
ZITTINGSVERSLAG VAN DE OCMW RAAD

zitting van woensdag 4 september 2019 om 21:47 u.

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

Martine Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie 
Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Dries Defossez, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

Caroline Bonte-Vanraes, Raadslid

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 21.47 uur.
De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 21.55 uur.

OPENBAAR

1. OCMWR/2019/036 | Verhuurreglement t.b.v. het lokaal dienstencentrum Allegro. 

Bevoegdheid orgaan

Art. 77 en 78 volgens het Decreet Lokaal Bestuur.

Juridische grond

Decreet  van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 
de subsidieregeling voor woonvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 
van 13 maart 2009;

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen 
van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen;

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van 
gebruikers en mantelzorgers

Decreet van 29 februari 2019 betreffende de woonzorg;

Uitvoeringsbesluit van 28 juni 2019 betreffende de woonzorg:

Feiten, context en argumentatie

De verbouwingswerken van het LDC Allegro zullen in principe afgerond worden op het einde van 
de maand augustus. De voorlopige oplevering is gepland op 02/09/2019.

Er wordt voorgesteld om drie zalen te verhuren.



De zalen Vivaldi en Schubert in het vernieuwde gedeelte voor vergadering/activiteiten.

De zalen Chopin/Verdi worden enkel als 1 geheel verhuurd voor kookactiviteiten of recepties.

Het bestaande algemeen verhuurreglement van Menen is van toepassing.

Het gebruikersreglement van het LDC Dorpshuis werd aangepast naar de concrete situatie van het 
LDC Allegro.

De prijzen zijn gebaseerd op deze die zijn vastgesteld in het LDC Dorpshuis.  Voor de zaal Chopin 
en Verdi die enkel voor kookactiviteiten of recepties zal verhuurd worden is er automatisch 20 
euro bijgerekend in vergelijking met het LDC Dorpshuis. (de bovenverdieping van het LDC 
Dorpshuis kan apart gehuurd worden voor vergadering maar als dit dient voor receptie en/of 
kookactiviteit dan is dat 20 euro duurder omdat we er van uitgaan dat er meer poetswerk dient te 
gebeuren.)

Er wordt voorgesteld om een artikel te publiceren in een volgende leiedraad omtrent het 
verhuren van de zalen in het LDC Allegro.

Het Vast Bureau stelt ook voor om een herziening van het subsidiereglement voor 
vereniginningen in het vooruitzicht te stellen. 

Tussenkomsten

Raadslid Soens vraagt dat een meer efficiëntere manier gehanteerd zou worden. Nu moet men 
verschillende diensten contacteren vooraleer een zaal te kunnen huren. Schepen Vandenbulcke 
duidt dat dit reglement enkel beperkt is tot de zalen van het LDC. Het ideale zou inderdaad zijn 
om met 1 systeem te kunnen uitpakken. Het is de bedoeling om deze zalen niet leeg te laten 
staan en hierover werd ook in de vorige legislatuur nagedacht. Raadslid Soens vindt dat er best 
beroep gedaan zou worden op een centrale databank. Raadslid Bogaert vindt dat er ook 
nagedacht moet worden over de subsidiereglementen. Schepen Vandenbulcke meldt dat die 
subsidiereglementen ook bekeken zullen worden. Er mag geen scheeftrekking zijn tussen de 
subsidies en de huurgelden die verenigingen moeten betalen. Raadslid Bogaert wenst te 
vernemen via welke weg dit zal verlopen. Zal dit zo lopen voor de toneel- en de 
muziekverenigingen? Schepen Vanryckegem wenst dit te kaderen in de werking van het 
Cultuurforum waarbij een werkgroep zal nadenken over de subsidies. De opstart van het 
cultuurforum was een moeilijke oefening om met de verenigingen op te starten.         

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verhuurreglement (inclusief de prijzen) 
van het lokaal dienstencentrum Allegro goed. Er kan verhuurd worden zodra de voorlopige 
oplevering is gebeurd.

2. OCMWR/2019/040 | Algemene vergadering W13 - goedkeuren van de jaarrekening 2018. 

Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Berenice Bogaert, Raadslid

Bevoegdheid orgaan

Inzake art. 84 van het DLB die stelt dat: het vast bureau bereidt de beraadslagingen en besluiten 
van de Raad voor en voert die ook uit.

Juridische grond

Art. 490. van het decreet over het lokaal bestuur is van toepassing op de welzijnsvereniging W13. 

Feiten, context en argumentatie

De algemene vergadering van de welzijnsvereniging spreekt zich uit over de vaststelling van de 
jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening 
betrekking heeft. 



Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de 
betrokken openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De betrokken raden voor maatschappelijk welzijn kunnen advies uitbrengen over de jaarrekening 
van de welzijnsvereniging. 

Als de raad voor maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende 
overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de 
jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt hij geacht een 
gunstig advies te hebben uitgebracht.

Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de 
jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed 
te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de 
hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van de welzijnsvereniging, met 
toepassing van artikel 286, §2, en de welzijnsvereniging de digitale rapportering erover aan de 
Vlaamse Regering heeft bezorgd. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De OCMW-Raad keurt de jaarrekening goed zoals vastgesteld in de algemene 
vergadering van W13.

Artikel 2: externe communicatie: uittreksel naar de toezichthoudende overheid (Trigger: SK).

3. OCMWR/2019/049 | Beleidsdomein Algemene Financiering - Budgetwijziging 2019/1 - 
Vaststelling Agentschap Binnenlands Bestuur 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur art. 77 en 78

Juridische grond

Organieke OCMW-wet, laatst gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 en 29 juni 2012;

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 met betrekking tot Beheers- en Beleidscyclus 
(BBC) van de gemeenten, provincies en OCMW’s;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en de Omzendbrieven terzake;

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Feiten, context en argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2019 heeft de budgetwijziging 2019/1 
goedgekeurd. 

Per 18/07/2019 heeft OCMW Menen een brief ontvangen van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur m.b.t. budgetwijziging 2019/1 OCMW Menen (zie bijlage 1). 

De doelstellingennota (schema B1) werd onterecht niet opgenomen in budgetwijziging 2019/1. 
Daarom wordt schema B1 (bijlage 2) nog ter kennis gegeven aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Besluit

Artikel 1: Kennisname schema B1 m.b.t. de goedgekeurde budgetwijziging 2019/1 OCMW Menen.

4. OCMWR/2019/035 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni 
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

Met 28 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy Blancke, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Stan Roose, Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, 
Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex 
Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout), 2 onthoudingen (Lisa Maxy, 
Dries Defossez)

Besluit

Enig artikel: Het verslag van de vorige zitting dd. 26 juni 2019 wordt goedgekeurd.

Namens de OCMW-raad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad

(get) Tom Vlaeminck


