
 

Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde 
 
NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
Zitting van dinsdag 30 april 2019 

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, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden 
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur 
 
 

De voorzitter opent de zitting om 20.55 uur. 

OPENBARE ZITTING 

 

1.  GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING 
 

Het verslag van de zitting van 23 april 2019 wordt goedgekeurd. 

2.  AANPASSING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 
 

Feiten en context 

Artikel 76 DLB verplicht de raad voor maatschappelijk welzijn bij aanvang van de zittingsperiode zijn 
werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde 
in zitting van 29 januari het huishoudelijk reglement goed. 

Om de raad voor maatschappelijk welzijn zo efficiënt mogelijk te organiseren, wordt voorgesteld om de 
wijze van stemmen aan te vullen met een stemming per fractie.  

Artikel 26, §3 bepaalt dat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn mondeling stemmen. Er 
wordt voorgesteld om §3 als volgt te wijzigen: 

§ 3. - De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen per fractie behalve als een van de 
aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. De stemming per fractie gebeurt als volgt. De 
fractieleider geeft mondeling de keuze van de fractie weer door het uitspreken van ‘akkoord’, ‘niet 
akkoord’ of ‘onthouding’. De fractieleider kan de verantwoording van zijn stemgedrag laten opnemen in 
de notulen. 

Op voorstel van de voorzitter. 

Bevoegdheid 

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38. 

Juridische grond 

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Tussenkomsten 

Raadslid Herman De Coker vraagt om in §3 van artikel 26 toe te voegen dat wanneer één van de 
raadsleden verzoekt om mondeling te stemmen, dit een individuele mondelinge stemming betreft. 
Hiermee wordt eenparig ingestemd. 



BESLUIT 

Enig artikel 
Het aangepaste huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd. 

3.  ALGEMENE VERGADERING FARYS TMVS OP 11 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA 
 

Feiten en context 

Als vennoot van Farys TMVS ontving het OCMW bij schrijven van 28 maart 2019 de uitnodiging om deel 
te nemen aan de zitting van de algemene vergadering op dinsdag 11 juni 2019 om 18 uur in  Flanders 
Expo, Maaltekouter 1 te Gent. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur 

8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 

9. Varia en mededelingen 

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd. 

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken. 

Tom D’hont werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Farys TMVS dv. Marc Vuylsteke werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur. 

Bevoegdheid 

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

Juridische grond 

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Farys TMVS. 

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

BESLUIT 

Artikel 1 
De agenda van de algemene vergadering van Farys TMVS van 11 juni 2019 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 20190611AVTMVS@farys.be. 

4.  ALGEMENE VERGADERING SOLVA OP 26 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA 
 



Feiten en context 

Het OCMW is aangesloten bij Solva. 

Solva heeft bij schrijven van 26 juni 2019 het OCMW opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van 
de algemene vergadering op 26 juni 2019 om 19 uur in Solva, Genstesteenweg 1 B, 9520 Sint-Lievens-
Houtem. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Samenstelling van het bureau 

2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2018 

3. Jaarrekening per 31 december 2018 

4. Verslag van de commissaris 

5. Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris over het boekjaar 2018 

6. Evaluatierapport en ondernemingsplan 

7. Verlenging Solva 

8. Benoemen van bestuurders op voordracht van de deelnemers 

9. Statutenwijziging Solva: verplaatsing maatschappelijke zetel, delegatie personeelsbeheer, 
oprichting algemeen comité 

10. Code van goed bestuur 

11. Uitzendarbeid 

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd. 

Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken. 

Filip Meirhaeghe werd in zitting van 26 februari 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Solva. Ann De Tollenaere werd aangeduid als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger. Beide aanduidingen gelden voor de volledige legislatuur. 

Bevoegdheid 

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

Juridische grond 

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017. 

De statuten van Solva. 

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding 
van de vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Solva. 

BESLUIT 

Artikel 1 
De agenda van de algemene vergadering van 26 juni 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 raad voor 
maatschappelijk welzijn van heden. 

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

5.  MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN 
 



Er zijn  geen mondelinge vragen en mededelingen. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.00 uur. 

 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 
JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve  
algemeen directeur voorzitter 
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