
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 29 september 2020

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

Verontschuldigd:
DE MAESENEIRE Hilde, VAN QUICKELBERGHE Simon, raadsleden

De voorzitter opent de zitting om 19.58 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 augustus 2020 onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De notulen van de zitting van 25 augustus 2020 worden goedgekeurd.

2. BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET VAST BUREAU BETREFFENDE DE GOEDKEURING VAN 
DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN WOONZORGCENTRUM TER GAUWEN EN HET 
ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE IN HET KADER VAN DE COVID-19-CRISIS

Feiten en context

In een gezamenlijke brief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Agentschap Zorg en 
Gezondheid van 29 juli 2020 omtrent de ondersteuning van de ouderenzorgsector naar aanleiding van 
COVID-19 werd een oproep gelanceerd aan de ouderenzorginstellingen en de ziekenhuizen om 
afspraken te maken rond een haalbare en gerichte samenwerkingsdynamiek rond de aanpak van COVID-
19.



Een samenwerkingsovereenkomst tussen Woonzorgcentrum Ter Gauwen en het Algemeen Ziekenhuis 
Sint Elisabeth Zottegem en het Algemeen Ziekenhuis Glorieux Ronse werd goedgekeurd door de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn van 25 augustus 2020. 

Ook met het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is een dergelijke samenwerkwerkingsovereenkomst 
afgesloten. De overeenkomst heeft betrekking op COVID-19 gerelateerde informatieoverdracht, 
ziekenhuisopname- en ontslagbeleid van bewoners uit het woonzorgcentrum, diverse afspraken 
omtrent ondersteuning vanuit het ziekenhuis aan het woonzorgcentrum. 

In zitting van 14 september keurde het vast bureau de samenwerkingsovereenkomst met het Algemeen 
Ziekenhuis Oudenaarde goed. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2020 te bekrachtigen.

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

Enig artikel
De beslissing van het vast bureau van 14 september 2020 betreffende de goedkeuring van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Woonzorgcentrum Ter Gauwen en het Algemeen Ziekenhuis 
Oudenaarde in het kader van de COVID-19-crisis wordt bekrachtigd.

3. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS DV OP 8 DECEMBER 2020: GOEDKEURING 
AGENDA

Feiten en context

De gemeente is aangesloten bij TMVS dv.

TMVS dv, raad van bestuur heeft bij schrijven van 15 september 2020 het gemeentebestuur opgeroepen 
om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering op 8 december 2020 om 
14.30 uur. 
De praktische informatie wordt eind oktober 2020 meegedeeld aan alle afgevaardigden.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Toetreding van deelnemers

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

3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432 DLB)

4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing

6. Statutaire benoemingen

Varia

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 77.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van Farys.

Raadsbesluit 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 buitengewone algemene vergadering op 8 december 2020 van TMVS dv wordt 
goedgekeurd.

Artikel 2
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal digitaal verstuurd worden naar 20191210BAVTMVS@farys.be.

4. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 20.00 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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