
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 26 februari 2019 om 21.15 uur

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, Voorzitter
NACHTERGAELE Joris, Burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
VAN WELDEN Marijke, raadslid

Afwezig:

De voorzitter opent de zitting om 21.15 uur.

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

Feiten en context

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.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2015 over het lokaal bestuur, artikel 78, 8°.

Juridische grond

Artikel 78, 8° van het decreet van 22 december 2015 over het lokaal bestuur.

Het raadsbesluit van 9 juli 2009 houdende “OCMW-decreet – vaststellen van wat onder het begrip 
dagelijks bestuur moet worden verstaan”.

BESLUIT



Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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

Feiten en context

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.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78, 10°.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 juli 2009 houdende delegatie van de 
bevoegdheden in het kader van budgethouderschap. 

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij TMVS dv.

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden heeft TMVS dv bij mail van 21 november 2018 het 
gemeentebestuur opgeroepen een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te duiden voor de 
algemene vergaderingen.

De vertegenwoordiger dient door de OCMW-raad aangeduid te worden onder de raadsleden. Er bestaat 
een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat 
van bestuurder van TMVS.

Volgende kandidaturen werden ingediend:

- Namens NVA Maarkedal:
Kandidaat vertegenwoordiger: Tom D’hondt
Kandidaat plaatsvervanger: Marc Vuylsteke 

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van TMVS dv.

BESLUIT

Geheime stemming: 10 stemmen voor
6 blanco stemmen

Artikel 1
De heer Tom D’hont, raadslid, wonende Brouwerijweg 2 te 9680 Maarkedal 
(dhont.dekeyser@skynet.be) 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, wonende Nukerkeplein2 te 9681 Maarkedal 
(marc.vuylsteke@gmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 3
Indien de raad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van de 
legislatuur.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190320BAVTMVS@farys.be.

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

Feiten en context



Het OCMW is aangesloten bij TMVS dv.

Ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraden heeft TMVS dv bij mail van 21 november 2018 het 
OCMW-bestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de raad van bestuur.

De kandidaat-bestuurder dient door de OCMW-raad voorgedragen te worden onder de raadsleden. Er 
bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene 
vergadering en dat van bestuurder van TMVS. De vertegenwoordigers van de deelnemers in de Raad 
van Bestuur mogen geen statutair of contractueel personeelslid zijn van TMVS dv.

De raad van bestuur van TMVS dv telt maximum 15 leden en bestaat uit minimum 4 leden uit regio 1 
(OMCW Maarkedal behoort tot regio 1, naast Aalter, Anzegem, Assenede, Autonoom Gemeentebedrijf 
De Kouter Poperinge, Autonoom Gemeentebedrijf Dendermonde, Autonoom Gemeentebedrijf 
Geraardsbergen, Autonoom Gemeentebedrijf Grond En Bouwbeleid Oostende, Autonoom 
Gemeentebedrijf Haven Oostende, Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke, Autonoom 
Gemeentebedrijf Wetteren, Autonoom Gemeentebedrijf Wingene, Blankenberge, Brakel, Brandweer 
Westhoek, Bredene, Brugge, Buggenhout, Damme, Deerlijk, De Haan, Dendermonde, De Panne, De 
Pinte, Destelbergen, Diksmuide, Eeklo, Erpe-Mere, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Gistel, Haaltert, 
Hamme, Harelbeke, Havenbedrijf Gent, Herzele, Hooglede, Horebeke, Hulpverleningszone 1 West- 
Vlaanderen, Hulpverleningszone Centrum, Hulpverleningszone Midwest, Hulpverleningszone Oost, 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, Hulpverleningszone Waasland, Hulpverleningszone Zuid-Oost, 
Ichtegem, IGS Westlede, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Kruibeke, 
Kuurne, Langemark-Poelkapelle, Lebbeke, Lede, Lichtervelde, Lierde, Lievegem, Lo-Reninge, Maarkedal, 
Melle, Merelbeke, Meulebeke, Middelkerke, Moerbeke, Moorslede, Nieuwpoort, Ninove, OCMW Aalst, 
OCMW Berlare, OCMW Blankenberge, OCMW Bredene, OCMW Brugge, OCMW Destelbergen, OCMW 
Gent, OCMW Geraardsbergen, OCMW Gistel, OCMW Harelbeke, OCMW Herzele, OCMW Lierde, OCMW 
Lochristi, OCMW Menen, OCMW Merelbeke, OCMW Moorslede, OCMW Nazareth, OCMW Oostende, 
OCMW Oudenaarde, OCMW Poperinge, OCMW Ronse, OCMW Waasmunster, OCMW Wetteren, OCMW 
Zedelgem, Oostende, Oostkamp, Politiezone Bredene-De Haan, Politiezone Polder, Poperinge, 
Roeselare, Ronse, Ruiselede, Sint-Lievens-Houtem, Spiere-Helkijn, SVK Bredene-Oostende, Tielt, 
Vleteren, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, Wevelgem, Wingene, Wortegem-Petegem, Zedelgem, 
Zelzate, Zorgbedrijf Harelbeke, Zuienkerke en Zwevegem) en minimum 4 leden uit regio 2.

Er werden geen kandidaturen ingediend. 

BESLUIT

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

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190320BAVTMVS@farys.be.

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

Feiten en context

Als vennoot van TMVS dv ontving het OCMW bij schrijven van 21 januari 2019 de uitnodiging om deel te 
nemen aan de zitting van de algemene vergadering op 20 maart 2019 om 18 uur in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen



5. Varia

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

In zitting van 26 februari 2019 werd raadslid Tom D’hont aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van TMVS en raadslid Marc Vuylsteke als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van TMVS dv.

Raadsbesluit van de zitting van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS 
dv.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20190320BAVTMVS@farys.be.

7. RAAD VAN BESTUUR SOLVA - VOORDRACHT KANDIDAAT-BESTUURDER

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een 
dienstverlenende vereniging. 

Het decreet lokaal bestuur en de statuten van SOLVA bepalen dat - binnen de eerste drie maanden van 
het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing van de 
gemeenteraden - een algemene vergadering bijeengeroepen wordt, waarbij tot een algehele vervanging 
van de raad van bestuur wordt overgegaan.

SOLVA heeft bij mail van 5 november 2018 het gemeentebestuur opgeroepen een kandidaat-bestuurder 
voor te dragen voor de raad van bestuur.

Het decreet lokaal bestuur en de statuten van SOLVA bepalen dat de raad van bestuur maximum
15 leden mag bedragen die in principe allemaal raadsleden moeten zijn. Deze bestuursleden worden 
voorgedragen door de deelnemers van SOLVA.

De voorgedragen bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door deskundigen.

De gemeente Maarkedal behoort tot de 2de groep van gemeenten die in de eerste periode van 3 jaar 
een tijdelijke bestuurder (deskundige) voordraagt en in de tweede periode van 3 jaar een bestuurder 
voordraagt (zie toelichtende nota voor de voordrachten in de raad van bestuur).

De deskundige moet formeel voorgedragen worden door de gemeente waar de maatschappelijke zetel 
van SOLVA gelegen is.



In de periode dat de gemeente enkel een tijdelijke deskundige mag aanduiden, moet deze óók de 
bestuurder van een andere gemeente voordragen, om in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd te zijn 
conform het in house-beginsel. Dit kan een tijdelijke bestuurder van de andere groep van 8 gemeenten 
zijn, of een vaste bestuurder uit de groep van 5 gemeenten.

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door ten hoogste vijf 
bestuurders met raadgevende stem. De bestuurders met raadgevende stem zijn steeds 
gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van SOLVA.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar matthias.valkeniers@so-lva.be.

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

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het Werk (GID PBW), door SOLVA georganiseerd.

SOLVA heeft bij mail van 29 januari 2019 het bestuur opgeroepen een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger aan te duiden voor het beheerscomité GID PBW. 

Het OCMW moet de voordracht van de gemeente volgen.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond



Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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, wonende Nederholbeekstraat 194 te 9680 Maarkedal 
(steve.deboever@bz.vlaanderen.be)
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Yves Bontinck, raadslid, wonende Bovenstraat 16 te 
9680 Maarkedal (yves@yom-bontinck.be).

Artikel 2
Indien de raad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van de 
gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar matthias.valkeniers@so-lva.be.

9. ALGEMENE VERGADERING SOLVA - AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER

Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het Werk (GID PBW), door SOLVA georganiseerd.

SOLVA heeft bij mail van 29 januari 2019 het bestuur opgeroepen een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger aan te duiden voor het beheerscomité GID PBW. 

Het OCMW moet de voordracht van de gemeente volgen.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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, wonende Tenhoutestraat 19 te 9688 Maarkedal
(filipmeirhaeghe71@gmail.com);
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststraat 5A te 
9688 Maarkedal (ann_detollenaere@hotmail.be)

Artikel 2
Indien de raad dit besluit niet herroept, blijft het geldig gedurende de volledige duurtijd van de 
gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar matthias.valkeniers@so-lva.be.

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



Feiten en context

Het OCMW is aangesloten bij SOLVA.

SOLVA heeft bij schrijven van 14 februari 2019 het bestuur opgeroepen om deel te nemen aan de zitting 
van de Bijzondere algemene vergadering op 28 maart 2019 om 19 uur in SOLVA, Gentsesteenweg 1B te 
9520 Sint-Lievens-Houtem.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Samenstelling van het bureau
2. Aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten
3. Benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van SOLVA.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De agenda van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 van SOLVA 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.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar bart.wallays@so-lva.be.

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'.

Feiten en context

Bij opname in het woonzorgcentrum wordt een individuele opnameovereenkomst onbepaalde of 
bepaalde duur ondertekend te worden.  In de opnameovereenkomst dient, onder andere, de 
formulering betreffende het mandaat Systeem I aangepast te worden.

In de afsprakennota, die elke bewoner ontvangt bij opname, dient deze formulering ook aangepast te 
worden en de nota dient ondertekend te worden door de huidige voorzitter. 

Het formulier Mandaat Systeem I is aan vernieuwing toe. Systeem I wordt aangewend in het 
woonzorgcentrum. Sommige mensen die in een instelling verblijven, wensen het beheer van hun 
inkomsten, uitgaven of spaargeld geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan het woonzorgcentrum. 
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren en toezien op de belangen van de inwoners, stelt Belfius een 
eenvoudig, duidelijk en doeltreffend middel voor, het Systeem I. Het gaat hier om een systeem voor het 
beheer van tegoeden van inwoners die persoonlijk of via hun wettelijke vertegenwoordiger de 
toestemming hebben gegeven om in hun naam te handelen en alle financiële verrichtingen te 
verwezenlijken, zoals de geboekte inkomsten controleren, betalingen of overdrachten tussen 



rekeningen of beleggingen uitvoeren. 
De verrichtingen gebeuren via bankrekeningen die geopend zijn op naam van de verschillende inwoners. 

Alle documenten worden omgezet in de nieuwe huisstijl van het OCMW.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 84.

Juridische grond

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en vereniging van 
gebruikers en mantelzorgers. 

Financiële impact en visum

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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.

Feiten en context

Sommige mensen die in een instelling verblijven, wensen het beheer van hun inkomsten, uitgaven of 
spaargeld geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan het woonzorgcentrum. Om deze taak goed te 
kunnen uitvoeren en toezien op de belangen van de inwoners, stelt Belfius een eenvoudig, duidelijk en 
doeltreffend middel voor, het Systeem I. 
Het gaat hier om een systeem voor het beheer van tegoeden van inwoners die persoonlijk of via hun 
wettelijke vertegenwoordiger de toestemming hebben gegeven om in hun naam te handelen en alle 
financiële verrichtingen te verwezenlijken, zoals de geboekte inkomsten controleren, betalingen of 
overdrachten tussen rekeningen of beleggingen uitvoeren. 
De verrichtingen gebeuren via bankrekeningen die geopend zijn op naam van de verschillende inwoners. 

Het Systeem I wordt in het woonzorgcentrum Ter Gauwen aangewend. De bijzondere 
erkenningsnormen voor rust- en verzorgingstehuizen vereisen in dit geval dat er een controlecommissie 
wordt opgericht. In Maarkedal bestaat deze commissie uit een door het OCMW aangeduide notaris 
(Roseline Michels), de financieel beheerder en 2 OCMW-raadsleden. Deze raadsleden worden bij het 
begin van iedere legislatuur aangeduid.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 84.

Juridische grond

Het koninklijk besluit van 21 september 2004, houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere 
erkenning als rust- en verzorgingstehuis.



De raadsbeslissing van 27 oktober 1998 houdende het oprichten van een controlecommissie inzake de 
gelden op de rekening Systeem I van de inwoners van het woonzorgcentrum.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel

Mevrouw Ann De Tollenaere, schepen, wonende Rijststraat 5A te 9688 Maarkedal 
(ann_detollenaere@hotmail.com) en Steve De Boever, raadslid, wonende Nederholbeekstraat 194 te 
9680 Maarkedal (steve.deboever@bz.vlaanderen.be) 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.

De zitting wordt gesloten om 21.30 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
Algemeen directeur Voorzitter
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