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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 27 JANUARI 2020

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;
Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 
Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, 
Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

De voorzitter opent de vergadering om 19.46 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Aktename eedaflegging  lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Notulen van de installatievergadering van 2 januari 2019.

Verwijzingsdocumenten
- Akte van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor Lijst 

Burgemeester, CD&V en Sp.a
- Afstand van mandaat van dhr. Stijn Vandenhende
- Afstand van mandaat van dhr. Antoon Vanhaverbeke
- Nieuwe akte van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor 

Lijst Burgemeester, CD&V en Sp.a, naar aanleiding van het opengevallen mandaat van dhr. Bart Dewaele
- PV van eedaflegging van Bart Dewaele op datum van 16 januari 2020
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Motivering
Overeenkomstig de akte van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst kwam op 31 december 2019 van rechtswege een einde aan het mandaat van comitélid Bart Dewaele. 
Dhr. Stijn Vandenhende werd vanaf 1 januari 2020 aangeduid als opvolger voor de periode tot 31 december 
2024. Dhr. Vandenhende heeft evenwel afstand gedaan van zijn mandaat waardoor de tweede opvolger in 
aanmerking komt om het mandaat op te nemen. Dhr. Antoon Vanhaverbeke, aangeduid als tweede 
opvolger, deed eveneens afstand van zijn mandaat. Gezien er geen derde opvolger op de initiële 
voordrachtsakte staat vermeld, moet een nieuwe akte van voordracht worden ingediend. Deze akte draagt 
dhr. Bart Dewaele voor, waardoor hij zichzelf zal opvolgen als lid in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. Hij legde op 16 januari 2020 de eed af in handen van de voorzitter van de OCMW raad in 
aanwezigheid van de algemeen directeur.

BESLUIT

Enig artikel
De OCMW raad neemt akte van de aanstelling van Bart Dewaele als lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst voor de periode van 2020 tot 2024.

2. Goedkeuren aanstelling vertegenwoordiging vanuit het OCMW voor het beheerscomité 
Woonwijs legislatuur 2020 - 2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 41,§2.4°.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur art. 34, 74 en art. 395
- Besluit van de OCMW raad van 24 juni 2019 betreffende Samenwerkingsovereenkomst 

intergemeentelijke vereniging Woonwijs

Verwijzingsdocumenten
Samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de ‘Interlokale 
Vereniging Woonwijs’.

Motivering
De OCMW raad besliste op 24 juni 2019 tot de toetreding bij de interlokale vereniging Wonen Deerlijk, 
Harelbeke, Kuurne, Harelbeke en Lendelede, thans Woonwijs genoemd.
De samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt voor onbepaalde duur en ondertekend door de 
vertegenwoordigers van de deelnemers aan de interlokale vereniging: gemeentebesturen en OCMW’s van 
Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede en Zwevegem. 
De samenwerkingsovereenkomst stipuleert dat het beheerscomité (=stuurgroep) van de interlokale 
vereniging is samengesteld uit:
- een lid van het college van de burgemeester en schepenen van elke deelnemende gemeente, bij voorkeur 

bevoegd schepen voor wonen, huisvesting, ruimtelijke ordening of welzijn.
- een lid van het vast bureau van elk deelnemend OCMW, bij voorkeur bevoegd voor welzijn of sociale 

zaken. Het lid van het vast bureau mag niet hetzelfde zijn als het lid van het college.
- één vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen.
De vertegenwoordigers van de gemeenten en de OCMW’s zijn stemgerechtigd.
Ingevolge de intreding van de gemeente Zwevegem in de interlokale vereniging Woonwijs is het 
noodzakelijk over te gaan tot aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordiging.
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De Heer Marc Claeys wordt voorgedragen als vertegenwoordiger in het beheerscomité, gezien zijn 
bevoegdheid als voorzitter van het BCSD (en schepen van sociale zaken).
Conform artikel 34 en 74 van het Decreet Lokaal Bestuur wordt over de aanwijzing van vertegenwoordigers 
van het OCMW in overlegorganen en in organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, 
geheim gestemd.

BESLUIT
AANTAL STEMBRIEVEN: 27
AANTAL STEMMEN OP NAAM VAN MARC CLAEYS: 27

Artikel 1
De heer Marc Claeys, voorzitter van het BCSD (schepen van sociale zaken), wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger van het vast bureau in het beheerscomité van de interlokale vereniging Woonwijs.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt de heer Pieter Vandeweghe, projectcoördinator van 
Woonwijs.

3. Goedkeuring nieuwe visie op palliatieve zorg.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 84.

Juridische grond
- Organieke wet van 8 juni 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 

gewijzigd bij decreet van 7 juli 2006, het hersteldecreet van 22 december 2006 en de wet houdende 
diverse bepalingen van 27 december 2006.

- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.

- Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Verwijzingsdocumenten
Visie palliatieve zorg (Bijlage 2020-1_OR20200127)

Motivering
In samenwerking met ZorgID werd de visie op palliatieve zorg in het woonzorgcentrum herwerkt op basis 
van een aantal kernwoorden. Dit resulteerde in een nieuwe visie, gebaseerd op het woord “VLINDER”. 
Vooraleer de nieuwe visie in het woonzorgcentrum geïmplementeerd wordt dient deze door het bestuur te 
worden goedgekeurd.

BESLUIT

EENPARIG

Enig artikel
De OCMW-raad keurt de nieuwe visie op palliatieve zorg (Bijlage 2020-1_OR20200127) goed.

4. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 16 december 2019 worden met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd.

De zitting wordt gesloten om 20.15 uur.
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Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 
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