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BESLUITENLIJST VAN DE OCMW RAAD VAN 26 APRIL 2021 

 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau; 

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 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, lid van het vast bureau 

 

Onderwerp 1.  - Kennisname jaarverslag en jaarrekening van de Interlokale Vereniging 

Woonwijs werkjaar 10 (= kalenderjaar 2020). 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening van Interlokale Vereniging 

Woonwijs werkjaar 10 (= kalenderjaar 2020). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2.  - Goedkeuring jaarverslag 2020 schuldbemiddeling. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-raad verleent goedkeuring aan het jaarverslag 2020 schuldbemiddeling. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 3.  - Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst met 

Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw i.f.v. uitbouw vrijwilligerswerking en 

brugfigurenwerking. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 Sinds 2016 werkt het lokaal bestuur nauw samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen voor de 

uitbouw van het zorgnetwerk en de vrijwilligerswerking. Deze samenwerking willen we verder zetten in 

het kader van de verdere uitbouw van het vrijwilligersbeleid en in het kader van de uitbouw van een 

brugfigurenwerking. Met deze werking willen we inzetten op de ontwikkelingskansen van kinderen in 

kwetsbare gezinnen, zoals opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 4.  - Verlenen mandaat aan OCMW Kortrijk voor het voeren van de 

overheidsopdracht "Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en 

verzorgingsproducten". 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-raad verleent mandaat aan OCMW Kortrijk voor het voeren van de overheidsopdracht 

"Leveren van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten". 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5.  - Goedkeuring reglement doorgangswoning en bijhorende documenten. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-raad verleent goedkeuring aan het reglement doorgangswoning en bijhorende documenten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6.  - Goedkeuring huurovereenkomst met huisvestingsmaatschappij Eigen Haard 

m.b.t. doorgangswoningen. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 
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 De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de huurovereenkomst met huisvestingsmaatschappij Eigen 

Haard m.b.t. doorgangswoningen. 

→ De raad stelt voor om in de overeenkomst een artikel toe te voegen met vermelding van 

de huurprijs. 

Aan betrokken dienst wordt opdracht gegeven om het dossier in die zin aan te passen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7.  - Goedkeuring opdracht en vaststelling gunningswijze voor het leveren en 

plaatsen van koeling in de leefruimtes nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Sint-

Amand te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de opdracht en vaststelling gunningswijze voor het leveren 

en plaatsen van koeling in de leefruimtes nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Sint-Amand te 

Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8.  - TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 15 juni 

2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-Raad verleent goedkeuring aan de agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv op 

15 juni 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 9.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De OCMW-raad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp * - Varia. 

 De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 


