Memorie van toelichting van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
donderdag 23 mei 2019
VOORSTEL VAN BESLISSINGEN

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Voorstel van besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 25 april 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2.

Vaststellen jaarrekening 2018
Feiten, context en argumentatie
Het is decretaal bepaald dat de jaarrekening ten laatste op 30 juni van het volgende
boekjaar moet vastgesteld zijn door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De jaarrekening 2018 (inclusief inventaris van de bezittingen, vorderingen, schulden
en verplichtingen) zoals opgemaakt door de financieel directeur werd tijdig bezorgd
aan de raadsleden.
De jaarrekening 2018 bevat de volgende onderdelen:
-de beleidsnota
-de financiële nota
-de samenvatting van de algemene rekeningen
-de toelichting bij de jaarrekening (deze moet een verduidelijking bieden van de
jaarrekening en moet niet worden vastgesteld).
Voorstel van besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de Provinciegouverneur en aan
de Vlaamse Overheid – Agentschap Binnenlands Bestuur.
Op hetzelfde moment zal de jaarrekening toegestuurd worden aan de gemeenteraad.
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3.

EthiasCo cvba - aanduiden van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
Het OCMW Kuurne is lid van EthiasCo cvba.
Het OCMW Kuurne ontving een brief van EthiasCo cvba van 29 april 2019 waarin staat
dat de gewone algemene jaarvergadering zal doorgaan op donderdag 13 juni 2019.
Naar aanleiding van de hernieuwing van de OCMW-raad op 2 januari 2019 dient het
mandaat hernieuwd te worden.
We verwijzen naar de statuten van EthiasCo cvba.
Het is aangewezen een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger vanuit het OCMW aan te stellen voor de duur van de legislatuur
2019-2024.
Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/mevrouw..., wonende .... te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van het OCMW Kuurne om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van EthiasCo cvba.
De heer/mevrouw ..... , wonende ... te 8520 Kuurne, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW Kuurne om deel te nemen aan de
algemene vergaderingen van EthiasCo cvba.
Artikel 2
Het onder artikel 1 verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de OCMWraad worden ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van
OCMW-raadslid verliezen en dit uiterlijk op de datum van de installatie van de nieuwe
OCMW-raad, volgend op de vernieuwing van de OCMW-raad.
Artikel 3
Het Vast Bureau wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en
een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan EthiasCo cvba.

4.

Bouwmaatschappij Eigen Gift - Eigen Hulp
- aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen
Feiten, context en argumentatie
Het OCMW neemt deel aan de Bouwmaatschappij Eigen Gift-Eigen Hulp.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werd op 2 januari 2019 de
nieuwe OCMW-raad aangesteld, waardoor het noodzakelijk is een nieuwe
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene en
buitengewone algemene vergaderingen van de Bouwmaatschappij Eigen Gift-Eigen
Hulp aan te duiden om het OCMW geldig te kunnen vertegenwoordigen tijdens de
legislatuur 2019 – 2024.
Een afgevaardigde van het OCMW moet worden aangesteld om het OCMW geldig te
vertegenwoordigen op de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
de Bouwmaatschappij Eigen Gift-Eigen Hulp en namens het OCMW alle akten en
bescheiden in dit verband te onderschrijven.
Het is aangewezen ook een plaatsvervanger aan te stellen om problemen in verband
met verhindering te vermijden.
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Voorstel van besluit
Artikel 1
De heer/mevrouw........................................, wonende........................ te 8520
Kuurne, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW Kuurne om deel te
nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen van
de Bouwmaatschappij Eigen Gift-Eigen Hulp.
De heer/mevrouw ......................................., wonende ............................. te
8520 Kuurne, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het
OCMW Kuurne om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene
vergaderingen van de Bouwmaatschappij Eigen Gift-Eigen Hulp.
Artikel 2
De onder artikel 1 verleende vertegenwoordigingsmandaten kunnen steeds door de
raad worden ingetrokken en nemen van rechtswege een einde wanneer de
vertegenwoordigers de hoedanigheid van raadslid verliezen en dit uiterlijk op de
datum van de installatie van de nieuwe raad, volgend op de vernieuwing van de
OCMW-raad.
Artikel 3
Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en
een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Bouwmaatschappij
Eigen Gift-Eigen Hulp, Lt.-Gen. Gerardstraat 6 te 8520 Kuurne.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

5.

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn legislatuur 20192024 - vaststellen
Feiten, context en argumentatie
Artikelen 38 en 74 van het decreet lokaal bestuur bepalen dat de raad voor
maatschappelijk welzijn bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk
reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen opgenomen worden voor de
werking van de raad en waarin minstens bepalingen opgenomen worden over:
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het
presentiegeld en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke
kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat van lid van de raad
voor maatschappelijk welzijn of lid van het vast bureau;
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het
dossier aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsook de wijze
waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de
raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken;
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen
van de raad voor maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt;
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de
instellingen en diensten die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
opricht en beheert;
5° de voorwaarden waaronder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hun
recht uitoefenen om aan de voorzitter van het vast bureau en aan het vast bureau
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen;
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van
de vorige vergadering ter beschikking worden gesteld van de leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
(7°)
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8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 279, worden ondertekend;
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen,
wordt uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld;
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 83,
vijfde lid.
Er werd een ontwerp van huishoudelijk reglement opgemaakt.
Voorstel van besluit
Artikel 1
Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de
legislatuur 2019-2024, zoals in bijlage aan deze beslissing gehecht, wordt vastgesteld.
Het nieuwe huishoudelijk reglement vervangt het bestaande reglement.
Artikel 2
Deze beslissing wordt onderworpen aan het administratief toezicht.
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