Notulen van de vergadering van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 23 april 2020
Aanwezig:

Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Voorzitter van het Vast Bureau
Ann Messelier, Johan Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez, Leden
Vast Bureau
Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Rik Bouckaert, Fanny Decock, Annelies Vandenbussche, Geert
Veldeman, Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann
Dendauw Van Ooteghem, Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem
Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Isabelle Vereecke, Els
Verhagen, Bernard Marchau, raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
De vergadering begint om 21:58 uur

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 27 februari 2020 worden
goedgekeurd.

BESLOTEN
PUNTEN TER GOEDKEURING
2. Vaststellen jaarrekening 2019
Bevoegdheid en juridische grond
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, met in het bijzonder de
artikelen 250, 260, 262 en 595 en latere wijzigingen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en alle latere wijzigingen.
Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
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maatschappelijk welzijn en alle latere wijzigingen.
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 2019 (inclusief inventaris van de bezittingen, vorderingen,
schulden en verplichtingen) zoals opgemaakt door de financieel directeur werd
tijdig bezorgd aan de raadsleden.
De jaarrekening 2019 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).
Adviezen en visum
Er werd een positief advies gegeven voor het ontwerp van de jaarrekening 2019
(inclusief inventaris van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen)
door het managementteam van 2 april 2020.
Tussenkomsten
Raadslid Bouckaert zegt dat zijn fractie zich zal onthouden omdat er iets moet
gebeuren qua communicatie en voorafgaande uitleg naar gemeenteraadsleden.
Raadslid Veldeman zegt dat zijn fractie zich ook zal onthouden omdat er geen
commissievergadering was.
Stemming
Met 18 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan
Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez, Bram Deloof, Annelies Vandenbussche,
Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Jeroen Dujardin, Marc Plets,
Willem Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé, Carla Meyhui, Els Verhagen, Bernard
Marchau), 5 onthoudingen (Rik Bouckaert, Fanny Decock, Geert Veldeman, Ann
Dendauw Van Ooteghem, Isabelle Vereecke)
Besluit
Artikel 1
De jaarrekening 2019 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.
3.

Vaststelling van een tijdelijk kader van compensatiemogelijkheden
en delegatie aan de uitvoerende organen om op billijke en
haalbare wijze burgers, verenigingen, bedrijven, bezoekers, ... te
compenseren voor reeds betaalde tickets, inschrijvingsgelden
en/of andere tarieven - goedkeuring
Bevoegdheid en juridische grond
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen (meer specifiek
artikel 77).
De activatie van de federale fase dd.12.03.2020 van het crisisbeheer omwille van
het coronavirus met annulatie van diverse door gemeente, OCMW of AGB
georganiseerde recreatieve activiteiten tot gevolg.
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Feiten, context en argumentatie
Het behoort tot de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om een
Centrale Tarieflijst vast te stellen waarin de tarieven en betalingsmodaliteiten voor
diverse vormen van dienstverlening worden vastgesteld.
In de actuele Centrale Tarieflijst zijn er geen compensatiemogelijkheden
ingeschreven om in uitzonderlijke omstandigheden en omwille van crisisbeheer om
te kunnen gaan met reeds betaalde tickets, deelnamevergoedingen,...
Rekening houdende met de verplichte annulatie van diverse activiteiten is het billijk
om een kader van compensatiemogelijkheden te voorzien t.a.v. burgers,
verenigingen, bedrijven, bezoekers,... waarbinnen de uitvoerende organen kunnen
beslissen welke compensatiemodaliteiten op maat kunnen voorgesteld worden voor
de verschillende soorten van tickets, abonnementsformules,
inschrijvingsvergoedingen, standgelden, ....
Het centraal principe van dit tijdelijke kader is een compensatie van vooraf betaalde
sommen voor het verwerven van toegang (ticket), deelname aan het reguliere
programma-aanbod of standgelden waarvoor tarieven zijn vastgelegd in
retributiereglementen en/of beheersovereenkomsten. De compensatievormen
kunnen gaan van :
- het terbeschikking stelling van een tegoedbon
- het omboeken van een ticket naar een latere datum
- het financieel terugbetalen
- het aanbieden van de mogelijkheid om het financieel tegoed te schenken aan een
goed doel gerelateerd aan de effecten van deze coronacrisis (en dus af te zien van
een tegoedbon, omboeking of terugbetaling)
De concrete compensatievormen per cluster van tickets, inschrijvingsgelden,...
worden door de betrokken diensten voorgelegd aan het Vast Bureau en vervolgens
ten uitvoer gebracht.
Financiële impact
Door deze uitzonderlijke maatregel kunnen de ontvangsten uit de werking wat lager
liggen dan geraamd. Pas na de crisis zal een volledig financieel bilan gemaakt
kunnen worden.
Naast de ontvangsten vallen vaak ook uitgaven weg.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met deze uitzonderlijke
maatregel n.a.v. de activatie van de federale fase van het crisisbeheer omwille van
het coronavirus en geeft een delegatie aan het Vast Bureau om het hierboven
beschreven compensatiekader toe te passen en daarmee tijdelijk af te wijken van
de Centrale Tarieflijst.
PUNTEN TER KENNISNAME
4. Interlokale Vereniging Wonen DHKL (Woonwijs) - kennisname
jaarverslag en jaarrekening werkingsjaar 9 (oktober 2019 december 2019)
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De beslissing van de Vlaamse regering van 21 september 2007 en 8 juli 2016 tot
goedkeuring van het subsidiekader voor projecten ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid.
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Feiten, context en argumentatie
Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst met de Interlokale Vereniging Wonen
DHKL (Woonwijs). In het subsidiedossier van de Interlokale Vereniging Wonen
DHKL ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid zijn per werkingsjaar alle acties
en doelstellingen opgenomen. Het jaarverslag en de jaarrekening van werkingsjaar
9 (1/10/2019 – 31/12/2019) werden opgemaakt. Uit het jaarverslag blijkt dat de
doelstellingen voor werkingsjaar 9 grotendeels gerealiseerd zijn.
Verwijzigingen
De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van de Interlokale vereniging
Woonwijs door de Raad van 27 april 2010.
De goedkeuring van het subsidiedossier van de interlokale vereniging Woonwijs
voor de periode oktober 2017 – december 2019 door de Raad van 14 maart 2017.
De aangepaste samenwerkingsovereenkomst van de Interlokale vereniging wonen
DHKL goedgekeurd door de Raad van 26 juni 2019.
Het subsidiedossier van de Interlokale vereniging wonen DHKL ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid waarin per werkingsjaar alle acties en doelstellingen zijn
opgenomen.
Tussenkomsten
Raadsleden Bouckaert en Veldeman vragen het woord en herhalen hun standpunt
uit het gelijkaardige punt eerder op de gemeenteraad vanavond en hun
stemintentie erover.
Na hun interventie zegt de voorzitter dat over dit punt niet individueel moet
gestemd worden omdat het een kennisname betreft.
Besluit
Artikel 1
De Raad neemt kennis van het jaarverslag en jaarrekening werkingsjaar 9 (oktober
2019 – december 2019) van de Interlokale Vereniging Wonen DHKL (Woonwijs).

De zitting wordt beëindigd om 22:25 uur.
De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Chris Delneste
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