Notulen van de vergadering van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 10 december 2020
Aanwezig:

Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Voorzitter van het Vast Bureau
Ann Messelier, Johan Bossuyt, Annelies Vandenbussche, Jan Deprez,
Leden Vast Bureau
Rik Bouckaert, Francis Watteeuw, 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:

Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Fanny Decock, raadslid

De vergadering begint om 19:37 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 26 november 2020
worden goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2. Nominatieve toekenning van overheidsopdrachten aan het vast
bureau
Bevoegdheid en juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en verdere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 78.
Feiten, context en argumentatie
De vaststelling van de plaatsingsprocedure en de vaststelling van de voorwaarden
van overheidsopdrachten is een bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk
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welzijn, tenzij de opdracht past binnen het begrip dagelijks bestuur (bevoegdheid
vast bureau) of tenzij de raad voor maatschappelijk welzijn het vaststellen van de
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor de
overheidsopdracht nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd.
De raad voor maatschappelijk welzijn moet dus beslissen welke
overheidsopdrachten ze nominatief wil toevertrouwen aan het vast bureau in het
boekjaar 2021.
Er wordt voorgesteld om de overheidsopdrachten in bijlage nominatief toe te
vertrouwen aan het vast bureau in het boekjaar 2021.
De nodige middelen zijn voorzien in de AMJP1 2020-2025.
Financiële impact
De nodige middelen zijn voorzien in de AMJP1 2020-2025.
Tussenkomsten
Raadslid Bouckaert zal zijn uitleg geven bij het gelijkaardig punt straks in de
gemeenteraad. Daar zal zijn fractie zich onthouden maar hier, wegens het ene en
beperkte dossier waarover het gaat willen ze OCMW-vriendelijk zijn.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het nominatief
toevertrouwen van de overheidsopdrachten in bijlage aan het vast bureau.
3.

Eerste aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 (AMJP1 2020-2025
Kuurne) - vaststelling
Bevoegdheid en juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en verdere wijzigingen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen
betreffende de beleids- en beheercyclus van de gemeenten.
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
maatschappelijk welzijn.
Feiten, context en argumentatie
Het AMJP1 2020-2025 Kuurne werd tijdig aan de raadsleden bezorgd. Aan de
raadsleden werd ook de documentatie horende bij het AMJP1 2020-2025 tijdig
bezorgd. De documentatie omvat de achtergrondinformatie die nuttig is om de
eerste aanpassing van het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is
voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële
informatie in het beleidsrapport is opgenomen.
Het AMJP1 2020-2025 Kuurne (in bijlage) dient vastgesteld te worden voor het luik
OCMW door de raad voor maatschappelijk welzijn.
Adviezen en visum
Het positief advies van het managementteam van 9 november 2020.
Tussenkomsten
Raadslid Bouckaert meldt dat zijn fractie zich zal onthouden bij dit punt en dat in de
zitting van de gemeenteraad later deze avond de uitleg zal gegeven worden.
Stemming
Met 19 stemmen voor (Chris Delneste, Francis Benoit, Ann Messelier, Johan
Bossuyt, Annelies Vandenbussche, Jan Deprez, Francis Watteeuw, Geert Veldeman,
2

Jean-Paul Algoet, Hilde Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann Dendauw Van Ooteghem,
Jeroen Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé, Carla Meyhui,
Els Verhagen, Bernard Marchau), 2 onthoudingen (Rik Bouckaert, Isabelle
Vereecke)
Besluit
Artikel 1
Het AMJP1 2020-2025 Kuurne (strategische nota, financiële nota en toelichting)
wordt vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn voor wat betreft het
OCMW-luik.
Artikel 2
Het AMJP1 2020-2025 Kuurne wordt binnen de 10 dagen na de vaststelling
gepubliceerd op de website met de publicatiedatum.
4.

W13 - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de Algemene Vergadering van 18 december 2020
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 40 van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikels 326 tot en met 341 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Feiten, context en argumentatie
Het O.C.M.W. neemt deel aan de W13.
Het O.C.M.W. werd opgeroepen per aangetekende brief van 12 november 2020 om
deel te nemen aan de zitting van de Algemene Vergadering van de W13 op 18
december 2020.
De mail van de W13 van 12 november 2020 met uitnodiging tot de Algemene
Vergadering op 18 december 2020, vermeldt volgende agenda:
1. Vaststellen van de aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht,
vaststellen geldigheid van de vergadering en opening van de zitting;
2. Goedkeuring gewijzigd meerjarenplan 2020-2025;
3. Varia.
Verwijzigingen
Aangetekende brief van de W13 van 12 november 2020.
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Het O.C.M.W. verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de
Algemene Vergadering van W13 op 18 december 2020:
1. Vaststellen van de aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht,
vaststellen geldigheid van de vergadering en opening van de zitting;
2. Goedkeuring gewijzigd meerjarenplan 2020-2025;
3. Varia.
Artikel 2
Het O.C.M.W. zal de aangeduide vertegenwoordigers, de heer Bram Deloof en
mevr. Els Verhagen, opdragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste
punten van de Algemene Vergadering van W13 op 18 december 2020, waarvoor
een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
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Artikel 3
Een afschrift van deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan W13, President
Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.
Artikel 4
Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht.

De zitting wordt beëindigd om 19:45 uur.
De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Chris Delneste
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