Toelichtende nota OCMW-raad
27.04.2020

1.

Kennisname vaststellingen gouverneur MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.

Het nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 door de gouverneur heeft geleid tot 2 inhoudelijke
vaststellingen:
-

Schema T2 was onvolledig als gevolg van een materiële vergissing. Een correcte versie van dit schema
werd intussen bezorgd aan de diensten van de gouverneur.

-

De lange termijnvordering van de erfpacht die de gemeente Zwevegem verleende aan het AGB
Zwevegem werd in 2010 en 2012 niet correct opgenomen in de boekhouding van gemeente Zwevegem.
We dienen dit te corrigeren in de jaarrekening 2019 en in de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan.

Daarnaast werden 4 technische bemerkingen geformuleerd door de gouverneur. Met de technische
bemerkingen zal rekening gehouden worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.
2.

TMVS - AV - 16 juni 2020.

Dienstverlenende vereniging TMVS houdt op 16 juni 2020 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
Aan de OCMW raad wordt gevraag een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van het OCMW in de
algemene vergadering van TMVS dv. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene
vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020 te Gent afstemmen op het besluit van de OCMW raad.
3.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap
Integratie en Inburgering.

De groeiende diversiteit is een realiteit. Dit biedt nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor complexe
uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de praktijk blijkt dat wie een
integratiebeleid uitwerkt, er op korte en op lange termijn de vruchten van plukt.
Een integratiebeleid houdt in dat we samen met partners problemen benoemen en oplossingen uitwerken
die de hele bevolking ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in Zwevegem.
Het Agentschap Integratie en Inburgering kan ons hierbij ondersteunen. Om de samenwerking nog meer af
te stemmen op maat van Zwevegem verankeren we voor de komende bestuursperiode engagementen in
een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap.
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We engageren ons om samen te werken op het vlak van:
-

Empowerment

van

personen

met

een

migratieachtergrond

en

anderstaligen:

informeren

en

doorverwijzen van betrokkenen; uitwisselen van informatie over nieuwkomers in Zwevegem;
gegevensuitwisseling, afstemming en samenwerking over gezamenlijke cliënten; samenwerking op het
vlak van Nederlands als tweede taal.
-

Het voeren van een intern diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur: input bij de opmaak en uitvoering
van actieplannen; concrete acties rond onthaalbeleid, buurtwerking,…

-

Vergroten van de sociale samenhang in de lokale samenleving: ondersteuning bij buurtwerking, projecten
met vrijwilligers van buitenlandse herkomst, …

-

Versterken van de regierol over het lokaal integratiebeleid: taaldrempels wegwerken binnen verschillende
sectoren, een onthaalpakket ontwikkelen, …

De samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en
Inburgering wordt ter goedkeuring voorgelegd.
4.

Goedkeuring van het jaarverslag schuldbemiddeling 2019.

Om de erkenning en de subsidies te blijven behouden, moet elke instelling voor schuldbemiddeling jaarlijks
een verslag bezorgen aan de Vlaamse overheid. Het OCMW Zwevegem heeft sinds 9 maart 2000 een
erkenning als instelling. Alvorens dit overgemaakt wordt, moet dit verslag voorgelegd worden aan de
OCMW-raad.
5.

Goedkeuring opdracht en gunningswijze voor het herstellen van de zonneweringen WZC
en Blyhove I te Zwevegem.

De zonneweringen in het woonzorgcentrum Sint-Amand en Blyhove I zijn in zeer slechte staat, ze moeten
grondig gecontroleerd te worden. Voor het welzijn van de bewoners moet oververhitting van het gebouw
voorkomen worden. De doeken moeten vervangen worden en de bedieningssystemen moeten overal
gecontroleerd en indien nodig vervangen worden. De dienst gebouwen maakte een bestek op, met een
raming van 74.200,00 euro excl. btw of 89.782,00 euro incl. btw. Er wordt voorgesteld deze opdracht te
gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
6.

Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd.
*

Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.
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