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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
OPENBAAR
Goedkeuren notulen
1.

Goedkeuren verslag zitting van 21 januari 2019.

Aanleiding
Vergadering van de OCMW-raad van 21 januari 2019.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Het verslag van de zitting van 21 januari 2019 wordt goedgekeurd.

Algemeen bestuur
2.
Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde. Aanduiden en voordracht
vertegenwoordiger(s). Goedkeuring.
Aanleiding
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77, beschikt de raad voor
maatschappelijk welzijn over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet zijn
toevertrouwd.
De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn en kan daarvoor algemene regels vaststellen.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn vast. Die kunnen betrekking hebben op het beleid van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn en op het inwendige bestuur ervan.
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 2e lid, 5°, kan de raad
voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid om leden van de rechtspersonen, vermeld in deel 3, titel
4 (waaronder de welzijnsverenigingen), aan te duiden niet overdragen aan het vast bureau.
Context / feiten / argumenten
OCMW NAZARETH is deelgenoot van welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en
Schelde. Artikel 10 van de statuten van het SVK bepaalt dat iedere deelgenoot die een financiële
bijdrage levert in de algemene vergadering vertegenwoordigd is door drie stemgerechtigde leden. Eén
van deze leden zetelt ook in de raad van bestuur.
Aangezien de mandaten eindigen bij de installatie van de nieuwe OCMW-raad, dient de OCMW-raad
opnieuw 3 leden van de algemene vergadering van het SVK aan te wijzen. Ze dient eveneens één
van hen aan te wijzen als lid van de raad van bestuur van het SVK.
Juridische overwegingen
Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt de bevoegdheid van
de raad voor maatschappelijk welzijn;
Artikel 78, 2e lid, 5°, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 vermeldt de nietoverdraagbaarheid aan het vast bureau van de bevoegdheid om leden van de rechtspersonen (o.a.
welzijnsverenigingen) aan te duiden;
Artikel 484, § 1, 1e lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de organen van de welzijnsvereniging
vertegenwoordigd worden door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn;Artikel 484, § 1, 2e lid
van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat deze leden door de raad
voor maatschappelijk welzijn worden
In de statuten van Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde wordt de samenstelling van de algemene
vergadering geregeld in artikel 10. De samenstelling van de raad van bestuur wordt geregeld in artikel
19.
Aangewezen bij geheime stemming en in 1 enkele stemronde. Elk lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over 1 stem. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat
in jaren verkozen;
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Wijst de volgende drie leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aan om
Nazareth te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor
Schelde:
- mw. Annemie De Gussem, schepen, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b
- de heer Dirk Vos, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Plaanstaat 50
- de heer Simon Van Poucke, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Huisepontweg 57.
Artikel 2 - Wijst volgende persoon vermeld in artikel 1 aan als lid van de raad van bestuur
Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde:
- mw. Annemie De Gussem, schepen, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b.
Artikel 3 - Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de voorzitter van het
Verhuurkantoor Leie en Schelde, p/a Zwanestraat 30, 9810 Nazareth.
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3.
Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde. Aanduiden en voordracht
vertegenwoordiger(s). Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden voor de Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde.
Dat overeenkomstig artikel 14 van de statuten vier vertegenwoordigers, waarvan één afgevaardigde
de bestuurder van de deelgenoot betreft - aan te duiden voor de Algemene Vergadering.
Context / feiten / argumenten
De raadsleden verkiezen de 4 vertegenwoordigers in 1 stemronde waarbij elk raadslid over 1 stem
beschikt.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Dat:
 Mevrouw Annemie De Gussem, schepen, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b
 De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Parkwijk 28
 Mevrouw Carla Verstraete, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Camiel Fremaultstraat 31
 De heer Daan Vanheel, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Maalderijstraat 2 bus 2
worden aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging
Zorgband Leie en Schelde.
Artikel 2 - Mevrouw Annemie De Gussem, schepen, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b
wordt tevens aangesteld als lid van de Raad van Bestuur van de Welzijnsvereniging Zorgband Leie en
Schelde.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de voorzitter van de
Welzijnsvereniging Zorgband Leie en Schelde.

4.

Lokale Adviescommissie (LAC). Aanduiden vertegenwoordiger(s). Goedkeuring.

Aanleiding
Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur is het noodzakelijk dat in de Lokale Adviescommissie (LAC)
één of meerdere vertegenwoordigers worden aangeduid door de ocmw-raad.
Dat de Vlaamse Regering beslist heeft op 21 december 2018 dat de mandataris die namens het
lokaal bestuur in de LAC zal zetelen in de toekomst een lid dient te zijn van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst (zie bijlage).
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mevrouw Annemie De Gussem, lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,
wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b, wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de Lokale
Adviescommissie.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, Brusselsesteenweg 199 te
9090 Melle.

5.
Kredietcommissie van het Energiehuis Veneco Vlaamse Energielening. Aanduiden
vertegenwoordiger. Goedkeuring.
Aanleiding
Dat de gemeente aangesloten is bij de door Veneco aangeboden VEA-dienstverlening.
Dat Veneco door VEA erkend is als 'Energiehuis'.
Dat het kredietreglement van VEA voorziet in de samenstelling van een Kredietcommissie, die instaat
voor het operationaliseren van de goede werking van het Energiehuis Veneco.

Context / feiten / argumenten
De installatievergadering van 2 januari 2019.
De raadsleden verkiezen 1 vertegenwoordiger waarbij elk raadslid over 1 stem beschikt.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mevrouw Annemie De Gussem, schepen, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 191b,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de Kredietcommissie, opgericht binnen de schoot van
Veneco, dat fungeert als Energiehuis voor het VEA.
Artikel 2 - Afschrift van deze beslissing over te maken aan Veneco, Panhuisstraat 1, 9070
Destelbergen.

6.
Centrum voor Basiseducatie vzw 'Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland'. Aanduiding
vertegenwoordiger(s). Goedkeuring.
Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in het CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland.
Context / feiten / argumenten
De raadsleden verkiezen een vertegenwoordiger waarbij elk raadslid beschikt over 1 stem.
De raadsleden verkiezen een vertegenwoordiger waarbij elk raadslid beschikt over 1 stem.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De heer Peter Versnaeyen, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Deinzestraat 19 wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland.
Artikel 2 - De heer Dirk Vos, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Plaanstraat 50, wordt aangesteld als
plaatsvervanger in CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan CBE Leerpunt Gent-MeetjeslandLeieland, Kolveniersgang 133 te 9000 Gent.

7.

TMVS dv. Aanduiden en voordracht vertegenwoordiger(s). Goedkeuring.

Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. en de daaropvolgende vernieuwing van de
bestuursorganen binnen ons intergemeentelijk samenwerkingsverband het noodzakelijk is om
opnieuw vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan te duiden voor TMVS dv.
De oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 20 maart 2019,
waarin de agenda werd meegedeeld.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
De statuten van TMVS dv.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Mevrouw Femke Colenbie, raadslid, wonende Roombaardstraat 48 te 9810 Nazareth, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger
en
de heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende Parkwijk 28 te 9810 Nazareth, wordt aangesteld als
plaatsvervanger

in de algemene vergadering van TMVS dv om namens het bestuur alle akten en bescheiden met
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019, te
onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Raad van
heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3 - Mevrouw Annemie De Gussem, schepen, wonende 's Gravenstraat 191 B te 9810 Nazareth,
wordt voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van TMVS dv.
Artikel 4 - De raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor
het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
5. Varia.
Artikel 5 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden:
 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20190320BAVTMVS@farys.be.

8.

VVSG. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.

Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger moet voorgedragen
worden voor de Raad van Bestuur van VVSG.
Context / feiten / argumenten
De raadsleden verkiezen een vertegenwoordiger om het OCMW te vertegenwoordigen in de
Algemene Vergadering van VVSG en beschikken daarbij over elk 1 stem
De raadsleden dragen een kandidaat voor om te zetelen in de Raad van Bestuur van VVSG.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 -De heer Thomas Van Ongeval, Schepen, wonende te 9810 Nazareth, Lijsterstraat 3, wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van VVSG.
Artikel 2 - De heer Thomas Van Ongeval, schepen, wonende te 9810 Nazareth, Lijsterstraat 3, wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van VVSG.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan VVSG, Bischoffsheimlaan 1-8 te
1000 Brussel.

9.

Ethias. Aanduiden vertegenwoordiger. Goedkeuring.

Aanleiding
Dat naar aanleiding van de vernieuwing van deze raad ten gevolge van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober j.l. opnieuw een vertegenwoordiger en plaatsvervanger
moet voorgedragen worden in de algemene vergadering van Ethias.
Context / feiten / argumenten
De raadsleden verkiezen een vertegenwoordiger om het OCMW te vertegenwoordigen in de
Algemene Vergadering van Ethias en beschikken daarbij over elk 1 stem.
De raadsleden verkiezen een plaatsvervangende vertegenwoordiger om het OCMW te
vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering Ethias en beschikken daarbij over elk 1 stem.
Juridische overwegingen
Het decreet Lokaal Bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Mw. Femke Colenbie, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Roombaardstraat 48, wordt
aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van ETHIAS.
Artikel 2 - De heer Koen De Bleeckere, raadslid, wonende te 9810 Nazareth, Parkwijk 28, wordt
aangesteld als plaatsvervanger in de algemene vergadering van ETHIAS.
Artikel 3 - Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Ethias, Prins Bisschopssingel 73,
3500 Hasselt.
Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.
Namens de raad,

Steven Van de Velde
algemeen directeur

Dirk Le Roy
voorzitter

