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OPENBAAR

1. OCMWR/2021/016 | Beleidsdomein IVA Zorg - Start van de procedure Levering vleeswaren en 
gevogelte (01.09.2021 - 31.08.2024) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - bestek 
nr. 2021/182 - raming € 380.778,12 excl. btw (3 jaar). 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 77 en 78.
Juridische grond

 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 
betreffende het bestuurlijk toezicht;

 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;

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 en artikel 57 en 
artikel 43;

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen;

Feiten, context en argumentatie



De huidige opdracht 'levering vleeswaren en gevogelte' gegund aan de firma Meco NV, Leegaardsdijk 4 
te 8400  Oostende, loopt contractueel af op 31 augustus 2021;

In het kader van de opdracht “Levering vleeswaren en gevogelte (01.09.2021 - 31.08.2024)” werd een 
bestek met nr. 2021/182 opgesteld door de OCMW Menen - Dienst Economaat (als bijlage);

Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Perceel 1 (Vleeswaren (divers vlees, kalfsvlees, lamsvlees, paardenvlees,  rundvlees, varkensvlees)), 
raming: € 182.517,41 excl. btw of € 193.468,45 incl. 6% btw;
* Perceel 2 (Gevogelte en konijn (kip, kalkoen, konijn en diversen)), raming: € 92.631,04 excl. btw of 
€ 98.188,90 incl. 6% btw;
* Perceel 3 (Fijne vleeswaren (hespen en filets, pasteien en gemalen vleesbereidingen, salamies en 
worsten, salades, vegetarische producten en diversen)), raming: € 105.629,67 excl. btw of 
€ 111.967,45 incl. 6% btw;
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 380.778,12 excl. btw of € 403.624,80 incl. 
6% btw voor de periode van 3 jaar;

De percelen 1, 2 en 3 worden afgesloten voor een duur van 36 maanden;
Deze zullen bij gebrek aan een nieuwe marktbevraging 1 x verlengd kunnen worden voor de periode 
van 12 maanden;

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

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden;
De raming van deze opdracht overschrijft de limieten van de Europese bekendmaking en dient 
bijgevolg nationaal en Europees bekendgemaakt te worden;
 
Volgende gunningscriteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht (alle percelen):
 

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 50

2 Kwaliteit 40

3 Service & levering 10

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1:
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/182 en de raming voor de opdracht “Levering 
vleeswaren en gevogelte (01.09.2021 - 31.08.2024)”, opgesteld door OCMW Menen - Dienst 
Economaat. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De totale raming bedraagt € 380.778,12 
excl. btw of € 403.624,80 incl. 6% btw.
 
Artikel 2:
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
 
Artikel 3:
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.



Artikel 4:
Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht (alle percelen):
 

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 50

2 Kwaliteit 40

3 Service & levering 10

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

2. OCMWR/2021/018 | Collectieve hospitalisatieverzekering: kaderovereenkomst - bevestiging voor 
periode 2022-2025. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Juridische grond

Gelet op de Rechtspositieregeling van personeel van stad en OCMW Menen, goedgekeurd bij 
raadsbeslissing van 2 februari 2020.

Feiten, context en argumentatie

De Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst biedt de provinciale en plaatselijke 
besturen een kaderovereenkomst inzake collectieve hospitalisatie aan krachtens artikel 21, 5° van de 
wet van 18 maart 2016.

In 2017 werd de opdracht in de wacht gesleept door AG insurance, voor een periode van 4 jaar. Dit 
contract loop af op 31/12/2021 en dus vaardigt de gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) een 
nieuwe overheidsopdracht uit in de loop van het 1ste semester van 2021.
De uitkomst van de overheidsopdracht wordt aan de besturen medegedeeld in de loop van de maand 
augustus 2021 en wordt gepubliceerd op de website www.gsd.fgov.be 

Overeenkomstig de reglementering moet de GSD in het bestek de besturen vermelden die zullen 
aansluiten bij de volgende kaderovereenkomst van 2022 tot en met 2025.

De overheidsopdracht heeft betrekking op het afsluiten van een collectieve hospitalisatie- en ernstige 
ziekteverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijk Sociale Dienst ten voordele 
van de provinciale en plaatselijke besturen;  De uitvoering van de opdracht zal ingaan op 1 januari 2022 
en aflopen op 31 december 2025, aldus voor een duur van 4 jaar.

Het doel van de overheidsopdracht, de verzekeringspolis en de procedure voor de besturen die 
momenteel aangesloten zijn bij de kaderovereenkomst met AG insurance, de in te vullen formulieren en 
de openbare procedure met polis worden in de brief van de GSD van 09/02/2021 aangehaald en zitten 
hierbij als bijlage.

De procedure voor de besturen die momenteel aangesloten zijn bij de kaderovereenkomst met AG 
insurance ziet er als volgt uit:

- formulier (p.5 brief in bijlage) invullen;
- terugsturen tegen 31 maart 2021 naar: info@gsd.fgov.be;
- aansluiting bevestigen met een gemeenteraadsbeslissing gericht aan de Federale Pensioendienst - 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Voorstel om verder deel te nemen en aangesloten te blijven bij de kaderovereenkomst collectieve 
hospitalisatieverzekering van de FPD- GSD, en dat met dezelfde volgende formule: betaling premie 
basisformule voor de hoofdverzekerde (= personeelslid).

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



Besluit

Artikel 1: De verdere aansluiting, deelname aan de kaderovereenkomst collectieve 
hospitalisatieverzekering 2022-2025 OCMW Menen (betaling premie basisformule voor de 
hoofdverzekerden) wordt bevestigd.

Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het ingevuld formulier aan de federale 
pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst uiterlijk tegen 31/03/2021 bezorgd.

3. OCMWR/2021/007 | Konekti - samen werk maken van een versterkte gezinsondersteuning en 
jeugdhulp in de regio Zuid-West-Vlaanderen - engagementsverklaring. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet over het Lokaal Bestuur  -22 december 2017

Juridische grond

Gelet op de oproep van het Aansturingscomité inzake Jeugdhulp tot meer capaciteit en samenwerking 
in de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTH), dat uitvoering geeft aan de rondzendbrief van Jo 
Vandeurzen d.d. 20 juni 2017.

Feiten, context en argumentatie

JeugdHulp Konekti is de naam van het samenwerkingsverband tussen een 60-tal partners uit de 
verschillende sectoren, inclusief lokale besturen, het verbindingsteam en de EersteLijnsPsychologische 
Functie voor kinderen en jongeren in Zuid-West-Vlaanderen. Het doel van JH Konekti is om meer hulp 
op tijd en op maat van kinderen, jongeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie te realiseren.

Konekti werd opgestart op 15 oktober 2018.  In de OCMW-raad van 5 december 2017 werd er het 
akkoord gegeven met de kandidaatstelling van het samenwerkingsverband Jeugdhulp.  Het 
samenwerkingsverband bestaat uit volgende partners: de lokale besturen, de Huizen van het Kind, het 
CAW, organisaties en voorzieningen erkend door de Vlaamse Agentschappen: voor Personen met een 
Handicap, Opgroeien, Zorg en Gezondheid (CGG) en de gemandateerde voorzieningen in de 
Jeugdhulpverlening. Binnen het samenwerkingsverband Konekti neem de OCMW vereniging W13 de 
rol van kernpartner op zich. Deze regierol is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en 
handelingen tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat.

Om meer hulp op tijd en op maat van kinderen, jongeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie te 
realiseren wordt de visie 1Gezin1Plan gehanteerd door alle partners.  De principes van 1Gezin1Plan 
staan centraal. De hulp aan de gezinnen moet leiden tot de toename van de zelfsturing en 'eigen 
kracht' van de gezinsleden.  Het gezin wordt als een volwaardige samenwerkingspartner beschouwd. 
Een interactief proces tussen alle stakeholders en het gezin integreert en prioriteert 1 gezinsplan 
(inventarisatie van problemen en doelen, in kaart brengen van de betrokken hulpverleners, welke extra 
hulp noodzakelijk is om de doelen te realiseren).  Om de nood aan ondersteuning bij complexe 
psychische klachten binnen het gezin te lenigen, is er vanaf 21 januari 2019 de 
eerstelijnspsychologische functie beschikbaar.  

Na 1 jaar werking bleek de nood hoog, want sinds de opstart waren er 353 vragen naar 
gezinsondersteuning.   Voor de EersteLijnsPsychologische functie kwamen er 120 vragen binnen. (zie 
jaarverslag Konekti).  Er werd een aanvraagdossier voor uitbreiding van het samenwerkingsverband 
Konekti, in het kader van 1Gezin1Plan, ingediend door W13 afdeling zorg (oproep van 16 juni 
2020).  Het aanvraagdossier werd door de Vlaamse Overheid nu goedgekeurd. Dit betekent dat voor 
Konekti vanaf 2021 jaarlijks een extra budget van 126.490,67 euro zullen ontvangen. Hierdoor kunnen 
drie extra personen in gezet worden voor Konekti: 1 extra eerstelijnspsycholoog (0,5 VTE) en twee 
verbinders (1,5 VTE) vanuit de dienst Ondersteuningsplan en vanuit de lokale besturen. In bijlage kunt 
u het goedgekeurde dossier raadplegen.

Om de doelstellingen van het samenwerkingsverband Konekti te realiseren, vraagt Konekti van elke 
partner een engagement, en dit uiterlijk tegen 25 maart 2021.  Hierbij wordt er gewerkt met een getrapt 
systeem, waarbij elke organisatie zelf de grootte van het engagement bepaalt. De engagementen 



bouwen verder op elkaar: hoe meer trappen u neemt, hoe groter uw engagement. U kan geen trap 
kiezen zonder de voorgaande trappen mee te nemen.

Het sociaal huis stelt voor om de volgende engagementen op te nemen:

Engagement 1. Het Sociaal Huis onderschrijft de algemene doelstellingen van het 
samenwerkingsverband en engageert zich zowel tot het mee uitdragen van die doelstellingen als tot het 
blijven zoeken naar mogelijkheden in de eigen werking om ze mee te realiseren.  Het sociaal huis zal 
actief participeren aan klankbordgroepen en aan mogelijke thematische werkgroepen.  Frederick Van 
Maele, hoofdmaatschappelijk werker zal samen met de ambassadeurs 'krachtgericht werken' (zie 
engagement 2) dit engagement opnemen.

Engagement 2.Het Sociaal Huis engageert zich tot implementatie van een traject naar (meer) kracht- 
en oplossingsgericht werken.  Hoe meer actoren in een gezinsnetwerk werken met deze visie en 
methodiek, hoe groter de succesfactor en hoe duurzamer het effect van een ondersteuning is.  De 
doelstelling is dat elke organisatie die verbonden is met Konekti het krachtgericht werken ondersteunt 
door 2 personen af te vaardigen als ambassadeur.    Het Sociaal Huis stelt twee kandidaten voor, 
namelijk maatschappelijk werkers Aster Geerardyn en Ksenia Bourdeau als ambassadeur 
"krachtgericht werken - 1G1P".  Deze personen zullen 2 sessies volgen rond krachtgericht werken, en 
gaan hiermee in de sociale dienst aan de slag.  

Engagement 3. Het overlegplatform "BIRTH" dicht de mazen tussen Brede Instap en Rechtstreeks 
Toegankelijke Jeugdhulp.   BIRTH is een plaats waar de BI en de RTJH elkaar treffen, afspraken 
kunnen maken, en samen creatief op zoek kunnen gaan naar oplossingen bij situaties waarbij er niet 
snel een oplossing gevonden wordt binnen de gemoduleerde hulp of het verbindingsteam.  Voor alle 
lokale besturen zoekt BIRTH één persoon die 1 keer per maand kan participeren aan een overleg met 
de partners, om 3 tot 5 casussen te bespreken.  Hierdoor kunnen bij het casusoverleg ook de bredere 
dienstverlening/aanbod en de juiste info rond regelgeving vanuit lokale besturen meegenomen 
worden. Deze persoon spreekt voor alle OCMW’s in het algemeen, en neemt contact op met het 
bevoegde OCMW indien een doorverwijzing nodig is of dienstverlening afgetoetst moet worden,…  Uit 
het regionaal diensthoofdenoverleg werd die functie toevertrouwd aan Frederick Van Maele, 
hoofdmaatschappelijk werker van het Sociaal Huis Menen.  Hierbij wordt ook dit engagement 
opgenomen.

Engagement 4. Het sociaal huis is niet bereid om een of meerdere verbinder(s) te detacheren naar het 
regionaal intersectoraal verbindingsteam voor een periode van twee jaar.  Er is weinig interesse bij de 
maatschappelijk werkers om als verbinder tijdelijk het verbindingsteam te versterken.  De sociale dienst 
kan in huidige omstandigheden het zich niet veroorloven om sterke krachten te detacheren.

Tussenkomsten

Raadslid Poot komt kort tussen en over Konekti is zeker geen slecht woord en dat is een heel goed 
samenwerkingsverband dat hopelijk nog even kan bestaan. Maar ze wil deze vergadering ook 
aangrijpen om de verzuchtingen van maatschappelijk werkers aan te kaarten bij dergelijke projecten 
want er is nu echt wel een overaanbod aan projecten en dat zijn allemaal één voor één goede projecten 
maar eigenlijk zien de  maatschappelijk werkers op de duur door de bomen het bos niet meer en dat is 
toch haar ervaring en ook de ervaring van haar collega’s. Er zijn zoveel goede 
samenwerkingsverbanden en projecten en soms zeer goede projecten die soms opeens niet meer 
worden verlengd en dat is dan heel spijtig. Daardoor verliest de maatschappelijk werker een beetje de 
moed en dan er opnieuw op zoek gegaan worden naar een ander project om verder mee aan de slag te 
gaan. Er wordt veel geput uit dezelfde projecten en dus daarom  is er echt wel een nood aan wat meer 
structurele organisaties binnen de sociale kaart die dan binnen hun werking kunnen experimenteren 
met verschillende projecten. Teveel projecten en teveel keuze zorgt er eigenlijk ook voor dat er een 
gevaar bestaat dat er op de duur niets meer wordt gekozen. Men ziet dit hier ook dat bij de 
engagementen de maatschappelijk werkers moeilijk te vinden zijn om deel te nemen aan die projecten 
net omdat ze vrezen dat het misschien soms tijdelijk is. Ze wil dit gewoon in deze vergadering 
aanbrengen als een signaalfunctie naar het bovenlokaal project. Ze hoopt dat haar mening hier ook 
wordt gedeeld want ze ziet alleszins ook dezelfde verzuchtingen bij haar collega’s en misschien moet er 
nagedacht worden hier ook de signaalfunctie op te nemen. Schepen Declercq deelt uiteraard de 
mening van het raadslid en niet enkel vanuit de maatschappelijk werkers maar ook vanuit het beleid is 
het zo dat er veel liever voor dergelijke problematieken een voldoende en duurzaam gestructureerde 



financiering zou komen vanuit de Vlaamse overheid want dan zouden er effectief op lange termijn een 
aantal engagementen opgenomen kunnen worden. Nu wordt dit projectmatig niet gedaan wetende dat 
men binnen de projecten ook nog een stuk van de tijd niet kan bezig zijn met cliënten maar effectief ook 
met subsidiedossiers, met het delen van informatie, met het  opzetten van netwerken en dergelijke. Ze 
hoopt samen met het raadslid en samen met haar heel het college en heel de gemeenteraad dat vanuit 
Vlaanderen dergelijke projecten duurzaam zouden moeten gefinancierd worden om de integrale 
jeugdhulp en bij uitbreiding heel veel projecten in de sociale sector duurzaam te laten financieren 
zodanig dat alle energie van de maatschappelijk werkers, van psychologen, van mensen die werken in 
die sector effectief naar de cliënten kan gaan en om niet te moeten gaan zoeken naar de middelen om 
deze doelstellingen te realiseren. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: de OCMW-raad keurt de engagementverklaring 'Konekti' goed.

4. OCMWR/2021/006 | Kennisgeving van het Jaarverslag 2020 voor erkende instellingen voor 
schuldbemiddeling. 
Bevoegdheid orgaan

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Juridische grond

Gelet op het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin waardoor het OCMW Menen een erkenning van onbepaalde duur 
krijgt als instelling voor schuldbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende 
regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring 
van een Vlaamse Centrum Schuldenlast;

De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de voorwaarden, de vaststelling, de toekenning en de 
vereffening van de subsidie;

Gelet op de verbintenis van het OCMW om zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire 
bepalingen van toepassing op instellingen voor schuldbemiddeling;

Feiten, context en argumentatie

De basisregistratie geeft een overzicht van het aantal gezinnen in begeleiding naargelang de 
verstrekte hulpverleningsmodules.  Die hulpverleningsmodules zijn budgetbegeleiding, budgetbeheer, 
schuldbemiddeling en/of collectieve schuldenregeling. Die cijfergegevens moeten we aan SAM – 
Steunpunt Mens en Samenleving bezorgen uiterlijk op 28 februari 2021.

De verwerking van deze gegevens van de basisregistratie leidt jaarlijks tot een rapport dat een globaal 
overzicht verschaft van het aantal gezinnen dat in budget- en/of schuldhulpverlening waren bij de 312 
erkende instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen.

Gelet op de basisregistratie van 2020 (bijlage 1) - in te dienen tegen 28 februari 2021.

Gelet op het vergelijkend overzicht van de basisregistraties van 2014 tot 2020 met het bijhorend 
verslagje (bijlage 2).

Gelet op de lijst met maatschappelijk werkers die in het jaar 2020 effectief aan schuldhulpverlening 
deden (bijlage 3) - in te dienen tegen 31 maart 2021.

Tussenkomsten



Raadslid Vandamme leest in het rapport dat er een stijging is van het aantal mensen met een profiel 
van psychologische en mentale problematiek. Hij vraagt zich dan ook af welk effect dit heeft op de 
werklast van de maatschappelijk werkers die daarbij betrokken zijn of die daar in actief zijn. Is er nood 
aan een werklastmeting? Als tweede signaal vraagt hij of er er nood is aan voldoende tolken en hier 
kan lokaal iets aan gedaan worden. Blijkbaar zouden er te weinig tolken zijn op dit moment om daarin 
te kunnen  ondersteunen. Is dit eerder omwille van corona of is dit omwille bepaalde talen die niet 
aanwezig zijn of zijn er te weinig tolkuren aangeboden op dit moment? Schepen Declercq zal probeert 
te antwoorden op de nood aan de werklastmeting naar aanleiding van de stijging van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid die in een budget- en schuldhulpverlening zitten. Het is effectief zo dat dit 
mensen zijn die meer aandacht vergen dan iemand die gewoon omwille van één of andere tegenslag 
zijn facturen niet kan betalen en enkel op weg gezet moet worden. Men kan zien dat de 
budgetbegeleidingen en dat de schuldbemiddelingen in vergelijking met de budgetbegeleiding ook 
stijgen want budgetbemiddeling is een stuk intensiever dan een gewone budgetbegeleiding. Het 
raadslid zal waarschijnlijk verheugd zijn te weten dat er momenteel een werklastmeting loopt binnen de 
sociale dienst, niet enkel binnen onze sociale dienst maar ook in een aantal sociale diensten in de regio 
net met de bedoeling om het effect van de gewijzigde doelgroep in kaart te kunnen brengen op de 
werkdruk van onze medewerkers. Anderzijds wat betreft het tolkenprobleem is het zo dat dit een en/en 
verhaal is. Momenteel is er heel weinig toegang tot beëdigde tolken waardoor dat er echt moeten 
keuzen gemaakt moeten worden welke tolk of wanneer men een tolk kan inzetten. Het heeft niets te 
maken met tolkenuren, maar effectief wel met de aanwezigheid van tolken en daarnaast de afwezigheid 
van tolken in bepaalde taalgroepen. Momenteel wordt bekeken of het eventueel een optie is om met 
niet-beëdigde tolken te werken voor bepaalde dienstverleningen. In een hulpverleningscontext is dit niet 
echt evident omdat nuancering daarin heel belangrijk is en in een aantal andere gemeenten werden al 
testen gedaan met niet-beëdigde tolken. Er werd vastgesteld dat die nuancering soms ontbrak en dat 
heel belangrijke zaken van "het tussen de regels lezen" wegvielen en net dat is belangrijk in een 
hulpverleningscontext. Het kan effectief wel dat op een later tijdstip voor heel basiszaken een beroep 
zou kunnen gedaan worden op tolken wanneer dat echt gaat over het verzamelen van data 
bijvoorbeeld maar in een hulpverleningscontext is de kwaliteit toch wel belangrijk en die kan enkel 
geboden worden door beëdigde tolken. Raadslid Vandamme vindt het een mooi antwoord maar zou 
toch graag hebben dat hij  van die werklastmeting ook tijdig op de hoogte wordt gebracht van zodra dat 
er daar resultaten zijn. Dat gaat ook een objectivering geven of dat daar een noodzaak is aan extra 
man- en vrouwkracht om die mensen te gaan ondersteunen en hij sluit zich bij de opmerking bij de 
voorzichtigheid bij niet-beëdigde tolken. Het is niet de bedoeling dat iemand die onbeëdigd gaat gaan 
tolken achteraf de problematiek van een persoon gaat gaan rondvertellen binnen de gemeenschap die 
deze taal ook rijk is. Schepen Declercq bevestigt dat de resultaten van de werklastmeting effectief 
uitvoerig gaat toegelicht worden in het bijzonder comité en in de commissie sociaal beleid.

Besluit

Artikel 1: De OCMW-raad neemt kennis van de basisregistratie (bijlage 1).

Artikel 2: De OCMW-raad neemt kennis van het vergelijkend rapport van de basisregistraties in 2014-
2015-2016-2017-2018 met het bijhorend verslagje (bijlage 2).

Artikel 3: De OCMW-raad neemt kennis van de lijst goed met maatschappelijk werkers die effectief 
aan schuldhulpverlening deden (bijlage 3).

5. OCMWR/2021/005 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 
februari 2021. 
Bevoegdheid orgaan

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt telkens de notulen goed van de 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: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting van 3 
februari 2021 goed.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(dig. get) Eric Algoet
#$ondertekening1$#

Voorzitter OCMW-Raad
(dig. get) Tom Vlaeminck

#$ondertekening2$#
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