
NOTULEN 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

De voorzitter opent de vergadering om 21.02 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Kennisname jaarverslag en jaarrekening van de Interlokale Vereniging Woonwijs 
werkjaar 10 (= kalenderjaar 2020).

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 56 en 57. 

Juridische grond
- Besluit van de OCMW-raad van 24 juni 2019 betreffende samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke 

vereniging Woonwijs.
- Besluit van de OCMW-raad van 24 juni 2019 betreffende de subsidieaanvraag intergemeentelijke 

vereniging Woonwijs.
- Het decreet lokaal bestuur (DLB) inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken de artikelen 392 

t.e.m. 395.
- Het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het 

lokaal woonbeleid d.d. 16 november 2018.

Verwijzingsdocumenten
- Verslag stuurgroep Woonwijs. 
- Rapportering Woonwijs werkjaar 10.
- Subsidiedossier 2020 – 2025.
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Situering
Op 24 juni 2019 werd door de OCMW-raad beslist tot participatie in de ‘Interlokale Vereniging Woonwijs’ 
Daarnaast werd ook het voorgelegde subsidiedossier voor de periode 2020-2025 goedgekeurd en op 19 
december 2019 werden subsidies toegekend door Vlaanderen. Deze subsidies werden toegekend op basis 
van een subsidiedossier, waarin de acties en doelstellingen voor bovenvermelde periode werden 
opgenomen. De realisatie van de verplichte en aanvullende doelstellingen zijn bepalend voor het verkrijgen 
van de subsidies. Jaarlijks moet de uitvoering van deze acties via een stuurgroep vergadering worden 
aangetoond. Binnen de samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht werd hierover het volgende 
vastgelegd: “De rekening van de interlokale vereniging wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en ter kennisname aan de andere deelnemers. Dit moet 
gebeuren uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluiting van het werkjaar. Samen met de rekening wordt 
aan de deelnemers ook een jaarverslag ter beschikking gesteld. Dit jaarverslag wordt samen met de 
rekening aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Ter gelegenheid van de behandeling van het 
jaarverslag geven de vertegenwoordigers van de gemeente in de interlokale vereniging toelichting aan de 
raad. Het jaarverslag wordt gelijktijdig met de jaarrekening ter beschikking gesteld van de andere 
deelnemers, ter bespreking. Aan de OCMW-raad wordt het jaarverslag en de jaarrekening voor het 
werkingsjaar 10 (= kalenderjaar 2020) nu voorgelegd ter kennisname. 

Motivering
Op de stuurgroep vergadering van 25 februari 2021 kwamen de cijfergegevens, acties en doelstellingen van 
werkjaar 10 uitvoerig aan bod. Daarnaast werden ook de financiën van het voorbije werkjaar besproken. 
Deze maken integraal deel uit van het stuurgroep verslag. Al deze documenten vormen het jaarverslag van 
het voorbije werkjaar. Uit het jaarverslag blijkt dat de beoogde resultaten grotendeels zijn behaald, rekening 
houdend met het uitstel van de aanvullende Actie 1_3 (alternatieve woonvormen in Harelbeke en Kuurne). 
Deze actie is sowieso slechts 3 jaar subsidiabel en dus ten laatste te hernemen in 2023. Naast de 
verderzetting van de dagelijkse werking (woonloket, continuering woonoverleg en overleg met  de raad voor 
maatschappelijk welzijn, opvolging woningkwaliteit, opvolging leegstand, …), werden tijdens het 
werkingsjaar ook andere acties rond wonen uitgevoerd, zoals opgenomen in de strategische 
meerjarenplanning. Wat betreft het financieel verslag voor werkingsjaar 10, bedroeg de totale uitgave 
219.150 euro waarvan de verwachte subsidie van Wonen Vlaanderen 151.979 euro bedraagt. Pas na 
goedkeuring van de jaar- en financiële verslagen door Wonen Vlaanderen en de raden kunnen de saldo’s 
effectief verrekend worden. Het verschil met de reeds betaalde voorschotten zal, rekening houdend met de 
verdeelsleutel volgens het aantal huishoudens, nadien aan de woonwijsgemeenten terugbetaald worden.

BESLUIT

Enig artikel
De OCMW-raad neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening (werkjaar 2020) van de Interlokale 
Vereniging Woonwijs.

2. Goedkeuring jaarverslag 2020 schuldbemiddeling.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
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Besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 
houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot 
subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 7bis.

Verwijzingsdocumenten
Jaarverslag schuldbemiddeling 2020 (OR20210426_bijlage_2021_02).

Motivering
In uitvoering van artikel 7bis van het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van 
het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor 
schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, moeten instellingen voor 
schuldbemiddeling jaarlijks elektronisch een jaarverslag inclusief basisregistratie aan de Vlaamse overheid 
bezorgen. Het OCMW Zwevegem heeft sinds 9 maart 2000 een erkenning als instelling voor 
schuldbemiddeling.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het jaarverslag 2020 van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW Zwevegem, toegevoegd als bijlage 
(OR20210426_bijlage_2021_02), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het jaarverslag 2020 van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW Zwevegem wordt overgemaakt aan de 
Vlaamse overheid.

3. Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-
Vlaanderen vzw i.f.v. uitbouw vrijwilligerswerking en brugfigurenwerking.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
Besluit van de OCMW-raad van 12 juli 2016 betreffende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met 
Samenlevingsopbouw voor uitbouw zorgnetwerk en vrijwilligerswerking Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
- Meerjarenbeleidsplan 2020-2025: acties AC511 ‘Verder uitbouwen van de vrijwilligerswerking’ en AC628 

‘Inzetten  op ontwikkelingskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen’.
- Samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw 

(OR20210426_bijlage_2021_03).

Situering en motivering
Sinds 2016 werken we nauw samen met de vzw Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, i.f.v. de uitbouw 
van het zorgnetwerk en de vrijwilligerswerking binnen de clusters Mens en Zorg.
Ondertussen is het zorgnetwerk volledig ingebed in de dienst eerstelijnszorg en het vrijwilligerspunt zorg en 
welzijn uitgebouwd. In het kader van de actie AC511 in het meerjarenplan, willen we de vrijwilligerswerking 
nog verder uitwerken en de opgebouwde kennis vanuit het vrijwilligerspunt zorg en welzijn meenemen in de 
aanpak voor een vrijwilligersbeleid voor alle vrijwilligers, verbonden aan het lokaal bestuur van Zwevegem. 
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Samenlevingsopbouw is bereid hiervoor alle opgebouwde knowhow ter beschikking te stellen en samen met 
ons deze verdere uitwerking structureel vorm te geven. Hiervoor zou de huidige opbouwwerker 0,5 
dag/week worden ingezet.
Binnen ons meerjarenbeleidsplan 2020-2025 engageerden we ons ook om in te zetten op de 
ontwikkelingskansen van kinderen uit kwetsbare gezinnen (actie AC628), met een proefproject (september 
2021-december 2023) waarbij we een brugfiguur aanstellen als neutrale vertrouwenspersoon tussen 
kwetsbare gezinnen, welzijnsorganisaties en de school.
Voor de inzet van een brugfiguur en de uitbouw van deze werking kunnen we beroep doen op de expertise 
van Samenlevingsopbouw. Hiervoor zou de huidige opbouwwerker 2,5 dagen/week worden ingezet.
Dat we de komende jaren kunnen beroep doen op de huidige opbouwwerker van Samenlevingsopbouw 
binnen Zwevegem is zeker ook een pluspunt (kent de context Zwevegem, kent en is gekend bij de contacten 
binnen en buiten het lokaal bestuur, heeft werkervaring als brugfiguur,...).

Verzoek
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen te 
verlengen tot 31 december 2023, met voorliggende samenwerkingsovereenkomst die start op 1 mei 2021. 
Deze omvat naast de inhoudelijke doelstellingen ook de afspraken rond organisatie en opvolging, de rol van 
Samenlevingsopbouw, de rol van het lokaal bestuur, de financiële afspraken,…

Advies
Visum van de financieel directeur.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Actie Raming incl. btw
Juni 2021 BI 095901 AR 613099 AC511 & AC628  26.000 euro
Januari 2022 BI 090000 AR 615298 AC511 & AC628 19.500 euro
Juni 2022 BI 095901 AR 613099 AC511 & AC628 19.500 euro
Januari 2023 BI 090000 AR 615298 AC511 & AC628 19.500 euro
Juni 2023 BI 095901 AR 613099 AC511 & AC628 19.500 euro

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
Verlenging samenwerkingsovereenkomst, toegevoegd als bijlage bij dit besluit 
(OR20210426_bijlage_2021_03), wordt goedgekeurd.

4. Verlenen mandaat aan OCMW Kortrijk voor het voeren van de overheidsopdracht "Leveren 
van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten".

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 

wijzigingen. 
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
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- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.

- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- 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.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- Aktename van de OCMW-raad van 13 september 2016 houdende de gunningsbeslissing van 25 augustus 

2016 door OCMW Kortrijk.

Verwijsdocumenten
Vorig bestek medicatie.

Motivering
De huidige overeenkomst met MDD Pharma loopt ten einde op 31 december 2021. OCMW Kortrijk 
coördineert deze opdracht en treedt op als aankoopcentrale voor OCMW Zwevegem, Avelgem, Harelbeke en 
Wervik. OCMW Kortrijk geeft de besturen van W13 opnieuw de kans om in te stappen in een nieuwe 
gezamenlijke opdracht. Gelet op de zeer specifieke materie, de hoegrootheid van de opdracht en het 
tijdsgebonden aspect wil OCMW Kortrijk hierbij tevens een beroep doen op externe juridische begeleiding 
gedurende de volledige procedure conform de wetgeving op de overheidsopdrachten (o.m. opmaak bestek, 
verslag van nazicht, beslissing m.b.t. selectie en gunning).
OCMW Kortrijk zal instaan voor de opmaak van het bestek, het uitsturen van de prijsvraag, het ontvangen 
en beoordelen van de offertes in samenspraak met de deelnemende besturen, de gunningsbeslissing, de 
kennisgevingen en de opvolging bij (grote) problemen in uitvoering van de opdracht. 
Het nieuwe bestek is nog in opmaak, maar zal weinig van het huidige afwijken. Er wordt geprobeerd de 
items ‘attestenbeheer’ en ‘facturatie’ nog te verfijnen. 
OCMW Kortrijk vraagt hiervoor een bindend mandaat van de deelnemende besturen tegen uiterlijk 10 mei 
2021, het aanbrengen van de nodige gegevens voor opmaak bestek, de deelraming voor Zwevegem, 
ondersteuning bij de evaluatie van de offertes, dagdagelijkse opvolging na gunning en deelname in de 
kosten van de juridische begeleiding (proportioneel de raming van de opdracht).
Om op te kunnen treden namens OCMW Zwevegem, is het nodig dat het OCMW hiertoe mandaat verleent 
aan OCMW Kortrijk. OCMW Kortrijk treedt hierbij op als opdrachtencentrale. Het bestek en de keuze wijze 
van gunnen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Kortrijkse OCMW-raad van juni 2021.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend tot verlenen mandaat aan OCMW Kortrijk om, in naam en voor rekening van 
OCMW Zwevegem en met toepassing van de relevante wetgeving betreffende de overheidsopdrachten, een 
gunningsprocedure te voeren betreffende “Raamcontract voor de levering van geneesmiddelen, 
farmaceutische producten en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra”. OCMW Kortrijk treedt op als 
opdrachtencentrale. 
Artikel 2
OCMW Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit.
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5. Goedkeuring reglement doorgangswoning en bijhorende documenten.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 

57, §1 en artikel 60, §3.

Verwijzingsdocumenten
- Reglement opvang in een doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04).
- Verblijfsovereenkomst doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04.01).
- Begeleidingsplan doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04.02). 
- Evaluatieformulier doorgangswoning (OR20210426_bijlage_2021_04.03).

Situering
In het verleden werden we herhaaldelijk geconfronteerd met uithuiszettingen of andere problemen in de 
doorgangswoningen. Deze uithuiszettingen waren het gevolg van het overschrijden van de maximumtermijn 
van bezetting van de woning waardoor de overeenkomst automatisch beschouwd werd als woninghuur. 
Betrokkene kreeg hierdoor de rechten als huurder.
We stelden eveneens vast dat begeleiding van personen die onderdak kregen in een doorgangswoning niet 
altijd even optimaal verliep en er vaak onvoldoende begeleid werd naar een permanente verblijfplaats. Om 
de dienstverlening te optimaliseren werd een initiatief genomen.

Advies
Advies van het BCSD van 16 maart 2021.

Motivering
Volgende documenten moeten er in de toekomst voor zorgen dat er een duidelijk kader wordt gecreëerd 
voor het toekennen van een doorgangswoning als vorm van materiële hulp, dat er voldoende doorstroming 
is in de doorgangswoningen en dat cliënten beter begeleid worden in de zoektocht naar een vaste 
verblijfsplaats.
Het betreft:
- Reglement opvang in een doorgangswoning:

Dit document bepaalt wie er wanneer in aanmerking komt voor een doorgangswoning en aan welke 
voorwaarden men moet voldoen. Het bepaalt de richtlijnen, tarieven en procedure en biedt een kader voor 
toepassing in Zwevegem.

- Verblijfsovereenkomst doorgangswoning:
Deze overeenkomst zal afgesloten worden tussen het OCMW en de bewoner nadat een doorgangswoning 
werd toegewezen.

- Begeleidingsplan doorgangswoning:
Legt de afspraken vast tussen de bewoner en de maatschappelijk werker m.b.t. begeleiding naar een 
permante verblijfsplaats.

- Evaluatieformulier doorgangswoning:
Dient als ondersteuning bij de evaluatie naar de zoektocht van een permante verblijfplaats.

BESLUIT
EENPARIG
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Artikel 1
Het reglement m.b.t. doorgangswoningen en bijhorende documenten, toegevoegd als bijlage bij dit besluit 
(OR20210426_bijlage_2021_04) (OR20210426_bijlage_2021_04.01) (OR20210426_bijlage_2021_04.02) 
(OR20210426_bijlage_2021_04.03), worden goedgekeurd.
Artikel 2
De wijze van de dienstverlening gebeurt met ingang vanaf heden.
Artikel 3
Voor de lopende overeenkomsten blijft de oude regeling gelden, er wordt gewerkt met een uitdovend 
systeem.

6. Goedkeuring huurovereenkomst met huisvestingsmaatschappij Eigen Haard m.b.t. 
doorgangswoningen.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in het bijzonder artikel 57, 
§1 en artikel 60, §3.

Verwijzingsdocumenten
- Huurovereenkomst Eigen Haard (OR20210426_bijlage_2021_05). 
- Reglement inwendige orde Eigen Haard.

Situering
Reeds een aantal jaren heeft het OCMW een overeenkomst met Eigen Haard, waarbij de bouwmaatschappij 
een aantal woningen voor beperkte duur ter beschikking stelt van het OCMW. 
Het OCMW betaalt hiervoor een vergoeding aan de bouwmaatschappij. Het OCMW gebruikt de woningen 
voor het tijdelijk opvangen van personen en/of gezinnen die dakloos zijn of dringend nood hebben aan een 
doorgangswoning.

Motivering
In het verleden werden de woningen door Eigen Haard ter beschikking gesteld aan het OCMW door middel 
van een gebruiksovereenkomst. In de overeenkomst stonden echter een aantal juridische onduidelijkheden. 
Er werd dan ook besloten om de overeenkomst te herwerken en deze te vervangen door de 
huurovereenkomst die hier ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de OCMW-raad. Per woning zal een 
overeenkomst afgesloten worden tussen Eigen Haard en het OCMW Zwevegem.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het ontwerp van huurovereenkomst met Eigen Haard, toegevoegd als bijlage bij dit besluit 
(OR20210426_bijlage_2021_05), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Wanneer een woning in huur wordt genomen door het OCMW zal een overeenkomst worden afgesloten met 
Eigen Haard. 
Artikel 3
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De overeenkomst wordt telkens vernieuwd op 1 januari voor maximum 1 jaar. De huurprijs van de woning 
wordt bepaald door De Huurschatter. Het OCMW betaalt de helft van de huurprijs die berekend werd door 
De Huurschatter + 0,70 euro/maand voor brandverzekering + 29 euro/maand indien er een afzonderlijke 
garage aanwezig is.
Artikel 4
Eigen Haard wordt in kennis gesteld van dit besluit.

→ 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.

7. Goedkeuring opdracht en vaststelling gunningswijze voor het leveren en plaatsen van 
koeling in de leefruimtes nieuwbouw van het Woonzorgcentrum Sint-Amand te 
Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikelen 77 en 78.

Juridische grond
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 

wijzigingen. 
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- 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.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten
Opdrachtdocumenten pr-cbo-21-05 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen en 
energie.

Motivering
Door het gebruik van de leefruimtes in de nieuwe vleugel van het WZC, blijkt dat de comforttemperatuur 
voor de bewoners op warme zomerdagen niet ideaal is. Om toch te voorzien in een betere 
comforttemperatuur dienen we extra airco’s te plaatsen in deze leefruimtes.
Hiervoor wenst de dienst gebouwen en energie deze opdracht uit te schrijven via een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, maar met slechts 1 aannemer voor onderhandeling 
omwille van technische uniciteit. De aannemer dient verder te bouwen op de reeds geplaatste installatie, er 
is hier reeds kennis van de besturing en technische schema’s. Dit zal de prijs drukken, in vergelijking met 
een aannemer die deze voorkennis niet heeft. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen en energie 
opdrachtdocument pr-cbo-21-05 opgemaakt, met een raming van 44.000,00 euro excl. btw of 46.640,00 
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euro incl. btw en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

project
Beleidsitem Algemene rekening Actie Krediet incl. btw

2021 IP 095301-1 095301 229107 AC 712 50.000,00

Gunningsprocedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het leveren en plaatsen van koeling in de leefruimtes 
nieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint-Amand te Zwevegem, conform opdrachtdocument pr-cbo-21-05 
met een totale raming van 44.000,00 euro excl. btw of 46.640,00 euro incl. btw.
Artikel 2
Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 095301-1 – BI 095301 – AR 229107 – AC 
712 van het budget 2021.

8. TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 15 juni 2021.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Besluit van de OCMW raad van 27 mei 2019 betreffende toetreding tot TMVS.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Creat van 1 april 2021 met uitnodiging tot de digitale algemene vergadering van TMVS op 15 
juni 2021 om 14.30 uur.

Motivering
Op 15 juni 2021 om 14u30 vindt de algemene vergadering van TMVS dv digitaal plaats. De agenda ziet er 
uit als volgt:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers.
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 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
5. b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Aanpassing huishoudelijk reglement.
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
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Varia en mededelingen.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW-raad keurt de agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 goed:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers.
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 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
5. b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Aanpassing huishoudelijk reglement.
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
Artikel 2
De OCMW-raad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVS dv, 
namelijk Marc Claeys, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVS dv 
(20210615AVTMVS@farys.be).

9. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

* Varia.

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 21.48 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en)  
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