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Verontschuldigd: … 

 

De zitting wordt geopend om 21u17. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

Raadsleden J. Roussel en S. Scherpereel verlaten de zittingzaal. 
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PUNT 1.-: Goedkeuring van het Huishoudelijk reglement van de OCMW-Raad. 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 

Gelet op het artikel 38 uit het DLB die stelt dat:  

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast 

waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen over de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn en 

waarin minstens bepalingen worden opgenomen over: 

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere regels 

voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van 

lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van het college van voorzitter van het vast bureau en schepenen; 

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de leden van de raad 

voor maatschappelijk welzijn, alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen 

personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken; 

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de raad voor 

maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt; 



4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die het openbaar centrum voor 

maatschappelijk opricht en beheert; 

5° de voorwaarden waaronder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hun recht uitoefenen om aan de 

voorzitter van het vast bureau en aan het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen; 

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter 

beschikking worden gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 

8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 

vermeld in artikel 279, worden ondertekend; 

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de wijze 

waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 83, vijfde lid. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn kan het huishoudelijk reglement op elk moment wijzigen.  

 

Het ontwerp van huishoudelijk reglement werd op 11 februari 2019 besproken met de fractieleiders (als bijlage 1). 

 

Op basis van deze bijeenkomst werden nog een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd:  

     

- art. 9,§1 : "niet digitaliseerbare stukken worden op het secretariaat ter inzage gelegd". 

- art. 10,§5 : "de raadsleden dienen een aanvraag in" " aan de raadsleden wordt na het eerstvolgende schepencollege 

medegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien". 

- art. 11: de spreektijd wordt beperkt tot 5 minuten voor de vraag, 5 minuten voor het antwoord, 4 minuten voor 

de repliek en 4 minuten voor het wederwoord. 

- art. 11: het indienen van de mondelinge vraag moet ten laatste de maandag om 09.00 uur, twee werkdagen 

voorafgaand aan de gemeenteraadszitting. 

- art. 30: in fine, schrappen van de tekst in het blauw. 

- art. 40, §1: "de gemeenteraadsleden worden uitgenodigd tot het vragenhalfuur met vermelding van de agenda. 

- art. 40, §2: schrappen van "en de reacties van de politieke fracties". 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1.-:   

De OCMW-Raad besluit het Huishoudelijk reglement met de aanpassingen goed te keuren (als bijlage 2) met 19 JA-

stemmen (M. Eeckhout, D. De Wiest, E. Vandendriessche, E. Lust, T. Vlaeminck, R. Vandenbulcke, P. Roose, M. 

Syssauw, H. Ponnet, K. Vandecasteele, G. Vanryckegem, V. Breye en A. Declercq, R. Roose, S. Platteau, G. Blancke, 

O. Vanderhispallie, L. Mkrtchyan, A. Vanthournout) en 7 NEEN-stemmen (L. Coppens, C. Bonte-Vanraes, B. 

Bogaert, F. Vandamme, W. Ugille, R. Soens en L. Maxy) en 2 onthoudingen (P. Mingels en K. Poot) 

 

Artikel 2.-: Communicatie: - Intern: - wnd AlgDir, VZ OCMW-raad, TVZ, JVS, wnd FinDir, alle raadsleden 

 

Artikel 3.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een  

 lijst van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én 

 ingevolge artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de 

 lijst van de aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende 

 overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan. 

 

Raadsleden J. Roussel en S. Scherpereel komen de zittingzaal weer binnen. 

 

Schepen V. Breye verlaat de zittingzaal. 
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Dossierverantwoordelijke: KaCo 

 

PUNT 2.-: Kennisname van het geactualiseerde Lokaal Toewijzingsreglement Menen zoals dit werd 

goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 mei 2018 en op 21 december 2018 door de 

Vlaams Minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en 

Armoedebestrijding. Beslissing omtrent de woningen die worden voorbehouden voor 65-

plussers. 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77. 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel 

VII van de Vlaamse Wooncode van 12 oktober 2007, art. 26 tot en met 29. 

 

Het Lokaal Toewijzingsreglement Menen werd op 06/09/2013 goedgekeurd door de Minister van Energie, Wonen, 

Steden en Sociale Economie. Dit reglement stelt dat een aantal woningen bij voorrang toegewezen worden aan 65-

plussers. 

Deze voorrang is van toepassing op de woningen die voorkomen op de lijst ‘Overzicht patrimonium dat via de light 

versie van het Lokaal Toewijzingsreglement met voorrang wordt voorbehouden voor ouderen’. Deze lijst maakt deel 

uit van het Intern Huurreglement. 

Op het Lokaal Woonoverleg d.d. 08.03.2018 werd afgesproken dat een werkgroep zich zou buigen over een 

actualisatie van het Lokaal Toewijzingsreglement 65+, toestand 01.01.2018. 

Op basis van de geactualiseerde gegevens van de woonactoren nl. het aantal 65-plussers op de wachtlijst en het 

totaal van het patrimonium opgedeeld in eengezinswoningen (volgens het aantal slaapkamers), appartementen 

(opgedeeld volgens aantal slaapkamers) en het aantal studio’s, werd een aangepast Lokaal Toewijzingsreglement 

opgemaakt (als bijlage 1). 

Op basis van de nieuwe gegevens en in overleg met de woonactoren, mag het OCMW opnieuw 41 woningen van 

haar totaal patrimonium van 51, voorbehouden voor 65-plussers. Bijgevolg worden alle woningen in de August 

Debunnestraat opnieuw voorbehouden voor 65-plussers. Dus ook voor de woningen August Debunnestraat 

nummer 5 en nummer 7 wordt  voorrang gegeven aan kandidaat huurders die te minste 65 jaar zijn (bij een koppel 

volstaat het dat één van beide 65+ is). De lijst met de voorbehouden woningen LTWR 65+ werd dan ook aangepast 

(als bijlage 2). 

Het aldus geactualiseerde Lokaal Toewijzingsreglement Menen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 mei 

2018 en op 21 december 2018  door de Vlaams Minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 

kansen en Armoedebestrijding (als bijlage 3). 

Dit werd verwerkt in het Intern Huurreglement (als bijlage 4). 

 



BESLUIT: MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN (29/29 JA-stemmen) 

 

Artikel 1.-:  De Raad neemt kennis van het geactualiseerde Lokaal Toewijzingsreglement Menen zoals dit werd  

 goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 mei 2018 en op 21 december 2018 door de Vlaams   

 Minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding en  

 zoals dit werd verwerkt in het Intern Huurreglement. Beslist bijgevolg dat de 32 appartementen in  

 Residentie Nieuhof en alle 9 woningen in de August Debunnestraat worden voorbehouden voor 65- 

  plussers. 

 

Artikel 2.-: Communicatie: -     Intern:  Wnd. Alg. Dir., TVZ, wnd. Fin. Dir., JW, PP, KC, MH (trigger: SK) 

- Kantmelding in notulenboek (trigger: HG) 

- extern: Beslissing binnen de 5 kalenderdagen doormailen aan Inspectie RWO, 

afdeling toezicht (trigger: GV) 

 
Artikel 3.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een  

 lijst van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én 

 ingevolge artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de 

 lijst van de aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende 

 overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan. 
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PUNT 3.-: Aanduiding van het orgaan van de verhuurder dat beslist over de toewijzing van een 

sociale woning. 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78. 

 

Gelet op het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 art.84 § 3,1° en 8°. 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel 

VII van de Vlaamse Wooncode van 12 oktober 2007, art. 13. 

 

De Raad van het OCMW Menen heeft de beslissingsbevoegdheid i.v.m. de toewijzing van een sociale woning 

toegekend aan de Zorgstaf van het IVA (het intern Verzelfstandigd Agentschap ‘Zorg Menen’ opgericht bij Besluit van 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 mei 2018) en dit voor wat betreft de woningen/appartementen in 

Residentie Nieuhof en de August Debunnestraat te Menen. De overige sociale woningen eigendom van het OCMW 

Menen werden tot 31 december 2018 toegewezen door het Bijzonder Comité Zorg, dat niet langer bestaat. Deze 

bevoegdheid komt volgens het Decreet Lokaal bestuur toe aan het Vast Bureau. Het Intern huurreglement wordt op 

dit punt aangepast (III. Toewijzingsregels alinea 2). 

 

 

 

 



BESLUIT: MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN (29/29 JA-stemmen) 

 

Artikel 1.-: De OCMW-Raad verleent goedkeuring aan het Intern huurreglement met de bijhorende 'lijst rationele 

bezetting patrimonium' en 'Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen-lightversie voor Menen'. In dit 

Intern Huurreglement heeft de Raad van het OCMW Menende beslissingsbevoegdheid i.v.m. de 

toewijzing van de overige sociale woningen (met name de woningen en appartementen in de 

Molenstraat 85, Koninklijke Prinsstraat9, Koningstraat 75 en 123, Vredestraat 6 en Wahisstraat 166-168 

te Menen) toegekend aan het Vast Bureau (III. Toewijzingsregels alinea 2). Dit intern huurreglement 

vervangt het in de Raad van 04/09/2018 goedgekeurde reglement. 

 

Artikel 2.-: Communicatie:  -     Intern:    Wnd. Alg. Dir., TVZ, wnd. Fin. Dir., JW, PP, KC, MH (trigger: HG) 

- Kantmelding in notulenboek (trigger: HG) 

 

Artikel 3.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een  

 lijst van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én 

 ingevolge artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de 

 lijst van de aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende 

 overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan. 

 

Schepen V. Breye komt de zittingzaal binnen. 
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PUNT 4.-: Beleidsitem Thuis en ouderenzorg - Opschorting onderhoudsplicht ten aanzien van 

burgerrechtelijk onderhoudsplichtigen in het kader van een opname in een RVT of WZC 

of serviceflats of assistentiewoning. 

 

Schepen Vandenbulcke bespreekt de punten 4, 5, 6 en 7 samen. Hij meldt dat de ligdagprijzen voor Ceres best 

worden vastgesteld met ingang van 1 april 2019 vermits de verhuis voorzien is op 19 en 20 maart 2019. De prijzen 

voor de vroegere bewoners worden gefaseerd opgetrokken tot 57,5 € zoals dit ook vroeger bij de verhuis van de 

Feniks naar Andante gebeurd is. De prijsaanvraag voor Ceres werd goedgekeurd op 5 december 2018 en de prijzen 

van Andante en Ceres worden gelijkgesteld met een indexatie van 0,5 € ipv. 0,658 € tot een ligdagprijs van 59,9 €. In 

punt 7 wordt iets nieuws overgenomen van andere gemeenten, namelijk een korting voor mensen met een grote 

band met Menen. Een korting van 2,4 € wordt voorzien voor de bewoners die gedurende de laatste 40 jaren ten 

minste 15 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de stad Menen. Dit geldt niet voor de kamers kort 

verblijf en dit geldt enkel op de maximum prijs. Dus voor de Menenaar bedraagt de prijs dan 57,5 € en deze korting 

kan steeds worden herzien. Hij beseft dat dit een kostprijs heeft. Binnen de IVA Zorg wordt dan verder gekeken om 

een oplossing te zoeken en om de consequenties mee te nemen op financieel vlak en mee te nemen naar de 

budgetwijziging. De korting wordt verantwoord omdat de Menenaar mee heeft helpen bijdragen aan de bouw van de 

woonzorgcentra. De onderhoudsplicht wordt opgeschort, omdat ingeschat werd dat de behandeling een grotere 

omvang zou gehad hebben en een dossier behandelen brengt een grote administratieve last met zich mee en wordt 

er werk bespaard voor de maatschappelijk werkers. Ook deze opschorting kan steeds herzien worden. Raadslid 

Vandamme weet dat er voor de onderhoudsplicht heel weinig dossiers zijn. Hij vraagt wat er veranderd is in de 

visie van het beleid. In de vorige legislatuur moet die onderhoudsplicht moet ervoor zorgen dat er maximaal 

middelen overgehouden worden voor de mensen die het meest nodig hebben. Het klopt dat er inderdaad zeer 

weinig dossiers zijn en dit argument werd reeds door de heer Roose vroeger aangehaald en toen werd er niet op 



ingegaan en nu wel. Voor het punt 7 stelt hij echter voor om een amendement in te dienen met de volgende tekst : 

wijzigen artikel 1 naar “er wordt een dagprijssubsidie van 2,40 EUR gegeven aan bewoners van groot Menen die in 

een woonzorgcentrum verblijven. De subsidie wordt enkel toegestaan voor personen die de laatste 40 jaar voor de 

opname minimum 15 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Menen”. Hij doet dit om 

de reden dat de mensen van Rekkem op die manier niet uit de boot zouden vallen.  De Voorzitter vraagt dat dit 

amendement op papier wordt bezorgd om dan eventueel de zitting te schorsen. Raadslid Mingels is blij dat de 

onderhoudsplicht wordt opgeschort. De reden klopt niet en het resultaat is belangrijk. De reden is dat het sop de 

kolen niet waard is. Een andere reden is dat de onderhoudsplicht zorgt voor spanningen binnen families. De regel is 

niet dat wie het kan betalen het moet betalen. Er zijn ook ontsnappingsroutes als bijvoorbeeld familieleden opgeven 

dat ze al jaren geen contact meer hebben en waarbij het resterend bedrag dan verdeeld moet worden over de 

mensen die wel nog contact hebben. We evolueren in de goede richting. Het is een opschorting en geen afschaffing. 

Schepen Vandenbulcke is akkoord met de opmerking over de onderhoudsplicht en in het verleden was het 

standpunt anders en in een meerderheid kan men een compromis uitwerken. We rekenen de normaal economisch 

verantwoorde prijs aan en enkel voor onze woonzorgcentra kunnen we een korting voorzien en niet voor de 

woonzorgcentra van de privé, want de Menenaar heeft mee helpen betalen. Het staat de andere woonzorgcentra vrij 

om ook dergelijke korting toe te staan.  De korting zal uit de werking van het IVA moeten komen en over de 

onderhoudsplicht is gepraat en gezien het klein aantal dossiers van de onderhoudsplicht wordt voorgesteld om dit 

op te schorten. De onderhoudsplicht was tot op heden eerder principieel. Hij zal echter voorstellen om niet in te 

gaan op het amendement omdat het OCMW bij deze nog een regierol te spelen heeft. Raadslid Vandamme vindt 

het argument niet kunnen dat de korting enkel aan de bewoners van de woonzorgcentra van het OCMW wordt 

toegekend, want ook de andere Menenaars hebben meebetaald aan deze woonzorgcentra. Deze mensen worden 

dan achtergesteld.  Het zou rechtvaardiger om dit aan iedereen toe te kennen en niet te beperken tot de eigen 

commerce van de eigen woonzorgcentra van het OCMW. Schepen Vandenbulcke vindt dat de prijs correct 

gezet werd en de korting willen we geven omwille van de eerder vermelde reden en die 57,5 € is dezelfde prijs als 

zij die uit de oude woonzorgcentra van het OCMW komen. Dit is een compromis dat samen uitgewerkt werd om 

de prijs te kunnen toepassen die we willen toepassen met inderdaad korting. Het OCMW moet ook niet gaan 

bijdragen in de andere woonzorgcentra die de vorm aannemen van een VZW of privé zijn. Het is de bedoeling om 

de prijs enigszins betaalbaar te houden. Raadslid Vandamme herinnert eraan dat het toch de zorg was in de 

vorige legislatuur om de ligdagprijzen betaalbaar te houden via een break-even in de woonzorgcentra via een 

optimalisatie meer efficiëntie te bezorgen. Er wordt nu een korting toegekend aan een deel van de bevolking en hij 

vindt dat deze tegemoetkoming onder de vorm van een korting discriminerend werkt. Hij vraagt zich af waar het 

geld hiervoor zal komen of komt dit. Betekent dat de piste verlaten wordt waarbij er voorrang wordt gegeven aan 

de thuisondersteuning. Schepen Vandenbulcke stelt dat dit gehaald zal worden uit de IVA en er zal gekeken 

worden of er nog efficiëntiewinst gehaald kan worden. Samen werd de oefening gemaakt in de vorige legislatuur en 

het zal een blijvende oefening worden en dit wordt ook beïnvloed  wordt door de nakende verhuis van Ceres. 

Raadslid Coppens komt tussen rond de financiering en heeft hier vernomen dat nog bekeken zal moeten worden 

van waar het geld zal moeten komen. Hij doet hierbij een algemene oproep om eerst te budgetteren vooraleer uit te 

geven. Hier wordt nu eerst uitgegeven en daarna pas gebudgetteerd. Hij blijft positief dat dit niet de komende 6 jaar 

zo zal zijn en dit legt niet goed aan in het kader van de komende budgetwijziging 2019. Hier wordt goedgekeurd en 

daarna wordt gekeken van waar het geld komt. Schepen Vandenbulcke kan het raadslid hier gedeeltelijk in 

volgen. Dit wordt voorgesteld omdat de mensen van Ceres in de loop van de maart 2019 verhuizen. Het is nog 

gebeurd dat het stadsbestuur eerst beslist om daarna pas zich te engageren om de middelen te voorzien. We hebben 

met een technisch budget gewerkt en dit wordt meegenomen in de budgetwijziging. Hij begrijpt de bezorgdheid dat 

het geld gevonden zal moeten worden en dit zal ook gebeuren.      

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25/04/2014 om de onderhoudsplicht ten 

aanzien van burgerrechtelijk onderhoudsplichtigen in het kader van een opname in een RVT of WZC of serviceflats 

of assistentiewoning opnieuw in te voeren.  

 

Op heden stellen we vast dat het aantal dossier m.b.t. onderhoudsplicht beperkt is en bijgevolg de inkomsten die 

eruit voort vloeien miniem zijn (zie bijlage 1). Daarom wordt voorgesteld om de onderhoudsplicht ten aanzien van 

burgerrechtelijk onderhoudsplichtigen in het kader van een opname in een RVT of WZC of serviceflats of 

assistentiewoning op te schorten. 

  

 

 

 



BESLUIT:  

  

Artikel 1.-: De onderhoudsplicht ten aanzien van burgerrechtelijk onderhoudsplichtigen in het kader van een 

opname in een RVT of WZC of serviceflats of assistentiewoning wordt opgeschort. 

Wordt goedgekeurd met 18 JA-stemmen (E. LUST, R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. 

PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE, K. VANDECASTEELE, A. DECLERCQ, P. MINGELS, K. 

POOT, S. Roose, O. VANDERHISPALLIE, T. VLAEMINCK, S. PLATTEAU, A. VANTHOURNOUT, L. 

MKRTCHYAN, G. BLANCKE) en 12 onthoudingen (L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. 

BOGAERT, D. DE WIEST, L. MAXY, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. 

SCHERPEREEL, E. VANDENDRIESSCHE, , M. EECKHOUT) 

 

Artikel 2.-: Communicatie: - intern:  SEC, FINBEH, PP, drie directies, JW 

 

Artikel 3.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een  

 lijst van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én 

 ingevolge artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de 

 lijst van de aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende 

 overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan. 

 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27.02.2019. 

 

Aanwezig: VLAEMINCK Tom, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

E. LUST, Burgemeester 

R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE,  

Schepenen 

A. DECLERCQ, Schepen-Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. VANDECASTEELE, 

D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. ROUSSEL, R. 

SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. VANTHOURNOUT, 

K. POOT, L. MKRTCHYAN, M. EECKHOUT, raadsleden 

M. ALGOET Eric, wnd. Algemeen directeur 

 

Dossierverantwoordelijke: SVY 

 

PUNT 5.-: Beleidsitem Woonzorgcentrum Ceres - Vaststellen dagprijs voor eenpersoonskamers in 

het woonzorgcentrum Ceres. 
 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 

Gelet op de prijsverhogingsaanvraag van 6 november 2018 die het OCMW Menen heeft ingediend bij het 

Agentschap Zorg & Gezondheid. 

 

Het agentschap Zorg & Gezondheid heeft op 5 december medegedeeld dat navolgende goedgekeurde dagprijzen van 

toepassing zijn op de bestaande en de nieuwe bewoners: 

 

Kamertype Huidige dagprijs in euro voor 

bestaande bewoners 

Nieuwe dagprijs in euro voor 

bestaande bewoners 

1-pers. kamer Sint-Gerardus 44,65 57,50 

2-pers. kamer Sint-Gerardus 43,65 57,50 

1-pers. kamer SG-afdeling 

Indigo 

48,60 57,50 

1-pers. kamer SG-afdeling 

Indigo (komende van SG) 

47,00 57,50 

2-pers. kamer SG-afdeling 

Indigo (komende van SG) 

43,65 57,50 

1-pers. kamer CKV SG 44,65 57,50 

  Nieuwe dagprijs in euro voor 

nieuwe bewoners 



1-pers. Ceres - 59,90 

1-pers. CKV Ceres  - 59,90 

 

Voor bestaande bewoners dient de goedgekeurde prijsverhoging fasegewijs ingevoerd.  

 

Hierna wordt een voorstel geformuleerd om de dagprijzen voor de bestaande bewoners van WZC Sint-Gerardus 

(incl. afdeling Indigo) gefaseerd te verhogen (cfr. MJP): 

 

 Huidige 

prijs 

1/04/19 Nieuwe 

prijs 

1/10/19 Nieuwe 

prijs 

1/04/20 Nieuwe 

prijs 

1 pers. rsg 44,65 + 4,00 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

1 pers. rsg 43,65 + 5,00 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

1 pers. 

ind/rsg 

47,00 + 1,65 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

1 pers. ind 48,60 + 0,05 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

2 pers. 

ind/rsg 

43,65 + 5,00 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

Telkens als een nieuwe fase van dagprijsverhoging wordt toegepast, dient de nieuwe prijs en de toepassingsdatum in 

het e-loket ingevoerd. 

 

De aanpassing van de dagprijs mag op zijn vroegst ingaan dertig dagen na de kennisgeving ervan aan de bestaande 

bewoner van WZC Sint-Gerardus (incl. afdeling Indigo) of, in voorkomend geval, aan zijn vertegenwoordiger. 

 

BESLUIT: MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN (30/30 JA-stemmen) 

 

Artikel 1.-: De dagprijs voor de nieuwe bewoners van WZC Ceres (incl. CKV) bedraagt 59,90 EUR. 

 

Artikel 2.-: De dagprijs voor de bestaande bewoners WZC Sint-Gerardus (incl. afdeling Indigo) wordt fasegewijs 

verhoogd tot 57,50 EUR: 

 

 Huidige 

prijs 

1/04/19 Nieuwe 

prijs 

1/10/19 Nieuwe 

prijs 

1/04/20 Nieuwe 

prijs 

1 pers. rsg 44,65 + 4,00 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

1 pers. rsg 43,65 + 5,00 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

1 pers. 

ind/rsg 

47,00 + 1,65 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

1 pers. ind 48,60 + 0,05 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

2 pers. 

ind/rsg 

43,65 + 5,00 48,65 + 5,00 53,65 + 3,85 57,50 

 

Artikel 3.-: Communicatie: - intern: SEC en Fin. Beh en PP en SF en JW en SVY 

      - extern:  Agentschap Zorg & Gezondheid, Bewoners (trigger: SVY) 

 

Artikel 4.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een lijst  

van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én 

ingevolge artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de 

lijst van de aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende 

overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan. 

 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27.02.2019. 

 

Aanwezig: VLAEMINCK Tom, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

E. LUST, Burgemeester 

R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE,  

Schepenen 

A. DECLERCQ, Schepen-Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

M. FOURNIER, L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. 

VANDECASTEELE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. 



ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. 

VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN, M. EECKHOUT, raadsleden 

M. ALGOET Eric, wnd. Algemeen directeur 

 

Dossierverantwoordelijke: SVY 

 

PUNT 6.-:  Beleidsitem Woonzorgcentrum Andante – indexatie ligdagprijs eenpersoonskamers. 

 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende de bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de 

sector van de instellingen voor bejaardenopvang; 

 

N.a.v. de verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum Andante werd de ligdagprijs voor de oorspronkelijke bewoners 

van WZC Hof Ter Linden en WZC De Feniks trapsgewijs verhoogd. Alle oorspronkelijke bewoners van WZC Hof 

Ter Linden betalen op vandaag 59,40 EUR/dag voor een éénpersoonskamer. De ligdagprijs voor de oorspronkelijke 

bewoners van WZC De Feniks is sinds 1 juli 2018 geplafonneerd op 57,50 EUR;  

 

Gelet op het feit dat alle nieuwe bewoners van WZC Andante sinds 1 februari 2018 59,40 EUR/dag betalen voor een 

éénpersoonskamer.  

 

Gelet op de ligdagprijs die jaarlijks kan geïndexeerd worden. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van het Agentschap 

Zorg en Gezondheid. De nieuw geïndexeerde prijzen dienen wel minstens 30 dagen voor hun toepassing aan het 

agentschap en de bewoners meegedeeld. 

 

De prijsverhoging hangt af van de consumptieprijsindex (indexatie wordt automatisch berekend via het e-loket): 

 

Prijs toepassen vanaf 1 april 2019 

1ste index: januari 2018: 129,82 

2de index: januari 2019: 132,40 

Verhogingspercentage: 1,99% 

 

Geïndexeerde prijs: 60,58 EUR 

 

Overwegende om de ligdagprijs te beperken tot 59,90 EUR; 

 

De individuele en collectieve toegang tot de door de voorziening ter beschikking gestelde interne en externe 

communicatie voor radio, televisie, telefoon en internet: 

a) Aansluitingen, aansluitings-, herstellings – en onderhoudskosten 

b) Abonnementskosten 

Is al inbegrepen in de dagprijs. Er wordt voorgesteld om ook de kosten individueel verbruik, indien geen excessief 

gebruik, toe te voegen. 

 

BESLUIT: MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN (30/30 JA-stemmen) 

 

Artikel 1.-: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord om vanaf 1 april 2019 de geïndexeerde dagprijs 

(beperkt tot 59,90 EUR) toe te passen in WZC Andante. 

 

Artikel 2.-: Communicatie: - Intern:   - SEC en FinBeh en SVY en PP en PvH en JW 

     - Extern:   - Agentschap Zorg en Gezondheid (Trigger SVY) 

          Residenten (één maand op voorhand overeenkomstig hun contract)  

(Trigger JW)  

   Communicatieambtenaar (internet, folders, intranet, …) (Trigger: PP) 

 

Artikel 3.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een lijst  

van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én ingevolge 

artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de 

aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende overheid op de 

hoogte van de bekendmaking ervan. 



 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27.02.2019. 

 

Aanwezig: VLAEMINCK Tom, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

E. LUST, Burgemeester 

R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE,  

Schepenen 

A. DECLERCQ, Schepen-Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

, L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. 

VANDECASTEELE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. 

ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. 

VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN, M. EECKHOUT, raadsleden 

M. ALGOET Eric, wnd. Algemeen directeur 

 

Dossierverantwoordelijke: SVY 

 

PUNT 7.-:  Beleidsveld Woonzorgcentra - Vaststellen korting op de dagprijs voor inwoners van groot 

Menen. 

 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 
Gelet op de vaststelling dat er meer en meer (OCMW)-woonzorgcentra een korting op de dagprijs toepassen voor 

inwoners van de eigen gemeente. De motivering is dat een inwoner heeft bijgedragen tot de financiële middelen die 

gebruikt zijn om de zorginstellingen te realiseren.  

 

In bijlage 1 wordt een overzicht gemaakt van de samenstelling van de dagprijs in het algemeen en specifiek voor 

OCMW Menen.  

 

Op basis van voormeld document wordt voorgesteld om een korting toe te staan voor bewoners van groot Menen 

van 2,40 EUR/ligdag. De korting wordt enkel toegestaan voor personen die de laatste 40 jaar voor de opname 

minimum 15 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Menen. De korting is niet van 

toepassing voor kortverblijf.  

 

Rekening houdende met de geïndexeerde dagprijs van WZC Andante en de nieuw vastgestelde dagprijs van WZC 

Ceres die van toepassing zijn vanaf 1 april 2019, wordt de kostprijs van de toegestane korting geraamd op 119K EUR 

voor 2019. Dit zal in de jaren daarop verhogen naar 208K EUR.  

 

De korting is op elk moment herzien worden.  

 

Het invoeren van een korting valt buiten het toepassingsgebied van het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

 

AMENDEMENT: 

raadslid F. Vandamme:  

Wijzigen artikel 1 naar: er wordt een dagprijssubsidie van 2.40 EUR gegeven aan bewoners van groot Menen die in 

een woonzorgcentrum verblijven. De subsidie wordt enkel toegestaan voor personen die de laatste 40 jaar voor de 

opname minimum 15 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Menen. 

 

Besluit: bekomt 12 JA-stemmen (L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, D. DE WIEST, L. MAXY, F. 

VANDAMME, W. UGILLE, J. ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, E. VANDENDRIESSCHE, M. EECKHOUT), 16 

NEEN-stemmen (E. LUST, R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. 

BREYE, A. DECLERCQ, K. VANDECASTEELE, T.VLAEMINCK, S. ROOSE, S. PLATTEAU, G. BLANCKE, L. 

MKRTCHYAN, A. VANTHOURNOUT, O. VANDERHISPALLIE ) en 2 onthoudingen (P. MINGELS, K. POOT ) en 

wordt niet weerhouden. 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1.-:  De korting wordt toegepast op de maximale ligdagprijs en niet op de verlaagde ligdagprijs voor 

bewoners die oorspronkelijk in WZC De Feniks of WZC Sint Gerardus (incl. afdeling Indigo) 



gehuisvestigd waren. Goedgekeurd met 27 JA-stemmen (T. VLAEMINCK, E. LUST, R. 

VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE, A. 

DECLERCQ, L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. 

VANDECASTEELE, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. ROUSSEL, R. 

SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, A. VANTHOURNOUT, K. POOT, L. 

MKRTCHYAN) en 3 onthoudingen (D. DE WIEST, E. VANDENDRIESSCHE, M. EECKHOUT) 

 

Artikel 2.-: De korting kan op elk moment herzien worden.  

 

Artikel  3.-: Communicatie: - intern: SEC en Fin. Beh en PP en SF en PvH en JW en dienst communicatie 

      - extern: Bewoners 

 

Artikel 4.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een lijst  

van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én ingevolge 

artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de 

aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende overheid op de 

hoogte van de bekendmaking ervan. 

 

Raadslid M. Fournier komt de zittingzaal binnen. 
 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27.02.2019. 

 

Aanwezig: VLAEMINCK Tom, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

E. LUST, Burgemeester 

R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE,  

Schepenen 

A. DECLERCQ, Schepen-Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

M. FOURNIER, L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. 

VANDECASTEELE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. 

ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. 

VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN, M. EECKHOUT, raadsleden 

M. ALGOET Eric, wnd. Algemeen directeur 

 

Dossierverantwoordelijke: SVY 

 

PUNT 8.-:  Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze 'Huur, lediging en onderhoud van 

 afvalcontainers' ten behoeve van OCMW Menen en Stad Menen. 

 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 77 en 78, betreffende de 

bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen; 

 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 326 tot en met 341betreffende 

het bestuurlijk toezicht; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 43; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 



 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Huur, lediging en onderhoud van afvalcontainers” een bestek met 

nr. 2019/161 werd opgesteld door de OCMW Menen - Dienst Economaat; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 128.000,00 excl. btw of € 154.880,00 incl. 

21% btw; 

 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden met mogelijke verlenging van 

12 maanden; 

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure; 

 

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de 

exact benodigde hoeveelheden; 

 

Overwegende dat volgende gunningscriteria van toepassing zijn bij gunning van de opdracht:  

 - 1: Prijs: 90 punten 

 - 2: Sociale tewerkstelling: 5 punten 

 - 3: Online rapportering: 5 punten 

 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het goedgekeurde exploitatiebudget 2019 en 

voorzien wordt in het goed te keuren exploitatiebudget voor de jaren 2020, 2021 en 2022; 

 

BESLUIT: MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN (31/31 JA-stemmen) 

 

Artikel 1.-: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/161 en de raming voor de opdracht “Huur, 

lediging en onderhoud van afvalcontainers”, opgesteld door de OCMW Menen - Dienst Economaat. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 128.000,00 excl. btw of 

€ 154.880,00 incl. 21% btw. 

 

Artikel 2.-: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

Artikel 3.-: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

Artikel 4.-: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het goedgekeurde exploitatiebudget 2019 en voorzien 

wordt in het goed te keuren exploitatiebudget voor de jaren 2020, 2021 en 2022. 

 

Artikel 5.-: Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht: 

  - 1: Prijs: 90 punten 

 - 2: Sociale tewerkstelling: 5 punten 

 - 3: Online rapportering: 5 punten 

 

Artikel 6.-: Communicatie: - intern: PVH en JW en SF en BoD en SV 

          

Artikel 7.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een lijst  

van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én ingevolge 

artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de 

aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende overheid op de 

hoogte van de bekendmaking ervan. 

 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27.02.2019. 

 

Aanwezig: VLAEMINCK Tom, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

E. LUST, Burgemeester 

R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE,  

Schepenen 



A. DECLERCQ, Schepen-Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

M. FOURNIER, L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. 

VANDECASTEELE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. 

ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. 

VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN, M. EECKHOUT, raadsleden 

M. ALGOET Eric, wnd. Algemeen directeur 

Dossierverantwoordelijke: wnd. AlgDir 

 

PUNT 9.-:  Algemene Vergadering W13 - vaststellen agenda. 

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergaderd overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en in openbare 

zitting; 

 

Gelet op het artikel 432 uit het Decreet Lokaal Bestuur die stelt:  

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor de gemeenten 

worden ze rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de 

organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of 

toetreding te beslissen. 

Gelet op het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt 

bepaald door twee criteria: de bevolkingscijfers en de kapitaalinbreng. De verdeelsleutel tussen beide criteria wordt 

statutair bepaald. 

artikel 485 DLB: De welzijnsvereniging bezorgt onmiddellijk na elke vergadering van de algemene vergadering en na 

elke vergadering van de raad van bestuur een lijst met de besluiten, met een beknopte omschrijving van de daarin 

geregelde aangelegenheden, aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn dat de gemeente bedient waar de maatschappelijke zetel van de welzijnsvereniging zich bevindt, met het oog 

op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente. 

Agenda: 

1. Vaststellen van de aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht, vaststellen geldigheid van de vergadering en 

opening van de zitting. 

2. Verkiezing van de voorzitter. 

3. Verkiezing van de ondervoorzitters. 

4. Varia. 

 

BESLUIT: MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN (31/31 JA-stemmen) 

 

Artikel 1.-: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de agenda van de installatievergadering van de 

Welzijnsvereniging W13 goed op 15 maart 2019 (de vergadering werd verplaatst). Daar er echter een 

aantal dringende punten zijn, besliste het dagelijks bestuur om de huidige raad van bestuur samen te 

roepen die wel nog doorgaat op 22 februari 2019. 

Artikel 2.-: Deze beslissing ingevolge artikel 285 § 2, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bekendmaken in een lijst  

van besluiten via de webtoepassing van de gemeente door de Voorzitter van het Vast Bureau én ingevolge 

artikel 330 dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de 

aangelegenheden, van de besluiten, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende overheid op de 

hoogte van de bekendmaking ervan. 

 

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27.02.2019. 

 

Aanwezig: VLAEMINCK Tom, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

E. LUST, Burgemeester 

R. VANDENBULCKE, P. ROOSE, M. SYSSAUW, H. PONNET, G. VANRYCKEGEM, V. BREYE,  

Schepenen 

A. DECLERCQ, Schepen-Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

M. FOURNIER, L. COPPENS, C. BONTE-VANRAES, B. BOGAERT, P. MINGELS, G. BLANCKE, K. 

VANDECASTEELE, D. DE WIEST, L. MAXY, S. ROOSE, S. PLATTEAU, F. VANDAMME, W. UGILLE, J. 



ROUSSEL, R. SOENS, S. SCHERPEREEL, O. VANDERHISPALLIE, E. VANDENDRIESSCHE, A. 

VANTHOURNOUT, K. POOT, L. MKRTCHYAN, M. EECKHOUT, raadsleden 

M. ALGOET Eric, wnd. Algemeen directeur 

 

Dossierverantwoordelijke: HG 

 

PUNT 10.-: Goedkeuring verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk   

  Welzijn van 30 januari 2019.  

 

De Raad neemt kennis van het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 

30 januari 2019 en wordt goedgekeurd met 30  JA-stemmen en 1 onthouding (Raadslid C. Bonte-Vanraes) (werd 

bezorgd aan alle leden op 19 februari 2019 samen met de agenda van heden). 

 

 

Raadslid Mingels trekt zijn mondelinge vraag in. 

 

 

Einde openbare zitting om 21u50. 

 

Namens het OCMW-Menen 

 

Eric ALGOET          Tom VLAEMINCK 

 

 

 

Wnd. Algemeen Directeur                Voorzitter van de Raad voor 

            Maatschappelijk Welzijn 

 

 

 

 

Zitting wordt geschorst van 21u50 tot 21u57. 

  



 

 

GEHEIME ZITTING 

 

Start geheime zitting om 21u57 uur. 

 

 

PUNT 11.-:  Aanduiden vertegenwoordiger AV Impuls en een plaatsvervanger. 

 

PUNT 12.-:   Afvaardiging van OCMW - Menen in de vzw Sociaal Verhuurkantoor Woonsleutel - 

aanstelling van drie nieuwe leden. 

 

PUNT 13.-:  Beleidsdomein Algemeen Bestuur - Buitengewone algemene vergadering TMVS dv 

van 20 maart 2019 om 18.00 uur  – aanstellen volmachthouder. 

 

PUNT 14.-: Beleidsdomein Algemeen Bestuur - Buitengewone algemene vergadering TMVW ov 

van 22 maart 2019 om 14.30 uur – aanstellen volmachthouder. 

 

PUNT 15.-:   Goedkeuring verslag van de geheime zitting van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 30 januari 2019. 

 

 

Einde geheime zitting om 22u03. 

 

Namens het OCMW-Menen 

 

Eric ALGOET          Tom VLAEMINCK  

 

 

 

Wnd. Algemeen Directeur        Voorzitter van de Raad voor 

            Maatschappelijk Welzijn 

                  

 

 


