
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 30 maart 2021

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 19.33 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 dinsdag 23 februari 2021 
onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 
278. 

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 74.

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 de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 23 februari 2021 
worden goedgekeurd.

2. GOEDKEUREN VAN EEN REGLEMENT BETREFFENDE EEN VERBLIJF IN HET LOI

Feiten en context

Reeds enige tijd doet het oud stationsgebouw dienst als opvangcentrum voor personen die een aanvraag 
om internationale bescherming lopende hebben. 

Het reeds bestaande huishoudelijk reglement werd aan de huidige regelgeving aangepast.

Het vernieuwde het huishoudelijk reglement is als bijlage toegevoegd. 



Bevoegdheid

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

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 33 december 2017. 

De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Het huishoudelijk reglement met betrekking tot het verblijf van een persoon die een aanvraag lopende 
heeft tot internationale bescherming in het LOI wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het huishoudelijk reglement treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 3
Het huishoudelijk reglement inzake opvangstructuren, zoals goedgekeurd in de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 25 oktober 2018 wordt opgeheven. 

3. GOEDKEUREN VAN EEN REGLEMENT VOOR DE VERKOOP EN SCHENKING VAN ROERENDE GOEDEREN 
IN EIGENDOM VAN HET OCMW

Feiten en context

Wanneer roerende goederen geen gebruikswaarde meer hebben binnen het bestuur kan het aangewezen 
zijn deze te schenken of te verkopen, in plaats van deze integraal af te voeren naar het gemeentelijk 
recyclagepark. 

Voor de vlotte werking van de diensten is het aan te raden dat het vast bureau naargelang de situatie kan 
beslissen over het schenken of te koop aanbieden van roerende goederen. 

Voor de vlotte werking van de diensten is het aan te raden dat het vast bureau de modaliteiten voor 
verkoop en, indien van toepassing, de tarieven kan vaststellen voor de sporadische verkoop van roerende 
goederen. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het reglement hiervoor ter goedkeuring voorgelegd. 

Het reglement is als bijlage toegevoegd. 

Bevoegdheid

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

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het reglement voor de verkoop en schenking van roerende goederen in eigendom van het OCMW wordt 
goedgekeurd. 



4. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er werden geen mondelinge vragen gesteld.

De zitting wordt gesloten om 19.39 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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