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VERONTSCHULDIGD

/ 

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting open om 23.20 uur.

De Voorzitter van de OCMW-Raad verklaart de zitting gesloten om 23.42 uur. 

 

OPENBAAR

1. OCMWR/2021/025 | Beleidsveld Assistentiewoningen - Starten van de opdracht 'Vervangen 
welzijnsalarmering GAW Moderato: leveren, plaatsen, aansluiten aan het bestaande 
domoticasysteem en programmeren' - Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen ondernemers 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 77-78

Juridische grond

 Wet van 17 juni 2016 

 Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten 

Feiten, context en argumentatie

In het kader van de opdracht “Vervangen welzijnsalarmering GAW Moderato: leveren, plaatsen, 
aansluiten aan het bestaande domoticasysteem en programmeren” werd een bestek met nr. 2021/181 
opgesteld door OCMW Menen - Dienst Economaat.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 126.002,39 excl. btw of € 141.122,68 incl. 12% 
btw. 

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



Er wordt voorgesteld om volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

 EEG nv, Oostlaan 5, 8560 Gullegem

 BVBA Electrolyse, Ieperstraat 412, 8930 Menen

 Ceratec nv, Touquetstraat 228, 7783 Ploegsteert

Overwegende dat 1 juni 2021 wordt voorgesteld als limietdatum voor het indienen van de offertes;

De prijs (50 pnt), de kwaliteit technisch dossier (35 pnt), plan van aanpak (10 pnt) en opleiding (5 pnt) 
zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht. 

Voor de uitgave van deze opdracht is het nodige krediet voorzien. 

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht 'Vervangen 
welzijnsalarmering GAW Moderato: leveren, plaatsen, aansluiten aan het bestaande domoticasysteem 
en programmeren', opgesteld door OCMW Menen (bijlage 1). De lastvoorwaarden worden voorgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 126.002,39 excl. btw of € 141.122,68 incl. 12% btw. 

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

 EEG nv, Oostlaan 5, 8560 Gullegem

 BVBA Electrolyse, Ieperstraat 412, 8930 Menen

 Ceratec nv, Touquetstraat 228, 7783 Ploegsteert

Artikel 4: De prijs (50 pnt), de kwaliteit technisch dossier (35 pnt), plan van aanpak (10 pnt) en opleiding 
(5 pnt) zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht. 

2. OCMWR/2021/024 | Beleidsveld Patrimonium zonder maatschappelijk doel - Gebouw De Feniks - 
Starten van de opdracht 'Aanleg parking' - Goedkeuren lastvoorwaarden, gunningswijze en uit 
te nodigen aannemers 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur artikel 77-78

Juridische grond

 Wet van 17 juni 2016 

 Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten 

Feiten, context en argumentatie

Het Vast Bureau van 21 september 2017 heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Impuls Menen goedgekeurd met het oog op het gezamenlijk plaatsen van 
een overheidsopdracht tot verbouwing- en renovatiewerken aan het gebouw 'De Feniks' (in toepassing 
artikel 48 Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016) (bijlage 1). 



Uit voormelde samenwerkingsovereenkomst blijkt dat de Sociale Huisvestigingsmaatschappij Impuls 
Menen aangeduid wordt om in gezamenlijke naam als opdracht gevend bestuur / aanbestedende 
overheid op te treden en in te staan voor de plaatsing, gunning en uitvoering van de diverse 
overheidsopdrachten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van het OCMW.

In het kader van de opdracht 'Aanleg Parking' werd een bestek opgesteld door de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Impuls Menen (bijlage 2).

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 74.698,50 EUR (excl. BTW). De kosten zijn ten 
laste van OCMW Menen. 

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

Enkel de prijs is van toepassing bij de gunning van de opdracht. 

Voor de uitgave van deze opdracht is het nodige krediet voorzien. 

Tussenkomsten

Raadslid Bogaert vraagt dat de lijst van de aannemers toegevoegd wordt en stelt vast dat Veerkracht 
4 als sociale tewerkstellingsfirma erbij staat en dat is positief. In het verleden werden er nog 
toewijzingen gedaan uitsluitend voor sociale tewerkstellingsinitiatieven, zoals ook voor de voetpaden. 
Waarom worden er hier dan zoveel firma’s aangeschreven en waarom werd er niet uitdrukkelijk 
gekozen voor sociale tewerkstelling? Schepen Vandenbulcke bevestigt dat Veerkracht 4 op de lijst 
van de aannemers staat. Het is helemaal niet zeker of dat Veerkracht 4 die opdracht zal uitvoeren of zal 
deelnemen aan de aanbesteding en dat de tijd zal hebben om dit uit te voeren? Vandaar dat dat een 
aantal aannemers voorgesteld worden waar er een goede ervaring mee is. Raadslid Vanraes zal zien 
dat dit allemaal West-Vlaamse firma’s zijn. De stad gaat niet enkel voor Veerkracht 4 maar ook voor 
een aantal aannemers waarbij er vertrouwen is dat die werken nog dit jaar kunnen uitgevoerd worden.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek (bijlage 2) en de raming voor de opdracht 'Aanleg 
Parking', opgesteld door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Impuls Menen. De lastvoorwaarden 
worden voorgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 74.698,50 EUR (excl. BTW). De fietsenstalling wordt 
geïntegreerd in het gebouw

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: Volgende aannemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

 Ockier wegenbouw, Noordlaan 18, Kuurne

 Devriese, Oude Heirweg 17, Kuurne.

 Lavaert, Aalbeeksesteenweg 25, Lauwe 

 Mahieu NV, Leo Baekelandlaan 5, 8460 Oudenburg

 Daniel Seru, Bedrijvenlaan 14, 8630 Veurne

 Francovera, Hoogweg 46, 8940 Wervik

 Veerkracht 4, Yv. Serruysstraat 30, 8930 Menen

Artikel 4: Enkel de prijs is van toepassing bij de gunning van de opdracht. 



3. OCMWR/2021/022 | Goedkeuring van nieuwe COVID-19 maatregelen voor gebruikers van het 
OCMW 
Bevoegdheid orgaan

decreet voor lokaal beleid  - 22 december 2017

Juridische grond

KB (24/12/2020) en Omzendbrief (1/02/2021) houdende maatregelen ter bevordering van het 
psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve 
gezondheidsmaatregelen.

KB (3 maart 2021) en Omzendbrief (26 maart 2021) betreffende de te verlenen steun aan jongeren en 
studenten in het kader van de COVID-19 crisis.

Feiten, context en argumentatie

Ten gevolge van de Coronapandemie wordt er vastgesteld dat de beperkende maatregelen steeds 
meer financiële en psychologische problemen met zich meebrengt.  Kwetsbare mensen worden extra 
getroffen. De mentale weerbaarheid in de samenleving neemt aanzienlijk af, mede door een gebrek 
aan perspectief en de duur van de crisis.  Om de OCMW's aan te moedigen om nieuwe acties te 
ontwikkelen werd door de federale overheid extra toelages toegekend. 

1) maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de 
dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de 
toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen (uitgewerkt voorstel van reglement in 
bijlage)
 Aan de OCMW’s wordt een toelage ten bedrage van 19.734 euro toegekend om:

 –  het psychologisch welzijn van de gebruikers te bevorderen en om het psychologisch lijden als 
gevolg van sociaal isolement te bestrijden;

Het voorstel is om de subsidie gedeeltelijk te gebruiken voor het betalen van prestaties van derden 
inzake de psychologische ondersteuning voor de gebruikers van het OCMW.  Het gaat over de kosten 
van fysieke of digitale psychologische consultaties, individueel of in kleine groepen.  De bedoeling is om 
de financiële drempel weg te werken voor kwetsbare mensen die nood hebben aan psychologische 
ondersteuning.  

Een ander voorstel is om regionaal de middelen in te zetten.  De werkgroep psychologische 
ondersteuning (W13 -Kuurne/Waregem/Menen) gaat na welke samenwerkingsverbanden ontwikkeld 
kunnen worden of in stand kunnen worden gehouden om deze psychologische ondersteuning in de 
praktijk te brengen. Een uitbreiding van de bestaande samenwerking met vzw Solentra 
(traumabegeleiding van vluchtelingen uit oorlogsgebieden) werd reeds door de meeste 
steden/gemeenten positief onthaald.  Er worden sporen bewandeld met het netwerk GGZ voor 
(uitbreiding) samenwerking met eerstelijnspsychologen, ook in het kader van de OverKophuizen.   

 –  om het begrip en de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen te verbeteren. 

Hier is er reeds een samenwerking met LOGO leieland en het Huis van het Kind. 

2) te verlenen steun aan jongeren en studenten in het kader van de COVID-19 crisis. (uitgewerkt 
voorstel van reglement in bijlage)
Met de omzendbrief werden er twee maatregelen voorgesteld. 

- Voor jongeren/studenten tussen 18 en 25 jaar kan het OCMW structurele of specifieke steun 
toekennen vanaf 01.04.2021 tot 31.12.2021.  Hiervoor ontvangt het OCMW van POD MI een toelage 
van 27.570 euro.  De besteding van de middelen dienen via het Uniek jaarverslag verantwoord te 
worden in 2022.

- De tweede maatregel beoogt het versterken van de steun die de OCMW’s kunnen verlenen in het 
kader van het GPMI voor jongeren en studenten die een leefloon ontvangen.  Het is absoluut 
noodzakelijk dat de doelstellingen van het GPMI worden aangepast aan de huidige situatie. Er werd 



beslist om de GPMI-toelage van 10% van het leefloonbedrag te verhogen. De GPMI-toelage zal worden 
verdubbeld (20%) gedurende de periode van 01 april 2021 tot en met 30 juni 2021 wanneer ze wordt 
toegekend in het kader van een GPMI voor een jongere onder de 25 jaar of voor een student. 
(schatting van extra middelen = 20.000 euro)

De toelage kan worden aangewend voor opleidingen, onderwijsondersteuning, remedial teaching, 
psychologische begeleiding, schoolkosten, aankoop van een computer, … Ze kan ook worden 
aangewend voor personeelskosten voor een maatschappelijk werker (in de ruime zin) die instaat voor 
de begeleiding en activering van de personen die een GPMI hebben afgesloten.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Enig artikel: de OCMW-raad keurt de voorstellen voor de toepassing van de twee nieuwe COVID-19 
maatregelen goed.

4. OCMWR/2021/021 | Algemene jaarvergadering der aandeelhouders van TMVS dv op dinsdag 15 
juni 2021 - vaststellen agenda. 
Bevoegdheid orgaan

Decreet Lokaal Bestuur, artikel 77-78

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 15.06.2021 om 14.30 uur 
waarin volgende agenda werd meegedeeld:

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
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 boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a.   Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
    b.   Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur

Varia en mededelingen

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de 
agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 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 15.06.2021, te onderschrijven.



5. OCMWR/2021/009 | Goedkeuring verslag zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 31 maart 
2021. 
Bevoegdheid orgaan

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

Juridische grond

Artikelen 32 en 74 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 27 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, Lisa Maxy, Stan Roose, Frederik Vandamme, Julie Roussel, Ruben Soens, Sylvianne 
Scherpereel, Oceân Vanderhispallie, Eddy Vandendriessche, Alex Vanthournout, Karolien Poot, Lianna 
Mkrtchyan), 4 onthoudingen (Caroline Bonte-Vanraes, Vincent Dumortier, Mattias Eeckhout, Dries 
Defossez)

Besluit

Enig artikel: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het verslag van de vorige zitting van 31 maart 
2021.

6. OCMWR/2021/026 | Mondelinge vraag OCMW-Raad. 
Bevoegdheid orgaan

DLB 77-78

Juridische grond

Huishoudelijk reglement art. 11
art. 31 DLB

Feiten, context en argumentatie

De volgende mondelinge vraag werd ingediend voor behandeling in de OCMW-raad van 5 mei 2021 en 
werd na goedkeuring van het Vast Bureau doorverwezen naar de OCMW-Raad van 5 mei 2021.

Mondelinge vraag van Raadslid Poot.

Vraag ivm het OCMW verdient meer aandacht.
Door de inkanteling van het OCMW in de Stad zijn we allemaal, sinds 1 januari 2019, naast 
gemeenteraadsleden ook OCMW-raadsleden. Ik weet dat er in deze vergadering enkele mensen 
zetelen die vóór 1 januari 2019 in de OCMW-raad van Menen ervaring hebben opgedaan, maar voor de 
meesten onder ons geldt dat het OCMW een orgaan is waar we weinig mee vertrouwd zijn. Het OCMW 
blijft niettemin een zeer belangrijke rol opnemen in onze stad.  Het is dus van belang dat ikzelf als 
OCMW-raadslid én deze vergadering haar rol als OCMW-raad goed kunnen opnemen. Ik ben zelf al 12 
jaar werkzaam in het OCMW van Wevelgem. Ik word bijgevolg verondersteld te weten hoe dit orgaan 
werkt maar toch blijf ik een beetje op m’n honger zitten omdat ik eigenlijk niet goed weet hoe het 
OCMW van Menen werkt en hoe bijvoorbeeld het steunreglement in elkaar zit. Wat mij vandaag opvalt 
is dat de OCMW-raad een aanhangsel van de gemeenteraad. De OCMW-raadszitting heeft meer van 
een verplicht nummertje, dan van een vergadering. Toen we nog fysiek konden vergaderen, zagen we 
steevast de laptops dicht gaan na de agendapunten van de gemeenteraad. Er worden nauwelijks 



mondelinge vragen gesteld in de OCMW-raad. Meer nog… er is op de agenda van de OCMW-raad 
zelfs geen luikje “mondelinge vragen” voorzien. Daarom stel ik deze vraag in de gemeenteraad. Kan 
er  – uiteraard, van zodra de coronamaatregelen dat toelaten - een rondleiding georganiseerd worden 
voor de OCMW-raadsleden met een uiteenzetting over de werking én het steunreglement van het 
OCMW-Menen?

Schepen Declercq antwoordt dat deze mondelinge vraag op de OCMW-raad wordt besproken en dit is 
het bewijs dat er ook tijdens de openbare zitting van de OCMW-raad mondelinge vragen aan bod 
kunnen komen. Het is trouwens niet de eerste keer dat tijdens de OCMW-raad een vraag wordt gesteld 
en ze zou alle raadsleden aanmoedigen om dat meer te doen. De vragen die binnenkomen worden 
steevast bekeken op welk forum ze het best beantwoord worden, ofwel op de gemeenteraad of op de 
OCMW-raad. Het is zeker mogelijk om nog eens een uitleg over het OCMW/Sociaal Huis te krijgen, 
alsook een rondleiding eens de Covid-maatregelen dit toelaten. Die rondleiding werd eigenlijk al 
georganiseerd voor raadsleden van het Bijzonder Comité en uiteraard als u deel uitmaakt van het 
Bijzonder Comité zal er ook een introductiesessie voorzien worden en ze dacht dat dit januari 2022 is. 
Zowel de werking van het OCMW als de steunprincipes werden reeds uitvoerig toegelicht in een 
commissie sociale zaken, georganiseerd voor de OCMW-raadsleden en de leden van Bijzonder 
Comité. Ze herinnert zich trouwens dat het raadslid daar heel actief was. Dit steunreglement kwam ook 
aan bod in de gemeenteraad van december 2019. Men kan merken dat er een aantal fundamentele 
wijzigingen werden aangebracht omwille van de koppeling van de steun met de REMI en gelinkt aan 
het sociaal verslag. Alle wijzigingen of toevoegingen nadien omwille van subsidiëring bij 
de  steunreglementen worden altijd in de OCMW-raad toegelicht. In 2020 ging dit voornamelijk over 
Covid-gerelateerde steun die specifiek en tijdelijk is en daarnet vanavond was er de wijziging aan de 
covid-steun en ze had inderdaad ook wel verwacht dat daar misschien wat vragen over gingen gesteld 
worden maar dat is effectief niet gebeurd. Het is dus zeker mogelijk om daar nog eens opnieuw een 
toelichting over te geven bijvoorbeeld in de commissie sociale zaken, maar ze gaat ervan uit dat daar 
weinig nieuws zal te horen zijn in vergelijking met de vorige toelichting in 2019 omdat het 
steunreglement eigenlijk een kaderreglement is waar de maatschappelijk werkers zich altijd kunnen op 
beroepen om te zorgen dat iedere inwoner van Menen een gelijke behandeling krijgt rekening 
houdende met een specifieke situatie. Raadslid Poot repliceert kort en voor haar is het vooral echt wel 
te doen, hoe alles georganiseerd wordt en hoe het  proces van de intake verloopt naar de hulp die 
geboden wordt en welke soorten hulp er allemaal zijn. Dit komt inderdaad aan bod op de OCMW-raad 
maar ze had graag wel meer een overzichtelijke iets gezien en ze is wel blij dat er een rondleiding kan 
gegeven worden en dat er nog eens een uitleg kan gegeven worden en misschien kan dit wel aan bod 
komen op de commissie sociaal beleid. Ze meent zich te herinneren dat het eigenlijk vooral over de 
uitleg van de REMI ging en niet zozeer over specifieke vragen zoals bijvoorbeeld tussenkomsten in de 
huurwaarborg en tussenkomst in de begrafenis. Dit zijn inderdaad wel specifieke dingen die ze ook wel 
zal leren kennen het bijzonder comité. Ze vindt het uiteindelijk vooral ook spijtig dat de OCMW-raad 
volgt na een heel lange gemeenteraad. Het is nu 23.40 uur en ze is een beetje bang voor 
achteruitgang. Ze vindt dat misschien een aparte OCMW-raad toch beter zou zijn en de vermoeidheid 
slaat toe bij haar. Ze heeft de indruk dat er eigenlijk heel weinig mensen nog geïnteresseerd zijn terwijl 
het OCMW toch wel een heel cruciale rol speelt binnen de stad. Ze vindt dat de OCMW-raad toch meer 
aandacht zou mogen verdienen en misschien kan voorgesteld worden om de OCMW-raad eerst te 
behandelen voor de gemeenteraad, maar misschien is dit niet mogelijk. Er zou toch een mogelijkheid 
moeten zijn om hiervoor  meer interesse te krijgen om dat ook met de volle aandacht te kunnen 
doen. Voorzitter Vlaeminck voelt zich aangesproken omdat het om een praktische vraag gaat en 
wenst daar kort op in te gaan. Het is zo dat men niet altijd de OCMW-raad voor kan nemen omdat 
bepaalde punten van de gemeenteraad eerder moeten gestemd worden om daarna naar de OCMW-
raad verwezen te worden. Hij begrijpt de bezorgdheid maar er zijn ook praktische bezwaren. Hij geeft 
het laatste woord aan de schepen en dit was van zijn kant zijn reactie omdat hij zich aangesproken 
voelde omtrent dit punt om dat hij als voorzitter de regeling doet van de agenda. Schepen 
Declercq antwoordt dat als raadslid Poot effectief lid wordt van het bijzonder comité er uitvoerig 
informatie zal gegeven worden die iets minder relevant is voor een complete OCMW-raad omdat het 
dan gaat over de dagdagelijkse praktische werking van een aantal zaken die er hier minder toe doen. 
Ze voelt ook wel iets voor het voorstel naar OCMW-raad toe en ze begrijpt ook de voorzitter meet zijn 
bezorgdheid dat het praktisch niet altijd mogelijk is. Misschien is dit het geval als er geen punten op 
staan die in de twee raden moeten behandeld worden. De mogelijkheid bestaat misschien om een 
aantal keren per jaar de OCMW-raad te laten starten en te laten volgen door de gemeenteraad. Dit 



moet zeker onderzocht worden en dan kan ze zeker achterstaan. Een aparte OCMW-raadszitting 
behoort niet tot de opties, maar het omkeren van de zittingen van de raden zal ze zeker steunen.  

 

Besluit

Enig artikel: Volgende mondelinge vraag wordt behandeld in de OCMW-raad:

Mondelinge vraag van raadslid Poot: Vraag ivm het OCMW verdient meer aandacht.

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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