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OPENBAAR

1. OCMWR/2020/015 | Algemene jaarvergadering der aandeelhouders van TMVS dv op dinsdag 
16 juni 2020 - vaststellen agenda. 

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;

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020 om 
14.30 uur waarin volgende agenda werd meegedeeld:



1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 
overdracht van een deelnemer

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

4. Verslag van de commissaris.

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2019

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur

Varia en mededelingen

Tussenkomsten

Raadslid Poot heeft zo het gevoel dat ze in een quiz bent beland is en wil een klinker kopen. Ze is 
beginnen zoeken in de bijlage van 75 bladzijden en eindelijk op pagina 19 heeft ze afkorting voluit 
zien staan en op pas op pagina 61 werd het haar eindelijk een klein beetje meer duidelijker 
waarover het ging. Ze denkt dat ze niet de enige is die totaal niet weet over wat dit ging. Dus zou 
het handig zijn om misschien in de toekomst daar toch een korte bijlage bij te stoppen die toch 
duiding geeft wat er besproken wordt. Het is vervelend dat een  gemeenteraadslid hier een heel 
opzoekingswerk moet doen. De Voorzitter begrijpt haar zoektocht maar het is een punt dat op 
regelmatige basis ook al in deze legislatuur al eens terug  voorgekomen is. Hij heeft de vorige 
zitting daar ook de afkorting meegedeeld, en de uitleg waarover het ging. Hij begrijpt de 
opmerking maar hij denkt toch hier toch de afkorting geweten zou kunnen zijn.

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, 
Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân 
Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De Raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 
jaarvergadering TMVS dv van 16 juni 2020 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 van 27/02/2019, op om namens het bestuur alle 
akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 16 juni 
2020, te onderschrijven.

Artikel 3: externe communicatie: - afschrift tav TMVS dv per post/ mail ten laatste tegen 
11/06/2020 (Trigger: HG).

2. OCMWR/2020/016 | Beleidsdomein IVA Zorg - Start van de procedure - Raamcontract aankoop 
werkkledij - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - raming € 71.124,50 excl 
btw - Bekrachtiging beslissing Vast Bureau 

Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond



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;
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 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) 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, inzonderheid artikel 90, 1°;

Feiten, context en argumentatie

In beslissing van het Vast Bureau van 18.03.2020 werd de uitvoering van de gunningsprocedure 
reeds opgestart zodoende de vooropgestelde planning van de opdracht niet in het gedrang kwam;

Er dient voor enerzijds het verzorgend- en logistiek personeel en anderzijds het keukenpersoneel 
uit de woonzorgcentra werkkledij aangekocht te worden;

De huidige werkpakken zijn in gebruik sedert 2012.  Het gaat om het vernieuwen van de huidige 
werkpakken over een periode van 4 jaar. 
Voor het verzorgend- en logistiek personeel (perceel 1) voorziet de aanbestedende overheid 6 
boven- en 4 onderstukken.  Voor het keukenpersoneel worden 7 boven- en 4 onderstukken 
voorzien (perceel 2);

In het kader van de opdracht “Raamcontract aankoop werkkledij” werd een bestek met nr. 
2020/171 opgesteld door OCMW Menen - Dienst Economaat (als bijlage 1). 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Werkkledij verplegend- en logistiek personeel), raming: € 65.761,00 excl. btw of 
€ 79.570,81 incl. 21% btw;
* Perceel 2 (Werkkledij keukenpersoneel), raming: € 6.363,50 excl. btw of € 7.699,84 incl. 21% 
btw;

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 72.124,50 excl. btw of € 87.270,65 incl. 
21% btw;

De opdracht zal worden afgesloten voor een duurtijd van 48 maanden; 

De opdracht zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking;

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte 
over de exact benodigde hoeveelheden;

Volgende firma's werden reeds uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:

 De Berkel Bedrijfskleding, Zonnestraat 123, 9100 Sint—Niklaas

 Sarco nv, Orlaylaan 14-18, 9140 Temse

 Alsico Zonnestraat 223, 9600 Ronse

 Tric NV, Industriezone Vijverhoek 41-43, 8520 Kuurne

 Mireille NV/SA, Brusselsesteenweg 177, 1785 Merchtem

 Dutra nv/sa, Avenue Santin, 1300 Wavre

In het Vast Bureau van 08 april 2020 werd bijkomend beslist om de firma Landuyt Beroepskleding, 
Stationsstraat 302 te 8890 Moorsele op te nemen in de lijst van aan te schrijven leveranciers;

30 april 2020 om 10.30 uur werd voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes;



Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht voor perceel 1

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 50

2 Kwaliteit 45

2.1 Draagcomfort en esthetiek 25

2.2 Kleur en kleurcombinaties 15

2.3 Duurzaamheid 5

3 Leveringstermijn 5

  

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht voor perceel 2 

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 50

2 Kwaliteit 40

02.1 Draagcomfort en esthetiek 35

2.3 Duurzaamheid 5

3 Leveringstermijn 10

  

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bekrachtigt de beslissing van het Vast Bureau 
van 18 maart 2020 en van 08 april 2020 waarbij beslist werd dat:

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/171 en de raming voor de opdracht 
“Raamcontract aankoop werkkledij”, opgesteld door de OCMW Menen - Dienst Economaat (als 
bijlage 1). De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

De totale raming bedraagt € 72.124,50 excl. btw of € 87.270,65 incl. 21% btw (4 jaar). 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

 De Berkel Bedrijfskleding, Zonnestraat 123, 9100 Sint—Niklaas

 Sarco nv, Orlaylaan 14-18, 9140 Temse

 Alsico Zonnestraat 223, 9600 Ronse

 Tric NV, Industriezone Vijverhoek 41-43, 8520 Kuurne

 Mireille NV/SA, Brusselsesteenweg 177, 1785 Merchtem

 Dutra nv/sa, Avenue Santin, 1300 Wavre



 firma Business Tailoring /Maison D'Longueville - Zonneveld 15 - 8793 Sint-Eloois-Vijve 

 Landuyt Beroepskleding, Stationsstraat 302 te 8890 Moorsele 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 april 2020 om 10.30 uur.

Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht:

PERCEEL 1

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 50

2 Kwaliteit 45

2.1 Draagcomfort en esthetiek 25

2.2 Kleur en kleurcombinaties 15

2.3 Duurzaamheid 5

3 Leveringstermijn 5

  

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

PERCEEL 2

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 50

2 Kwaliteit 40

2.1 Draagcomfort en esthetiek 35

2.3 Duurzaamheid 5

3 Leveringstermijn 10

  

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

 

3. OCMWR/2020/017 | Aanvaarding schenking aan OCMW met voorwaarden. 

Bevoegdheid orgaan

Ingevolge at. 78 DLB is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevoegd voor het aanvaarden van 
schenkingen.

Juridische grond

- Burgerlijk wetboek, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, Titel II, hoofdstuk IV, Schenkingen 
onder de levenden, art. 931 en volgende.

- Vlaamse Codex Fiscaliteit, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, art 2.8.4.1.1.§3,11°.

Feiten, context en argumentatie

Dhr. en Mevr. Neirynck Raymond- Verhas Odette, Volkslaan 27 Menen, hebben de wens 
uitgesproken om een schenking onder de levenden, van de som van € 100.000, te willen doen ten 
voordele van De Pelikaan en het Bezigheidstehuis, Anneessensstraat 27, van het OCMW.

De schenking dient aangewend te worden voor de verdere uitbouw van de nachtopvang van het 
Bezigheidstehuis (realisatie van bijkomende nachtopvangplaatsen) en voor de werking van de 



Pelikaan en het Bezigheidstehuis in het algemeen. Dhr. Neirynck wenst op de hoogte gehouden te 
worden betreffende de concrete aanwending van de som.

Het meerjarenplan vermeldt als actie AP 4.3 " we waken werk van een zorgzame stad waar 
iedereen op een kwalitatieve en respectvolle manier samen kan leven en wonen" en de concrete 
actie A 4.3.5 " Wij blijven inzetten op zorg voor mensen met een beperking (overig beleid De 
Pelikaan)" en de schenking zal een grote bijdrage hieraan leveren.

Notaris Develter Francis zal de authentieke schenkingsakte verlijden. De ontwerp-schenkingsakte, 
die als schenkingsbelofte kan aanzien worden en derhalve door dhr. en mevr. Neirynck-Verhas 
ondertekend werd, is bijgevoegd.

Ingevolge de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit geniet het OCMW geen vrijstelling en 
dient een schenkbelasting van 5.5% betaald te worden, wat neerkomt op 
€ 5 500.

De totale kosten, incl. aktekosten, registratie, ... bedragen € 7197,88 incl. BTW. 

Financiële gevolgen:

Ontvangsten: € 100 000: art. 1500000 (investeringssubsidies en schenkingen) /091120 
(woonondersteuning Claude Vancoillie) (actie A 4.3.5.)
Uitgaven: € 7197,88 : art. 6131001 (erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, 
advocaten)/091120 (actie A 4.3.5)

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn aanvaardt de schenking en de daaraan 
verbonden voorwaarden en keurt de ontwerp-schenkingsakte goed. De aan deze schenking 
verbonden kosten (ereloon notaris en schenkbelasting, registratierechten) ten bedrage van € 7 
197,88 worden ten laste genomen.

4. OCMWR/2020/014 | Sociaal tolkendienst - samenwerkingsovereenkomst met het agentschap 
integratie en inburgering. 

Bevoegdheid orgaan

decreet lokaal bestuur art. 84

Juridische grond

Geen.

Feiten, context en argumentatie

Eind 2019 kregen de lokale besturen van het Vlaams agentschap integratie en inburgering een 
voorstel van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de dienstverlening van het sociaal 
tolken en vertalen aangepast aan het nieuw financieringsmodel dat het agentschap sedert 
1/1/2020 hanteert.

Het OCMW voorziet een budget van 3000 euro voor organisaties in het ruime welzijnsveld 
Menen. De integratiedienst geeft een extra toelage van 1000 euro waardoor het budget finaal op 
4000 euro komt.

De werking van de tolkendienst is de laatste jaren sterk gewijzigd. De nieuwe werking vanaf 2020 
omvat:

Evolutie/ervaring partners

Het aantal opdrachten waarvoor een tolk voorzien kon worden ligt de laatste 3 jaar veel 
lager: enerzijds door verhoogd aantal aanvragen bij het agentschap die niet over voldoende 
tolken beschikt om in te gaan op de aanvragen, anderzijds omwille van de migratiestromen van 



de laatste jaren uit gebieden waarvoor er praktisch geen tolken zijn. We spreken dan over 
knelpunttalen: Tigrinya (land: Eritrea) of Dari/Pasjtoe (land: Afghanistan). 

Daardoor heeft de prijsstijging geen impact op het voorziene budget. De tendens is nu dat de 
diensten niet altijd meer geneigd zijn om een tolk aan te vragen omdat ze er heel vaak geen ter 
beschikking krijgen. De nood blijft echter wel hoog. Steeds vaker worden dan ook 
gelegenheidstolken gebruikt bij gesprekken waar een gecertificeerde tolk op zijn plaats is. 
Inzetten van kinderen om te tolken gaan we als dienst blijven afraden.

Proefproject taalhulpen Kortrijk

Momenteel loopt er een proefproject in Kortrijk om taalhulpen in te zetten. Dit zijn 
gelegenheidstolken die een verkorte vorming krijgen. Er wordt onderzocht bij welke gesprekken 
deze mensen kunnen worden ingezet, onder welke voorwaarden, welke vormingsnoden er zijn...

Voor Menen wachten we op deze resultaten om dan na te gaan of het voor Menen een optie kan 
zijn om het gebruiken van de gelegenheidstolken te coördineren: tolken zoeken, vorming bieden 
en deze inzetten bij bepaalde gesprekken waar een gecertificeerde tolk in principe niet nodig is = 
inschrijving kinderen op school kan een voorbeeld zijn.

Inzet middelen vanuit andere beleidsdomeinen?

Er wordt momenteel vanuit het VVSG duidelijkheid gevraagd over tussenkomsten in het betalen 
van tolken bij de verschillende beleidsdomeinen. Voor het merendeel van de beleidsdomeinen 
geldt dat er nog geen nieuws was, met uitzondering van het departement onderwijs en vorming, 
dat van Minister Weyts de boodschap heeft gekregen dat er vanaf 1 januari 2020 geen middelen 
meer worden voorzien voor inzet van tolken, tenzij voor inburgeraars'.

Fedasil voorziet in 2020 geen extra tegemoetkoming in de tussenkomst voor haar 
opvangpartners, dus ook niet voor de LOI en dat Fedasil overweegt om met een eigen 
tolkendienst te werken. Voor het Rode Kruis opvangcentrum Menen heeft deze beslissing echter 
wel een grotere financiële impact en werd de vraag gesteld naar een verhoging van de 
tussenkomst van stad Menen voor het aanvragen van tolken.

Momenteel vallen de kosten voor het inzetten van tolken op de lokale besturen en op de 
gebruiker zelf.

Wijzigingen

 een betere afstemming tussen het aanbod tolken van het agentschap integratie en 
inburgering en het aanbod van de stedelijke agentschappen in Gent en Antwerpen

 een duidelijker plaats van het aanbod sociaal tolken en vertalen in een ruimere waaier 
van communicatie-ondersteunende elementen

 optimalisering van het aanbod door investeringen in o.a. taalbeleid, uitbreiding van de 
communicatiewaaier, innovaties zoals videotolken, advies en vormingsaanbod

 duurzaam financieringsmodel 

Voor 2017 konden we in Menen à rato van ongeveer 30 euro/tolkenbeurt in 133 opdrachten 
voorzien. Voor 2017/2018/2019 à rato van ongeveer 60 euro/tolkenbeurt werd er voorzien in 
maximaal 67 opdrachten. 

Vanaf 01/01/2020 zijn er nieuwe tarieven:

1. tolkentelefoon

1. basis uurtarief: 48 euro

2. forfait van 12 euro voor gesprekken tot 15 minuten

3. 4 euro per bijkomen segment van 5 minuten

4. annulatievergoeding volgens de afspraken in de kaderovereenkomst 

2. tolken ter plaatse



1. basis uurtarief: 48 euro

2. forfait van 48 euro voor gesprekken tot 1 uur

3. 12 euro per bijkomend begonnen kwartier

4. annulatievergoeding volgens de afspraken in de kaderovereenkomst 

De verdeelsleutel voor 2020 houdt rekening met de aanvragen doorheen de laatste jaren en ziet 
er voor 2020 als volgt uit:

 Rode Kruis opvangcentrum (780 euro of 13 opdrachten)

 CAW Zuid-West Vlaanderen (780 euro of 13 opdrachten)

 Basisonderwijs (480 euro of 8 opdrachten)

 AZ Delta campus Menen (360 euro of 6 opdrachten)

 OCMW diensten (300 euro of 5 opdrachten)

 Secundair onderwijs (300 euro of 5 opdrachten)

 Dienst burgerzaken (180 euro of 3 opdrachten)

 Psychiatrisch centrum OLV Vrede (180 euro of 3 opdrachten)

 Dagcentrum Delta/Tamboer (180 euro of 3 opdrachten)

 CGGZ Mandel en Leie (180 euro of 3 opdrachten)

 CLB's (120 euro of 2 opdrachten) 

Eens dit bedrag overschreden is dienen de diensten zelf in te staan voor de gemaakte kosten! Ze 
kunnen wel blijven beroep doen op de tolkendienst. Jaarlijks wordt de verdeelsleutel opnieuw 
bekeken en kan er geschoven worden met de subsidie. Elke partner/dienst die wenst gebruik te 
maken van het aanbod van de tolkendienst moet sedert 01/01/2020 een aparte 
samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het agentschap integratie en inburgering. De 
integratiedienst zal hen daar alle ondersteuning in geven en hen de informatie/contracten 
overmaken.

Tussenkomsten

Raadslid Poot maakt de bemerking dat het haar verwondert dat er zo weinig opdrachten zijn. Ze 
ziet dat voor het OCMW het er maar 3 zijn en dat is wel vreemd voor een Stad waar er eigenlijk 
heel wat anderstaligen wonen. Ze vraagt zich af wat dat daar nu juiste de reden voor is en ze ziet 
dat er wel deels wel een antwoord op is. Ze vermoedt dat er toch wel heel wat delicate kwesties 
en onderwerpen zijn of psychische hulp waar heel wat vraag voor is en zeker voor mensen die de 
taal niet machtig zijn. Loopt dit dan hier zo perfect? Of is er een andere reden waarom er zo 
weinig opdrachten voor zijn. Schepen Declercq verklaart dat deze samenwerkingsovereenkomst 
uiteraard maar een stukje is van alle vertalingen en tolkenopdrachten die op ons grondgebied 
gebeuren, bijvoorbeeld vanuit het opvangcentrum of vanuit de politie zijn er een aantal andere 
mogelijkheden, ook scholen hebben een aantal andere mogelijkheden. Binnen de medewerkers 
zijn er ook mensen die bepaalde talen machtig zijn waardoor er minder een beroep moet gedaan 
worden op de tolkendienst van het agentschap en hiervoor wordt een beroep gedaan voor talen 
die minder gangbaar zijn. Engels, Frans, Russisch en Arabisch zijn talen die binnen het 
stadsweefsel aanwezig zijn en waar er mensen zijn die een stuk kunnen ondersteunen. Ook heel 
veel anderstaligen mensen hebben een soort contact-taal zoals Frans en Engels waardoor er geen 
beroep moet gedaan worden op die duurdere tolken van het agentschap. Dat wordt enkel maar 
gebruikt wanneer het heel belangrijke gesprekken zijn of wanneer het belangrijk is dat heel juist 
en correct vertaald en getolkt wordt. Soms brengen mensen ook familie mee om voor hen te 
tolken of mensen uit hun eigen netwerk. Dus deze samenwerkingsovereenkomst gaat maar over 
een klein deeltje van alle taal en tolkopdrachten op ons grondgebied. Raadslid Poot bedankt 
schepen Declercq voor het antwoord.

Stemming



Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Guy 
Blancke, Kasper Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, 
Frederik Vandamme, Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân 
Vanderhispallie, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 stem tegen (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Artikel 1: De integratiedienst van stad & OCMW Menen ondersteunt de partners administratief in 
het afsluiten van hun overeenkomst met het agentschap integratie en inburgering en zal hen de 
nodige informatie overmaken.

Artikel 2: Het OCMW keurt de samenwerkingsovereenkomst met het agentschap integratie en 
inburgering goed.

5. OCMWR/2019/081 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 4 
maart 2020. 

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.

Tussenkomsten

De voorzitter besluit voor vandaag en deze zitting is veel verlopen dan de vorige testzitting. Hij 
hoopt om een volgende keer in een meer normale setting te kunnen vergaderen.  

Stemming

Met 29 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Eddy Lust, Renaat Vandenbulcke, Patrick Roose, Mieke 
Syssauw, Herman Ponnet, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Angelique Declercq, Martine 
Fournier, Laurent Coppens, Caroline Bonte-Vanraes, Berenice Bogaert, Philippe Mingels, Kasper 
Vandecasteele, Dorianne De Wiest, Lisa Maxy, Stan Roose, Stefanie Platteau, Frederik Vandamme, 
Willy Ugille, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Guy 
Blancke)

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting dd. 4 
maart 2020 goed.

Namens de OCMW-raad

Algemeen Directeur
(get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad
(get) Tom Vlaeminck
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