Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van dinsdag 28 mei 2019

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,
Marijke Van Welden, William Lust, Steven Thomas, Tom D'hont, Marc Vuylsteke, Yves Bontinck, raadsleden
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van dinsdag 30 april 2019 wordt goedgekeurd.

2.

GOEDKEURING JAARREKENING 2018
Aan de raad wordt gevraagd om de jaarrekening voor het boekjaar 2018 vast te stellen.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vast gesteld als volgt:
Financiële toestand van de jaarrekening
Budgettair resultaat boekjaar
Resultaat op kasbasis
Autofinancieringsmarge
De balans
Het balanstotaal
Staat van opbrengsten en kosten
Overschot/tekort van het boekjaar

-198.981,82
1.445.564,24
-154.200,49
9.195.836,44
-444.070,22

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst organisatiebeheer, de financiële dienst en
via het digitaal loket van het agentschap Binnenlands Bestuur aan de gouverneur van de provincie.

3.

AANDUIDEN VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER VOOR DE ALGEMENE
VERGADERING IN DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP ETHIAS
Het OCMW ontving een uitnodiging om voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba over te gaan
tot het aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
BESLUIT
Artikel 1
Marijke Van Welden, raadslid, wonende
, wordt aangeduid om
het OCMW te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de coöperatieve vennootschap
EthiasCo cvba en wordt gevolmachtigd in naam van de raad voor maatschappelijk welzijn 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
Filip Meirhaeghe, schepen, wonende

wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 3
Indien de raad voor maatschappelijk welzijn 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 aan de coöperatieve vennootschap EthiasCo
cvba via de website www.ethias.be/ag-av.
4.

ALGEMENE VERGADERING ETHIAS OP 13 JUNI 2019 - GOEDKEURING AGENDA
Als vennoot van Ethias ontving het OCMW de uitnodiging voor de Algemene vergadering, alsook de
vraag om de agenda goed te keuren.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 13 juni 2019 van Ethias 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 via de website www.ethias.be/ag-av.

5.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND SOLVA. VRAAG TOT VERLENGING VAN HET
INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND SOLVA. BESLISSING.
De statuten van SOLVA, volgens welk de bestaansduur van SOLVA bepaald werd op 18 jaar vanaf 10
november 2001, zijnde de datum van de inwerkingtreding van het (door het Decreet lokaal bestuur
opgeheven) decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; eindigt de
statutaire bestaansduur van SOLVA nog dit jaar. Aan de raad wordt voorgesteld om SOLVA te verzoeken
om haar bestaansduur te verlengen voor een duur van 16 jaar vanaf 10 november 2019.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
Het OCMW verzoekt SOLVA om haar statutaire bestaansduur te verlengen
Artikel 2
Het OCMW gaat akkoord met de verlenging van SOLVA als vereniging, voor een duur van 16 jaar vanaf
10 november 2019.
Artikel 3
Het OCMW verlengt haar deelneming aan SOLVA voor voormelde periode van 16 jaar vanaf 10
november 2019.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA, Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-LievensHoutem.
6.

GOEDKEURING VAN DE AANPASSINGEN AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT
HET TOEKENNEN VAN EEN MANTELZORGTOELAGE.
Het huishoudelijk reglement voor het toekennen van een mantelzorgtoelage werd aangepast. Aan de
raad wordt gevraagd om het aangepaste reglement goed te keuren.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
Het in de bijlage aangepaste reglement tot toekenning van het recht op een mantelzorgtoelage wordt
goedgekeurd.

7.

CRISISOPVANG: GOEDKEUREN VAN AFSPRAKENNOTA, VERBLIJFSOVEREENKOMST, DRAAIBOEK
Het OCMW beschikt over een noodwoning die wordt ingezet voor crisisopvang. Om personen in nood
ook buiten de kantooruren zo snel mogelijk crisisopvang aan te bieden, werden op 3 mei samen met een
aantal vertegenwoordigers van de politiezone afspraken gemaakt. Deze afspraken werden vastgelegd in
een nota. Daarnaast werd een draaiboek voor crisisopvang en een ontwerp van verblijfsovereenkomst
opgesteld. Aan de raad wordt gevraagd om deze documenten goed te keuren.
BESLUIT
Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
Enig artikel
De afsprakennota, verblijfsovereenkomst, huishoudelijk reglement en draaiboek met de betrekking tot
de crisisopvang op het grondgebied van Maarkedal worden goedgekeurd.

8.

MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN
Er zijn geen mondelinge vragen.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

DE BOEVER Steve
voorzitter

