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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 13 JULI 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, 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

Verontschuldigd: Brigitte Desmet, raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 21.56 uur.

1. Advies over de jaarrekening 2019 van W13.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Besluit van de OCMW-raad van 13 januari 2015 betreffende oprichtingsbesluit regionaal 

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

Verwijzingsdocumenten
- Jaarverslag 2019 van W13.
- Beslissing AV W13 d.d. 26 juni 2020.
- Jaarrekening 2019 van W13.

Motivering
De algemene vergadering van W13 keurde op 26 juni 2020 de jaarrekening 2019 van W13 goed. Artikel 490 
van het decreet lokaal bestuur is van toepassing op de welzijnsvereniging W13. De betrokken raden kunnen 
advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening van W13.
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Artikel 2
De OCMW-raad beslist om een positief advies uit te brengen.

2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen 2021-
2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Besluit van de OCMW-raad van 9 juni 2015 betreffende de samenwerkingsovereenkomst BIZ 2016-2020.
- Besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 betreffende meerjarenbeleidsplan 2020-2025.
- Besluit van de OCMW-raad van 25 mei 2020 betreffende de goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-

2025.

Verwijzingsdocumenten
- Samenwerkingsovereenkomst BudgetInZicht 2021-2025.  (Bijlage 2020-9_OR20200713)
- BIZ beleidslijnen 2021-2025.
- Actieplan tegen armoede 2020-2025.
- Meerjarenbeleidsplan 2020-2025.

Situering
In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is onder AC623 ‘actieplan tegen armoede’ opgenomen dat we 
inzetten op preventie van schulden en dat we de kwaliteit van budget- en schuldhulpverlening verhogen via 
samenwerking met W13. In het actieplan tegen armoede 2020-2025 zetten de acties 21 (Toolbox Budget In 
Zicht) en 22 (BIZondere duo’s) hier ook op in. Reeds sinds 2015 is het samenwerkingsverband 
BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen ingekanteld in W13. OCMW Zwevegem keurde op 9 juni 2015 de 
samenwerkingsovereenkomst BIZ 2016-2020 goed. Nu wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst BIZ 
2021-2025 goed te keuren, en opnieuw iemand af te vaardigen naar de stuurgroep. De regionale 
stuurgroep, waarin elke partner vertegenwoordigd is, tekent de inhoudelijke en strategische lijnen van BIZ 
uit, volgt het beleidsplan op in al haar facetten en stuurt bij waar nodig. Binnen de overeenkomst worden de 
afspraken vastgelegd tussen de partners: CAW Zuid-West-Vlaanderen, Vereniging waar armen het woord 
nemen A’kzie vzw, de 14 OCMW’s/sociale huizen uit de regio en vzw Schuldbemiddeling.

Motivering
Het project BudgetInZicht zet actief in op preventie van (herval in) budget- & en schuldproblemen. Door bij 
te dragen aan het versterken van competenties en vaardigheden beoogt BIZ de financiële (zelf)redzaamheid 
te verhogen van zowel de brede samenleving (bv. via sensibiliseringsacties) als van specifieke doelgroepen. 
Door actief mee te bouwen aan een kwalitatieve en empowerende hulpverlening, biedt BIZ bovendien een 
concrete meerwaarde voor zowel cliënten die reeds vervat zitten in een hulpverleningstraject als de 
organisaties en medewerkers die instaan voor budget- en schuldhulpverlening.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen, zoals in bijlage toegevoegd (Bijlage 
2020-9_OR20200713), goed te keuren.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8764-0644-4591-2348.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/8764064445912348


Notulen OCMW-raad 13 juli 2020

Artikel 2
Deborah Verbeke, maatschappelijk werker sociale dienst, af te vaardigen in de stuurgroep als 
vertegenwoordiger van het OCMW.

3. Goedkeuring kaderovereenkomst met addendum voor het gebruik van sociaal tolken en 
vertalen.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
Besluit van de OCMW-raad van 27 april 2020 betreffende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het 
Agentschap Integratie en Inburgering.

Verwijzingsdocumenten
- Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering. 

(Bijlage 2020-10_OR20200713)
- Kaderovereenkomst en addendum voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen. 

(Bijlage 2020-11_OR20200713)

Situering
Op 27 april 2020 werd de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering 
goedgekeurd. In de overeenkomst is opgenomen dat we als Lokaal Bestuur kunnen gebruikmaken van het 
aanbod van de dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap. Hiertoe wordt nu een 
kaderovereenkomst met addendum afgesloten.

Motivering
Toenemende taaldiversiteit in onze steeds diverser wordende samenleving biedt kansen, maar brengt ook 
uitdagingen met zich mee. We worden steeds meer geconfronteerd met taalbarrières, die de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van onze dienstverlening in het gedrang kunnen brengen. Het doordacht 
ontwikkelen van een taalbeleid om taaldrempels weg te werken is dan ook een must. Daarin krijgt de inzet 
van sociaal tolken en vertalen een specifieke plaats. Een aanbod sociaal tolken en vertalen biedt 
ondersteuning in de communicatie met anderstalig cliënteel. Het kan een hulp zijn voor wie het Nederlands 
(nog) niet (voldoende) beheerst, om de weg te vinden naar de voorzieningen. Het biedt ondersteuning aan 
onze dienst om de kwaliteit van het aanbod – ook naar een divers publiek – te handhaven. Er is een 
kaderovereenkomst, specifieke afspraken zijn opgenomen in een addendum.

Financiële gevolgen
Voor de gecertificeerde tolken en gekwalificeerde vertalers wordt een vergoeding gevraagd. Dit wordt 
benomen van AR 615390 (algemene kosten), BI 090000 (sociale dienst) en BI 090300 (LOI).

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
De kaderovereenkomst (Bijlage 2020-11_OR20200713) voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen, met 
addendum, wordt goedgekeurd.
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4. Mandaat aan gemeentebestuur voor de opdracht inzake samenaankoop van aardgas en 
elektriciteit voor de gebouwen van openbare besturen georganiseerd door Leiedal.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende  

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG.

- Wet van 10 maart 1925 op de Elektriciteitsvoorziening.
- Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere 

Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid 
betreft.

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, 

en latere wijzigingen.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, 

en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.
- Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en het daarbij 

horende uitvoeringsbesluit (het “Energiebesluit”) van 19 november 2009.
- Besluit van de OCMW raad van 13 juni 2017 betreffende Overdracht mandaat aan gemeentebestuur voor 

de opdracht inzake samenaankoop van aardgas en elektriciteit voor de gebouwen van openbare besturen.
- Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2020 betreffende Goedkeuring opdracht samenaankoop energie 

voor gebouwen van openbare besturen georganiseerd door Leiedal.

Verwijzingsdocumenten
- Opdrachtdocumenten samenaankoop elektriciteit – Leiedal.
- Opdrachtdocumenten samenaankoop aardgas – Leiedal.

Situering
In 2013 bundelden 10 steden en gemeenten zich via Leiedal om gezamenlijk energie (gas en elektriciteit) 
aan te kopen voor eigen gebouwen en openbare verlichting en dit voor de periode 2014 – 2017. Deze 
opdracht werd in 2017 opnieuw gevoerd voor de periode 2018 – 2020. Naar aanleiding van het advies van 
de intergemeentelijke technische werkgroep en de beslissing van de raad van bestuur van 26 juni 2020 zou 
Leiedal als trekker opnieuw de markt bevragen om een gunstig aanbod van energieprijzen te bekomen voor 
de steden en gemeenten voor de periode 2021 – 2023, stilzwijgend verlengbaar met 1 jaar. 

Motivering
De huidige overeenkomst voor levering van gas en elektriciteit loopt af eind 2020. Om opnieuw deel te 
kunnen nemen moet het OCMW mandaat verstrekken aan gemeentebestuur Zwevegem om mede namens 
het OCMW op te treden. Leiedal maakte de opdrachtdocumenten op die gebruikt worden voor het voeren 
van de opdracht. 
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BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW raad geeft mandaat aan de gemeente Zwevegem voor het instellen van de opdracht inzake 
samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen.
Artikel 2
De OCMW-raad geeft mandaat aan de gemeente Zwevegem voor het instellen van de opdracht inzake 
samenaankoop van aardgas voor gebouwen van openbare besturen.
Artikel 4
Het OCMW Zwevegem is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de 
leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.
Artikel 5
De gemeente Zwevegem wordt in kennis gesteld van dit besluit.

5. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De OCMW-raad wordt voor de behandeling van het AGB geschorst om 22.02 uur en hernomen 
om 22.05 uur.

* Varia

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 22.53 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 8764-0644-4591-2348.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/8764064445912348

		Jan Vanlangenhove
	2020-07-15T13:21:09+0200
	Gemeente Zwevegem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Dirk Desmet
	2020-07-16T09:45:03+0200
	Gemeente Zwevegem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




