit.

4. Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 28 oktober 2019 worden eenparig goedgekeurd.

* Varia.

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 21.04 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 
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