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MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
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Aanwezig: 
Steve De Boever, Voorzitter 
Joris Nachtergaele, Burgemeester 
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen 
Marc Bauwens, Herman De Coker, Hilde De Maeseneire, Herman Van Boven, Simon Van Quickelberghe, William Lust, 
Steven Thomas, Tom D'hont, Marc Vuylsteke, Yves Bontinck, raadsleden 
Lesley Jourquin, Algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: 
Marijke Van Welden, raadslid 
 
Afwezig: 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING 
 

Het verslag van de zitting van 28 januari 2019 wordt goedgekeurd. 

2.  VASTSTELLEN VAN HET BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR 
 

Het behoort tot de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn om vast te stellen welke 

opdrachten van werken, leveringen en diensten, kunnen beschouwd worden als opdrachten van 

dagelijks bestuur.  Het vast bureau is bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de 

voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur. 

De goede werking van het OCMW-bestuur vereist dat het vast bureau over de opdrachten van dagelijks 

bestuur kan beslissen.  Daarom is het noodzakelijk dit begrip te definiëren. 

Voor de soepele werking van het bestuur is het wenselijk dat het vast bureau alle beslissingen inzake 

overheidsopdrachten kan treffen binnen de perken van de daartoe op het budget ingeschreven 

kredieten. 

Er zijn geen grenzen aangaande de definiëring van het begrip dagelijks bestuur, met als enige absolute 

grens de goedgekeurde budgetten door de gemeenteraad. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Wanneer er tegenstrijdigheden zouden zijn tussen vroeger genomen gemeenteraadsbeslissingen 

aangaande het delegatiebesluit en het huidige nieuwe reglement, dan primeert de nieuwe regeling. 

Artikel 2 

Het begrip ‘dagelijks bestuur’ uit het decreet lokaal bestuur wordt als volgt vastgesteld: 

 voor de verbintenissen die vallen onder exploitatie, behoren alle verbintenissen onder 

‘dagelijks bestuur’ met als absolute grens de door de raad voor maatschappelijk welzijn 

goedgekeurde kredieten; 



 voor de verbintenissen die vallen onder investeringen, behoren alle verbintenissen onder 

‘dagelijks bestuur’ met als absolute bovengrens de door de raad voor maatschappelijk welzijn 

goedgekeurde kredieten. 

Artikel 3 

Onder het begrip ‘verbintenissen’ van artikel 2 vallen alle mogelijke opdrachten van werken, diensten en 

leveringen en ook alle mogelijke wijzen van overheidsopdracht. 

Artikel 4 

Het raadsbesluit van 9 juli 2009 houdende “OCMW-decreet – vaststellen van wat onder het begrip 

dagelijks bestuur moet worden verstaan” wordt opgeheven. 

3.  DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN IN HET KADER VAN BUDGETHOUDERSCHAP 
 

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid om de 

plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen als het gaat om een 

opdracht die past binnen het begrip `dagelijks bestuur' kan toevertrouwen aan het vast bureau. 

In de zitting van heden bepaalde de raad van maatschappelijk welzijn wat onder het begrip “dagelijks 

bestuur” dient te worden verstaan. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Aan het vast bureau wordt de bevoegdheid gedelegeerd om voor de verrichtingen van dagelijks bestuur: 

 de wijze van gunnen vast te stellen; 

 de voorwaarden, bestekken of lastenboeken te bepalen; 

 aan gegunde overheidsopdrachten tijdens de uitvoeringsfase alle noodzakelijke wijzigingen aan te 

brengen binnen de perken van de op het budget ingeschreven kredieten en binnen de voorwaarden 

gesteld door de wet op de overheidsopdrachten, zonder de aard van de opdracht te wijzigen. 

Het vast bureau is bevoegd voor het bepalen van de wijze van gunning en het vaststellen van de 

gunningsvoorwaarden, in de gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene 

omstandigheden waarvoor een krediet is voorzien op het budget (de begroting). 

Artikel 2 

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 juli 2009 houdende delegatie van de 

bevoegdheden in het kader van budgethouderschap wordt opgeheven. 

4.  ALGEMENE VERGADERING TMVS DV - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER 
 

Als vennoot van TMVS dv dient het OCMW een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Tom D’hont, raadslid, wordt aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de algemene 

vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de OCMW-raad deel te nemen aan al 

de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te 

tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van het OCMW te behartigen op 

deze vergaderingen. 

Artikel 2 

De heer Marc Vuylsteke, raadslid, wordt aangeduid als plaatsvervanger. 



5.  RAAD VAN BESTUUR TMVS DV - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER 
 

Als vennoot van TMVS dv kan het OCMW een kandidaat-bestuurder voordragen. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Er wordt geen kandidaat-bestuurder voorgedragen voor de raad van bestuur van TMVS dv (regio 1). 

 

6.  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVS DV OP 20 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA 
 

Als vennoot van TMVS dv ontving het OCMW de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene 

vergadering, alsook de vraag om de agenda goed te keuren. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De agenda van de algemene vergadering van 20 maart 2019 van TMVS dv wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De vertegenwoordigers van het OCMW die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden 

opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raadszitting van heden. 

 

7.  RAAD VAN BESTUUR SOLVA - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER 
 

Als vennoot van SOLVA kan het OCMW een kandidaat-bestuurder  voordragen. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Het OCMW ondersteunt de voordracht van de bestuurder die door de stad Ronse aangesteld wordt, 

vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022. 

Artikel 2 

Het OCMW ondersteunt de voordracht van bestuurder in de raad van bestuur van SOLVA die door de 

gemeenteraad werd goedgekeurd, vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele vernieuwing van de 

raad van bestuur ingevolge de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden. 

Artikel 3 

Het OCMW ondersteunt de voordracht van deskundige in de raad van bestuur van SOLVA die door de 

gemeenteraad werd goedgekeurd, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met  

31 maart 2022. 

Artikel 4 

Het OCMW ondersteunt de voordracht van bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur 

van SOLVA, die door de gemeenteraad werd goedgekeurd. 

8.  BEHEERSCOMITÉ GID PBW (SOLVA) - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER 
 

Als vennoot van GID PBW dient het OCMW een vertegenwoordiger aan te duiden voor het 

beheerscomité. 

BESLUIT 



Artikel 1 

De OCMW-raad ondersteunt de aanduiding van de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger die 

door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2019 werd goedgekeurd. 

Vertegenwoordiger: Steve De Boever, raadslid. 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Yves Bontinck, raadslid. 

9.  ALGEMENE VERGADERING SOLVA - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER 
 

Als vennoot van SOLVA dient het OCMW een vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene 

vergaderingen. 

BESLUIT 

 

Artikel 1 

De OCMW-raad ondersteunt de aanduiding van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger die door 

de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2019 werd goedgekeurd. 

Vertegenwoordiger: Filip Meirhaeghe, schepen. 

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere, schepen. 

10.  BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING SOLVA OP 28 MAART 2019 - GOEDKEURING AGENDA 
 

Als vennoot van SOLVA ontving het OCMW de uitnodiging voor de Algemene vergadering, alsook de 

vraag om de agenda goed te keuren. 

BESLUIT 

 

Artikel 1 

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 van SOLVA wordt goedgekeurd. 

11.  WZC - AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN DE AANPASSINGEN IN DE INDIVIDUELE 

OPNAMEOVEREENKOMST ONBEPAALDE EN BEPAALDE DUUR, IN DE AFSPRAKENNOTA EN IN HET 

FORMULIER 'MANDAAT SYSTEEM I'. 
 

In de individuele opnameovereenkomst onbepaalde en bepaalde duur, in de afsprakennota en in het 

formulier Mandaat Systeem I, dienen wijzigingen aangebracht te worden.  

BESLUIT 

 

Artikel 1  

De in de bijlage aangepaste versie van de individuele opnameovereenkomst onbepaalde en bepaalde 

duur voor een opname in het woonzorgcentrum Ter Gauwen, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De in de bijlage aangepaste versie van de afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Gauwen wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 3 

Het in de bijlage aangepaste formulier ‘Mandaat Systeem I’ wordt goedgekeurd. 



12.  AANDUIDEN VAN AFGEVAARDIGDEN IN DE CONTROLECOMMISSIE OP HET BEHEER VAN DE 

BANKREKENINGEN IN HET WOONZORGCENTRUM. 
 

De bijzondere erkenningsnormen voor rust- en verzorgingstehuizen vereisen in geval de instelling 

gelden van de inwoners beheert, dat er een controlecommissie opgericht wordt. Bij het begin van een 

nieuwe legislatuur dienen 2 OCMW-raadsleden aangeduid te worden. 

BESLUIT 

Enig artikel 

Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, en Steve De Boever, raadslid, worden aangesteld om te zetelen 

in de controlecommissie op de rekeningen Systeem I van de bewoners van het woonzorgcentrum Ter 

Gauwen. 

13.  MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN 
 

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen. 

 

 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 
JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve  
Algemeen directeur Voorzitter 

  

 

 


