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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 25 JANUARI 2021

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 19.52 uur.

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
- PV van eedaflegging van Dirk Desmet op datum van 4 januari 2021.

Motivering
Overeenkomstig de akte van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst kwam op 31 december 2020 van rechtswege een einde aan het mandaat van comitélid Marleen 
Soens. Dhr. Dirk Desmet werd vanaf 1 januari 2021 aangeduid als opvolger voor de periode tot 31 december 
2022. Hij legde op 4 januari 2021 de eed af in handen van het raadslid met de hoogste rangorde, zijnde 
Marc Doutreluingne in aanwezigheid van de algemeen directeur.
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Enig artikel
De OCMW-raad neemt akte van de aanstelling van dhr. Dirk Desmet als lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst voor de periode van 2021 tot en met 2022.

2. Goedkeuring opdracht en gunningswijze voor het leveren en plaatsen van een PV-
installatie in en op het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem.

Agendapunt wordt met eenparigheid van stemmen verdaagd.

3. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

B 1. Communiceren toelichting inrichting vaccinatiecentrum Zwevegem.

Staande de zitting wordt toelichting gegeven aan de raadsleden betreffende inrichting vaccinatiecentrum 
Zwevegem.

De zitting wordt geschorst voor 5 minuten (sanitaire stop).

* Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 21.51 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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