Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van dinsdag 28 mei 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
Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter opent de zitting om 19.40 uur.

OPENBARE ZITTING
1.

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

2.

GOEDKEURING JAARREKENING 2018
Feiten en context
Overeenkomstig artikel 174 en 175 van het OCMW-decreet dient de raad voor maatschappelijk welzijn
zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft, uit te spreken over de vaststelling van de jaarrekening.
Het ontwerp van de jaarrekening werd in het managementteam besproken op 6 mei 2019.
De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene
rekeningen.
De beleidsnota geeft het beleid weer dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd.
De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van het OCMW en verwoordt de
aansluiting met de financiële nota.
De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de
liquiditeitenrekening.
De samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en kosten.
Het ontwerp van de jaarrekening werd 13 mei 2019 en dus op zijn minst veertien dagen vóór de
vergadering waarop deze zaken worden besproken, aan ieder lid van de OCMW-raad bezorgd.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78, 4°.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de
provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, laatst gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse regering van 22 november 2013.
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
Feiten en context
Het OCMW is lid van de coöperatieve vennootschap Ethias Co cvba.
Binnen de coöperatieve vennootschap kan elke gemeente zich overeenkomstig de statuten van EthiasCo
cvba laten vertegenwoordigen. De vertegenwoordiger moet een lid zijn van de bestuursorganen of van
het personeel van de organisatie. Aan de raad voor maatschappellijk welzijn wordt gevraagd een
vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden.
Volgende kandidaturen werden ingediend:
•

Kandidaat vertegenwoordiger: Marijke Van Welden

•

Kandidaat plaatsvervanger: Filip Meirhaeghe

Bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
BESLUIT
Artikel 1
Marijke Van Welden, raadslid, wonende Onderbossenaarstraat 3, 9680 Maarkedal, 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 Tenhoutestraat 19, 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
Feiten en context
Het OCMW is aangesloten bij Ethias.
Ethias heeft bij schrijven van 30 april 2019 het OCMW opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van
de algemene vergadering op 13 juni 2019 om 10 uur in Square Brussels Convention Centre, Kunstberg te
1000 Brussel.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018

2.

Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het
resultaat

3.

Kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat

4.

Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht

5.

Statutaire benoemingen

De documentatiestukken werden samen met de uitnodiging meegestuurd.
Deze agenda en bijhorende stukken worden besproken.
Raadslid Marijke Van Welden werd in zitting van 28 mei 2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van Ethias. Schepen Filip Meirhaeghe 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 Ethias.
Gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2019 met betrekking tot de aanduiding van de vertegenwoordiger en
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Ethias.
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.
Het OCMW is aangesloten is bij SOLVA, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de vorm van een
dienstverlenende vereniging.
Overeenkomstig artikel 6 van 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.
Artikel 423, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur, bepaalt dat de statutair bepaalde duur van een
dienstverlenende vereniging kan verlengd worden voor een termijn die niet langer mag zijn dan 18 jaar.
Artikel 423, 2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur, bepaalt dat de volgende beslissingen moeten
genomen worden met het oog op de verlenging van SOLVA:
•

Een verzoek tot verlenging van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers, op
voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drievierdemeerderheid van het aantal
deelnemende gemeenten;

•

Een beslissing over de verlenging van SOLVA als vereniging van een drievierdemeerderheid van
het aantal stemmen van de laatste algemene vergadering voor het verstrijken van de duur van
SOLVA;

•

Een beslissing over de verlenging van de deelneming in SOLVA van een meerderheid binnen het
bevoegd orgaan van elke deelnemer aan SOLVA;

Bevoegdheid
Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 423.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering van 12 december
2018.
Het besluit van de Raad van Bestuur van SOLVA van 7 mei 2019, waarin aan de Algemene Vergadering
van SOLVA voorgesteld wordt om een verlenging van SOLVA te beperken tot een termijn van 16 jaar
(eindigend op 10 november 2035) in plaats van de maximale termijn van 18 jaar (eindigend op 10
november 2037);
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.
Feiten en context
Het huidige reglement tot toekenning van een mantelzorgtoelage dateert van 1 januari 2004, waardoor
een aanpassing van het reglement zich opdringt. Het aantal dossiers tot toekenning was in 2018 beperkt
tot minder dan 10. Mantelzorgers krijgen een huisbezoek van de maatschappelijk werkster of dienen
hun aanvraag op de sociale dienst in.
De voorstellen tot aanpassing werden in het CBS van 14 mei 2019 voorgelegd.
De wijzigingen werden in het rood en het groen in de bijlage aangeduid, met daarbij een toelichting,
waarbij gestreefd wordt naar de opmaak van een duidelijker reglement.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77.
Juridische grond
De wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.
Vormvereisten
Het reglement tot toekenning van een mantelzorgtoelage van 1 januari 2004.
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
Feiten en context
In het Vast Bureau van 12 februari 2019 werd beslist om niet toe te treden tot het crisisopvangnetwerk
in de regio, waartoe andere OCMW’s wel aangesloten zijn. Om een oplossing te bieden aan problemen
buiten de kantooruren, werd op 3 mei samen met een aantal vertegenwoordigers van de politiezone en
de schepen van sociale zaken een overleg georganiseerd.
Uit het overleg kwam de bevestiging dat de politie, buiten de kantooruren van de sociale dienst, zal
instaan voor de organisatie van eventuele crisisopvang. Hiertoe zal de woonst in de Stationsberg 12A
verder gebruikt worden.
Naar aanleiding van de nieuwe samenwerking dient een afsprakennota, een verblijfsovereenkomst, een
huishoudelijk reglement en een draaiboek goedgekeurd te worden – zie bijlage.

In het CBS van 14 mei 2019 werd beslist om deze vraag aan de RMW ter goedkeuring voor te leggen.
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
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.

De zitting wordt gesloten om 19.55 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

DE BOEVER Steve
voorzitter

