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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

zitting van woensdag 3 juni 2020 om 23:14 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, 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, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan, Mattias Eeckhout, Raadsleden

Eric Algoet, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD

/ 

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 23.14 u.

De Voorzitter deelt mee dat de gemeenteraadscommissie Financiën plaatsvindt op dinsdag 23 juni 2020 om 
20.00 uur en de gemeenteraadscommissie Wonen op donderdag 25 juni 2020 om 19.00 uur.  

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 23.27 u. 

 

OPENBAAR

1. OCMWR/2020/019 | Algemene jaarvergadering der aandeelhouders van TMVS dv op dinsdag 16 
juni 2020 - stemming per stemformulier. 
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 van 27/03/2020 met ref. 727822 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

Gelet op de brief van 13/05/2020 met ref. 728386 om de algemene vergadering niet te laten doorgaan 
en de stemming te laten doorgaan per stemformulier.

ln navolging van de aangetekende oproeping met referentie727822 van 27 maart 2020 voor de 
algemene jaarvergadering van TMVS op dinsdag 16 iuni 2020 om 14.30 uur, hebben wij het genoegen 
u de agenda te bevestigen:

TMVS wenst de gezondheidsadviezen van de overheid te volgen inzake social distancing en 
samenscholing.

TMVS telt 251 vennoten waarvoor 258 vertegenwoordigers en 251- plaatsvervangende 
vertegenwoordigers voor de algemene jaarvergadering door de deelnemers zijn aangeduid. Gezien het 
openbaar karakter van deze algemene jaarvergaderingen zijn ruim 200 personen aanwezig. Bij het 
verzenden van deze briefwisseling is het organiseren van dergelijk grote bijeenkomsten niet 
toegestaan.

De raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging wenst gebruik te maken van de bepalingen 
vervat in het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 bij ontstentenis van bepalingen terzake in de 
statuten en de limitatieve uitzonderingsmaatregel voorzien door de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Zaken gepubliceerd in fine op de website https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-j.9-organen-
intergemeentelijke-samenwerkingsverbanden-en-verzelfstandigde-entiteiten-update .

Daartoe beslist de raad van bestuur dat de vertegenwoordigers van de deelnemers en bij ontstentenis 
hun plaatsvervangende vertegenwoordigers per stemformulier hun instemming met de agendapunten 
op geldige wijze schriftelijk kunnen overmaken,

Verduidelijking van de organisatie.

De raad van bestuur stelt aan de (plaatsvervangende) vertegenwoordigers dit stemformulier ter 
beschikking, om in te vullen, te ondertekenen en per mail of per post terug te zenden naar de 
vereniging. Dit formulier met de nodige handtekening(en) moet de vereniging ten laatste de vijfde dag 
die de dag van de algemene vergadering voorafgaat (i.c. donderdag 11 juni 2020), per e-mail of per 
post bereiken om geldig te zijn.

De voorzitter kan beslissen later ingekomen stemformulieren alsnog te laten meetellen.

De raad van bestuur besliste dat alle vragen schriftelijk kunnen worden gesteld. Ze dienen de 
vereniging per mail of per post te bereiken ten laatste de vijfde dag die de dag van de algemene 
vergadering voorafgaat (i.c. donderdag 11 juni 2020).

De raad van bestuur zal deze vragen schriftelijk (per mail) beantwoorden ten laatste op de dag van de 
algemene vergadering vóor de start van de algemene vergadering.

Stemming

Met 30 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, Mattias Eeckhout), 1 onthouding (Eddy 
Vandendriessche)

Besluit

Enig artikel : De OCMW-Raad beslist dat de heer Vandenbulcke, de aangeduide vertegenwoordiger 
vertegenwoordiger zoals beslist in OCMW-raad van 27/02/2019, om namens het bestuur alle akten en 



bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 16 juni 2020, zijn stem 
uitbrengt op het stemformulier in bijlage.

2. OCMWR/2020/021 | Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Woonmaatschappij Impuls 
betreffende terbeschikkingstelling van 2 woningen voor crisisopvang 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur

Juridische grond

Decreet lokaal bestuur

Organieke OCMW-Wet

Feiten, context en argumentatie

In het kader van een globale, goede samenwerking met de Woonmaatschappij Impuls werd 
afgesproken dat Impuls, 1 woning gelegen in de Kasteeldreef 46 te Rekkem en 1 woning gelegen in de 
Beukenlaan 9 te Lauwe, ter beschikking stelt als crisisopvang (doorgangswoning).

Op vandaag zijn er nog geen crisiswoningen in de deelgemeenten, dus dit is een goede zaak. Ook 
financieel want deze woningen worden gratis ter beschikking gesteld, wat maakt dat we niet dienen te 
huren op de privé-markt.

Deze terbeschikkingstelling gebeurt voor een duur van 12 jaar.

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert vindt het goed dat er dergelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor het pand in de 
Kasteeldreef vindt ze dat er een probleem met de buren zou kunnen zijn. Deze woning staat reeds 
geruime tijd leeg. Ze stelt voor dat de buurt bij deze terbeschikkingstelling zou betrokken worden, zodat 
dit veel vooroordelen zou kunnen wegnemen. Schepen Declercq is over dergelijke vraag verbaasd. 
Het gaat hier over een crisiswoning waarin mensen terecht komen als hun woning afgebrand is of als 
mensen echtelijke problemen hebben. In deze gevallen is er ook heel intensieve begeleiding vanuit het 
OCMW. Het is belangrijk dat die mensen in een veilige buurt terecht komen. Het lijkt haar ook logisch 
dat deze mensen ook met de buurt zullen kennismaken. Ze heeft toch wel bedenkingen bij deze 
vraagstelling. Raadslid Bogaert vindt dat haar vraag misschien eigenaardig overkomt, maar deze 
woning staat reeds lang leeg en er zijn veel jonge mensen met zorgproblemen en dit gaat niet over de 
personen in kwestie. Het is wel degelijk goed dat er woningen zijn om dergelijke mensen op te vangen. 
Schepen Vandenbulcke meldt dat deze terbeschikkingstelling verloopt in samenspraak met Impuls en 
nu zijn er crisiswoningen in Menen, Lauwe en Rekkem. Er is begeleiding door het OCMW en de 
termijnen van opvang zijn vrij kort en hij is blij dat Impuls dit aangeboden heeft. Het is maar normaal dat 
dergelijke mensen opgevangen worden en ondertussen worden de woningen ook onderhouden. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Woonmaatschappij Impuls als 
bijlage goed. Voor een duur van 12 jaar worden 2 woningen gratis ter beschikking gesteld voor gebruik 
crisisopvang.

3. OCMWR/2019/083 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 mei 
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.

Stemming

Met 30 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, Eddy 
Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna Mkrtchyan), 1 onthouding (Mattias 
Eeckhout)

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting dd. 6 mei 
2020 goed.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet

Voorzitter OCMW-Raad
(dig. get) Tom Vlaeminck


