
 

ONTWERPNOTULEN VAN DE OCMW RAAD 

 

zitting van woensdag 5 juni 2019 om 21:00 u. tot 22:00 

 

 

AANWEZIG 

Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad 

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau 

Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie 

Breye, Angelique Declercq, Leden van het vast bureau 

Berenice Bogaert, Guy Blancke, Caroline Bonte-Vanraes, Laurent Coppens, Dorianne De Wiest, Mattias 

Eeckhout, Martine Fournier, Philippe Mingels, Lianna Mkrtchyan, Stefanie Platteau, Karolien Poot, Stan 

Roose, Julie Roussel, Sylvianne Scherpereel, Ruben Soens, Willy Ugille, Frederik Vandamme, Kasper 

Vandecasteele, Eddy Vandendriessche, Oceân Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Raadsleden 

Eric Algoet, Algemeen Directeur 

VERONTSCHULDIGD 

Lisa Maxy, Raadslid 

OPENBAAR 

1. OCMWR/2019/001 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 8 mei 2019.  

Bevoegdheid orgaan 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van vorige zitting. 

Juridische grond 

Artikel 32 Decreet Lokaal Bestuur. 

Feiten, context en argumentatie 

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur luidt als volgt : Als er geen opmerkingen worden 

gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en 

het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de algemeen directeur. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 8 mei 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. OCMWR/2019/003 | Algemene jaarvergadering TMVS dv - goedkeuring ontwerp 

jaarverslag.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Inzake artikel 84 die stelt dat het Vast Bureau de beraadslagingen en besluiten van de Raad 

voorbereidt en uitvoert. 

Juridische grond 



Inzake de statuten van TMVS dv. 

Feiten, context en argumentatie 

  

Gelet op het feit dat het OCMW-Menen aangesloten is bij TMVS dv; 

In navolging van de aangetekende oproepuing dd 28 maart 2019  voor de algemene 

jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019 waarin volgende agenda werd meegedeeld: 

1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

7. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur 

8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 

9. Varia en mededelingen 

  

In bijlage vindt u het ontwerp jaarverslag met het verslag van de raad van bestuur en de 

jaarrekening over het boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018, inclusief het verslag van de 

commissaris. 

Dit jaarverslag is de bijlage bij de punten 2 en 3 van de agenda (vetgedrukt). 

Tussenkomsten 

5 A-aandelen bezit met waarde van € 1.000 (€ 3.750 niet volstort / € 1.250 volstort). 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Raad beslist het ontwerp jaarverslag met het verslag van de raad van bestuur en de 

jaarrekening boekjaar 2018, inclusief verslag van de commissaris goed te keuren. 

Artikel 2: externe communicatie: afschrift tav TMVS dv per post/ mail ten laatste tegen 

6/06/2019 (Trigger: SK). 

 

3. OCMWR/2019/004 | Algemene jaarvergadering der aandeelhouders van TMVW ov 

op vrijdag 21 juni 2019 om 15.00 uur - vaststellen agenda.  

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Martine Fournier, Raadslid 

Bevoegdheid orgaan 

Inzake artikel 84 va het DLB die stelt dat het Vast Bureau de beraadslagingen en besluiten van de 

Raad voorbereidt en uitvoert. 

Juridische grond 

Inzake de statuten van TMVW ov. 

Feiten, context en argumentatie 

Gelet op het feit dat het OCMW-Menen aangesloten is bij TMVW ov; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVW ov op 21 juni 2019 

waarin volgende agenda wordt meegedeeld: 



1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 

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

toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

4. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018 

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 

december 2018 

6. Verslagen van de commissaris (lid IBR) 

7. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR) 

8. Benoemingen en aanstellingen 

9. Benoemingen commissaris (lid IBR) 

10. Statutaire mededelingen 

Er wordt erop gewezen dat de vertegenwoordigers in de algemene jaarvergaderingen geen 

individuele uitnodiging zullen ontvangen. 

  

Tussenkomsten 

200 F2-aandelen bezit met waarde van € 25 (€ 3.750 niet volstort / € 1250 volstort). 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 

jaarvergadering TMVW ov van 21 juni 2019 om 15.00 uur en de daarbij behorende documentatie 

nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 

Artikel 2: De Raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger (s)/plaatsvervangend 

vertegenwoordiger zoals beslist in OCMW-raad dd. 27/02/2019, op om namens het bestuur alle 

akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov op 21 juni 

2019, te onderschrijven. 

Artikel 3: externe communicatie: - afschrift tav TMVW ov per post/ mail ten laatste tegen 

16/06/2019 (Trigger: SK). 

 

4. OCMWR/2019/005 | Algemene jaarvergadering van Ethiasco op donderdag 13 juni 

2019  - Vaststellen agenda.  

Bevoegdheid orgaan 

Het Vast Bureau bereidt de beraadslagingen en besluiten van de Raad voor maatschappelijk 

Welzijn voor en voert die ook uit (artikel 84,§1 DLB). 

Juridische grond 

Inzake de statuten van Ethiasco Cvba. 

Feiten, context en argumentatie 

Het OCMW van Menen is aandeelhouder bij de verzekeringsmaatschappij Ethias. Ethiasco is een 

overkoepelend aandeelhouder van Ethias en een raadgevend Comité werd opgericht waarbij de 

aandeelhouders vertegenwoordigd kunnen zijn. 

In het Vast Bureau dd 20 maart 2019 werd een kandidaat-lid voorgedragen om het OCMW 

Menen te vertegenwoordigen. 

De agenda van de algemene jaarvergadering 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 te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 

4. kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 

5. statutaire benoemingen 

Tussenkomsten 

7 deelbewijzen/ stemmen met een nominale waarde van €8.602,90 per deelbewijs. 

Stemming 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

Artikel 1: De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 

jaarvergadering Ethiasco van 13 juni 2019. 

Artikel 2: De Raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger (s)/plaatsvervangend 

vertegenwoordiger zoals beslist in OCMW-raad dd. 27/03/2019, op om namens het bestuur alle 

akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van Ethiasco op 13 juni 

2019, te onderschrijven. 

Artikel 3: externe communicatie: - inschrijven vertegenwoordiger voor deelname vergadering via 

website ten laatste tegen 6/06/2019 (Trigger: GV). 

 

 

Namens de OCMW-raad 

Algemeen Directeur 

(get) Eric Algoet 

Voorzitter OCMW-Raad 

(get) Tom Vlaeminck 

 


