
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU

Zitting van maandag 22 maart 2021 om 13.30 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, voorzitter
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, leden
Lesley Jourquin, algemeen directeur

BESLOTEN ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Overeenkomstig artikel 83 van het decreet lokaal bestuur werden de beslissingen van de vorige zitting 
opgenomen in de notulen. Deze notulen worden goedgekeurd.

2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 30 MAART 
2021

De agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2021 wordt vastgesteld.

3. BESPREKEN VAN HET ONTWERP VAN REGLEMENT VOOR DE VERKOOP EN SCHENKING VAN ROERENDE 
GOEDEREN IN EIGENDOM VAN HET OCMW

Wanneer roerende goederen geen gebruikswaarde meer hebben binnen het bestuur kan het 
aangewezen zijn deze te schenken of te verkopen. Het ontwerp van reglement hiervoor wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 maart 2021.

4. OCMW MAARKEDAL / VZW GRIJKOORT / DE WITTE: BETWISTING HUURACHTERSTALLEN

Begin 2017 werd een mazoutlek vastgesteld in het pand Etikhovestraat 5, de voormalige strijkwinkel. 
Het lek werd veroorzaak door het afkoppelen van een mazoutleiding in opdracht van de vzw Grijkoort. 
Het pand werd gehuurd door het OCMW en via een gebruikersovereenkomst in gebruik gegeven aan de 
vzw Grijkoort.
Overeenkomstig artikel 11 van het Bodemdecreet wees de Openbare Afvalmaatschappij (OVAM) de vzw 
Grijkoort aan als gebruiker op de grond op haar zelfstandige saneringsplicht. Mevrouw De Witte, 
eigenares van het pand, werd aangewezen als saneringsverantwoordelijke.

Het OCMW betekende op 22 februari 2018 per aangetekend schrijven de opzeg van de huur voor de 
woning Etikhovestraat 5 aan eigenares mevrouw De Witte. De opzegtermijn bedroeg 3 maanden en 
eindigde op 31 mei 2018. 

Op 25 april 2018 ontving het OCMW een schrijven van LDR Advocaten, die optreden als raadslieden van 
mevrouw Lucie DE WITTE, wonende te 8490 Jabbeke, Aartrijksesteenweg 80.

Conform het advies van Mr. Opsommer worden de aanspraken naar het OCMW toe betwist omdat wat 
het OCMW betreft de huurovereenkomst definitief werd beëindigd en er op geen enkel ogenblik sprake 
is geweest van betwisting van het einde van de huur.



5. BESPREKEN VAN HET ONTWERP VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VOOR EEN VERBLIJF IN HET LOI MAARKEDAL

Het huishoudelijk reglement met betrekking tot het verblijf van een persoon die een aanvraag lopende 
heeft tot internationale bescherming in het LOI wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn in zitting van 30 maart 2021.

6. KENNISNAME VAN HET SCHRIJVEN VAN FEDASIL INZAKE QUALITY AUDIT OMTRENT DE WERKING VAN 
HET LOI MAARKEDAL

Op 18 maart 2021 ontving het bestuur een schrijven van Fedasil. Het betreft een kennisgeving omtrent 
de ‘quality audit’ omtrent de werking van het LOI.
Er wordt kennisgenomen van de ‘quality audit’ die op donderdag 29 april 2021 in het LOI van Maarkedal 
zal plaatsvinden. 

Namens het vast bureau

JOURQUIN Lesley NACHTERGAELE Joris
algemeen directeur voorzitter


