Baron Tibbautstraat 29a

|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN
13 MEI 2019
Aanwezig:
De Gucht Karel, voorzitter OCMW;
Gabriëls Katja, burgemeester;
Vandersnickt Steven, Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, schepenen;
Cooreman Gunther, schepen van rechtswege;
Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven, Haentjens Kim, Van Driessche Marc,
Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert, Callaert Gino, D'heer Hilde,
De Backer Ruben, Verdurmen Angélique, Roelandt Cindy, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Schatteman Freddy, raadslid
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 21.31.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van 27 maart
2019

DE RAAD,

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Gelet meer bepaald op art. 74 van dit decreet inzake de notulen en het zittingsverslag van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 27 maart 2019 goed te keuren en kennis te nemen
van het zittingsverslag. Het zittingsverslag is te beluisteren via https://webberlare.streamovations.be/sessions/reference/raad-voor-maatschappelijk-welzijn-27-maart-2019.
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PUNT 2: Goedkeuren delegatie rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie aan
vast bureau

DE RAAD,
Gelet op art. 77 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden van de
raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 161 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, dat stelt dat gemeente en OCMW een
gezamenlijk organogram dienen te hebben;
Volgens artikel 78, tweede lid, 2° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, verder
Decreet Lokaal Bestuur, of, afgekort DLB, genoemd, is de bevoegdheid van de OCMW-raad met
betrekking tot (onder meer) het organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen
exclusieve bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden naar het vast bureau;
De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur niet meer opgelegd als een verplicht
instrument;
Artikel 85, eerste lid DLB laat toe dat de raad voor het vast bureau zijn bevoegdheid delegeert naar de
algemeen directeur, onder voorbehoud van de niet-delegeerbare bevoegdheden vermeld in het tweede
lid. Zo kunnen het organogram en de personeelsformatie, als die er nog is, verder toevertrouwd worden
aan de algemeen directeur;
Volgens artikel 85, tweede lid Decreet Lokaal Bestuur kan het vast bureau de bevoegdheid met
betrekking tot de rechtspositieregeling niet toevertrouwen aan de algemeen directeur.
Gelet op het feit dat door de integratie gemeente en OCMW we in een veranderende omgeving zitten en
er sneller dient ingegrepen te worden als er zich opportuniteiten qua personeelsverschuivingen voordoen;
dat zowel voor organogram als rechtspositieregeling overleg met de vakbonden nodig blijft; dat dit al een
vertragende factor is; dat echter het vast bureau daarna sneller bijeengeroepen wordt en er vlugger kan
beslist worden; dat er doorheen het proces van verandering waarin gemeente en OCMW op heden zitten
meer wijzigingen nodig zijn; dat het vast bureau sneller kan ingrijpen.
Gelet op het feit dat personeelsaangelegenheden eerder een beheersmaatregel zijn en op operationeel
niveau thuishoren; dat deze moeten passen binnen de meerjarenplanning en de doelstellingen die door
de OCMW-raad worden vastgelegd; dat hierdoor een kader wordt geschapen.
Gehoord raadslid Poppe die de tegenstem van de CD&V-fractie wenst te motiveren: dit is een verdere
uitholling van de bevoegdheden van de gemeenteraad. Hij vindt het organogram een belangrijk
beheersinstrument.
Gehoord raadslid Arbijn die de tegenstem van de Gemeentebelangen-fractie wenst te motiveren: dit is
een verregaande bevoegdheidsoverdracht.
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

13 stemmen voor (De Gucht Karel, Gabriëls Katja, Vandersnickt Steven,
Van Driessche An, Meyers Carine, Van Boven Urbain, Cooreman Gunther, Haentjens Kim,
Van Driessche Marc, Wettinck Denny, Van Cauteren Lieve, Callaert Gino,
De Backer Ruben)
8 stemmen tegen (Verhofstadt Francky, Arbijn Wim, Zaman Marleen, Baeyens Steven,
Poppe Yves, Van de Velde Bert, D'heer Hilde, Verdurmen Angélique)
1 onthouding (Roelandt Cindy)
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Artikel 1: Het vast bureau wordt bevoegd voor de lokale rechtspositieregeling. Deze beslissing gaat in
vanaf 15/05/2019 tot en met 31/12/2024.;
Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad;
Artikel 2: Met ingang vanaf 15/5/2019 tot en met 31/12/2024 wordt het vast bureau bevoegd voor het
organogram. Dit houdt onder meer in dat het vast bureau bevoegd wordt om te beslissen wie in het
managementteam zetelt, binnen de grenzen van artikel 179 Decreet Lokaal Bestuur;
Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad.
Artikel 3: Met ingang vanaf 15/5/2019 tot en met 31/12/2024 wordt het vast bureau bevoegd voor de
personeelsformatie. Dit houdt onder meer in dat het vast bureau bevoegd wordt om te beslissen of de
personeelsformatie in dezelfde of in gewijzigde vorm behouden blijft.
Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad.
Artikel 4: Het vast bureau kan de bevoegdheid over het organogram verder delegeren.
Artikel 5: Het vast bureau kan de bevoegdheid over de personeelsformatie niet verder delegeren.
Artikel 6: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur.

PUNT 3: Goedkeuren toetreden tot contract 'Leveringen van Microsoft licenties en
aanvullende diensten’ opdrachtencentrale V-ICT-OR vzw

DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd tot op heden en in het
bijzonder artikel 78, tweede lid 10°;
Gelet op artikel 47 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten kan een aanbestedende
overheid werken, leveringen en/of diensten verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde
aankoopactiviteiten als bedoeld in artikel 2, 7° b) verricht;
Overwegende dat op basis van artikel 47 §2 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten de
aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting
om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies;
Gelet op het besluit van het directiecomité van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) vzw van
17/12/2018 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018/06 voor de opdracht
‘Raamovereenkomst Microsoftlicenties en aanvullende diensten’ met "mededingingsprocedure met
onderhandeling” als wijze van gunnen;
Gelet op het besluit van het directiecomité van V-ICT-OR vzw van 17/12/2018 waarbij de opdracht
‘Raamovereenkomst Microsoftlicenties en aanvullende diensten’ wordt toegewezen aan, Comparex bvba;
Gelet op het feit dat OCMW Berlare lid is van V-ICT-OR vzw;
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Overwegende dat het aangewezen is dat OCMW Berlare gebruik maakt van de opdrachtencentrale van VICT-OR vzw om volgende redenen:
OCMW Berlare moet zelf geen gunningsprocedure voeren, wat een administratieve vereenvoudiging en
financiële besparing betekent;
V-ICT-OR vzw beschikt over knowhow en technische expertise om ICT-aanbestedingen in goede banen te
leiden;
Als OCMW alleen is het onmogelijk om dezelfde prijzen te bedingen als deze in de opdrachtencentrale;
Overwegende dat OCMW Berlare graag van bovengenoemde mogelijkheid gebruik wil maken en
toetreden tot het contract van V-ICT-OR vzw;
Overwegende dat de opdrachtencentrale geen exclusiviteit inhoudt;
Overwegende dat de contracten rechtstreeks worden afgesloten tussen OCMW Berlare en Comparex
bvba, zonder tussenkomst van V-ICT-OR vzw;
Gehoord de uitleg ter zitting door schepen Van Boven.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel. 1
Treedt principieel toe tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse ICT Organisatie (V-ICT-OR) vzw voor de
opdracht ‘Raamovereenkomst Microsoftlicenties en aanvullende diensten’.
Artikel. 2
De opdrachten in het kader van dit raamcontract worden binnen de looptijd van het raamcontract (1
maart 2019 tot 1 maart 2023) rechtstreeks door OCMW Berlare gegund aan Comparex bvba, zonder de
betrokkenheid en aansprakelijkheid van de Vlaamse ICT Organisatie vzw.
Artikel. 3
Belast het vast bureau met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel. 4
Maakt een afschrift van deze beslissing over aan:
- V-ICT-OR vzw;
- de financieel directeur.
Artikel. 5
Bepaalt dat dit besluit bekend zal gemaakt worden via de webtoepassing van de gemeente, en dit binnen
de 10 dagen nadat het besluit is genomen, met vermelding van de datum waarop het is bekendgemaakt,
en de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen en klacht kan indienen.

PUNT 4: Kennisnemen evaluatieverslag Welzijnsvereniging Weldenderend en beslissing tot
continuering.

DE RAAD,
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Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 492 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, waarin bepaald wordt dat
elke welzijnsvereniging in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de raden voor
maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voorlegt aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat
verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de raad voor maatschappelijk welzijn zich
binnen drie maanden uitspreekt;
Gelet op Welzijnsvereniging Weldenderend, opgericht op 12 april 2017, met als deelgenoten de OCMW’s
van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Waasmunster en Wichelen, maar effectief werkzaam als
welzijnsvereniging sinds 1 januari 2018;
Gelet op het statutair vastgelegde maatschappelijk doel, namelijk om op het grondgebied van de
gemeenten van de deelnemende lokale besturen in te staan voor de organisatie van de sociale kruidenier
en alle daarmee verband houdende activiteiten;

Gelet op het eerste doel van de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje, namelijk levensmiddelen ter
beschikking te stellen van kansarmen, waarover volgende cijfers over 2018 zijn verzameld:

Cijfers Slaatje Praatje 2018
Aantal marktmomenten

133

Gemiddeld aantal personen/gezinnen bediend per week

540/208

Gemiddeld aantal personen/gezinnen bediend per marktmoment in Berlare

114/49

Gemiddeld aantal personen/gezinnen bediend per marktmoment in Buggenhout

77/41

Gemiddeld aantal personen/gezinnen bediend per marktmoment in Dendermonde

n.v.t.*

Gemiddeld aantal personen/gezinnen bediend per marktmoment in Laarne

110/42

Gemiddeld aantal personen/gezinnen bediend per marktmoment in Waasmunster

124/29

Gemiddeld aantal personen/gezinnen bediend per marktmoment in Wichelen

115/47

Groei aantal personen bediend per marktmoment t.o.v. 2017

+7,20%

Aantal ton groenteoverschotten verdeeld

25,52 ton

Aantal FEAD-producten verdeeld

59.446 stuks

Bedrag aangekochte producten Goods to Give

5.229,24 euro

Bedrag aangekochte producten Colruyt

7.395,71 euro

Bedrag aangekochte producten Food Outlet Store

2.121,06 euro
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Bedrag aangekocht fruit groothandel

2.840,57 euro

Gemiddelde verkoopinkomsten Slaatje Praatje per marktweek

901,90 euro

*In Dendermonde vonden in 2018 slechts de eerste drie marktmomenten plaats

Gelet op het tweede doel van Slaatje Praatje, namelijk het bevorderen van de participatie binnen de
doelgroep, waarover volgende gegevens bekend zijn over 2018:
-

Bijna 50 doelgroepvrijwilligers werkten mee aan Slaatje Praatje in 2018;
Er vonden regelmatig vrijwilligersvergaderingen plaats, waarin gepolst werd naar de mening van
de doelgroep en waarin samen met vrijwilligers activiteiten werden gepland;
In november 2018 werden 60 klanten geïnterviewd over hun ervaring met Slaatje Praatje;
Een logistieke medewerker is aangesteld binnen een artikel 60-tewerkstelling;

Gelet op het derde doel van Slaatje Praatje, namelijk het promoten van gezonde voeding, waarvoor het
volgende werd verwezenlijkt in 2018:
-

Er vonden verschillende kookworkshops plaats, al dan niet professioneel begeleid door de
Vlaamse Logo’s of het Landelijk Praktijkatelier;
Welzijnsvereniging Weldenderend stapte in het aanbod ‘Aan tafel in 1 2 3 euro’ van Colruyt;
Samen met een aantal vrijwilligers werd een proefkar gebouwd, waaraan kookworkshops
georganiseerd worden;

Gelet op het vierde doel van Slaatje Praatje, namelijk het bevorderen van sociale cohesie binnen de
doelgroep, waarvoor een warm onthaal aangeboden wordt en waartoe extra activiteiten bijdragen;
Gelet op het mobiele rap op stapkantoor, dat als extra dienstverlening aan Slaatje Praatje werd
gekoppeld;
Gelet op andere vormen van dienstverlening, die afhankelijk van de locatie telkens of sporadisch
plaatsvinden, zoals de aanwezigheid van een maatschappelijk werker, het Huis van het Kind, Kind en
Gezin, Energiesnoeiers etc;
Gelet op de nominatie en overwinning van de federale prijs voor armoedebestrijding 2018 en de grote
belangstelling voor de mobiele sociale kruidenier bij lokale besturen en sociale organisaties;
Gelet op de bijdrage van 12.600,00 euro die elke deelgenoot in 2018 aan Welzijnsvereniging
Weldenderend heeft gestort;
Gelet op het feit dat Slaatje Praatje in deze kleinere gemeenten een groot aantal OCMW-cliënten bereikt,
dat klanten, doelgroepvrijwilligers en OCMW-medewerkers Slaatje Praatje positief evalueren m.b.t. de
verschillende doelen en dat de mobiele sociale kruidenier als voorbeeld gezien wordt door lokale besturen
en sociale kruideniers;
Overwegende dat de deelgenoten niet in staat zijn om individueel een werking van deze schaal op te
zetten en dat de samenwerking het mogelijk maakt om een personeelslid aan te stellen en aanspraak te
maken op subsidies;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
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Unaniem

Artikel 1: De verzelfstandiging , Welzijnsvereniging Weldenderend, positief te evalueren en deze
samenwerkingsvorm voor de komende legislatuur verder te zetten.

Artikel 2: De Welzijnsvereniging Weldenderend, Baron Tibbautstraat 29a, 9290 Berlare, op de hoogte te
brengen van de agendering en de beslissing.

Artikel 3: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

PUNT 5: Kennisname jaarverslag juridische dienst samenwerkingsverband van de
gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Wichelen

DE RAAD,

Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op voorliggend jaarverslag van de juridische dienst 2018, dat aan de raadsleden ter kennis werd
gebracht samen met de dagorde;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoor de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;

BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: zonder opmerkingen kennis te nemen van het jaarverslag van de juridische dienst 2018.

Artikel 2:
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

PUNT 6: Goedkeuren subsidieaanvraag Sint-Martinusfonds
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DE RAAD,

Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing in zitting van 19 februari 2009 om een jaarlijkse toelage toe te kennen voor de
voedselbedeling van het Sint-Martinusfonds. Verlenging is enkel mogelijk mits het voorleggen van een
jaarlijks evaluatieverslag. De verlenging gebeurt niet automatisch. Het Sint-Martinusfonds dient elk jaar
een aanvraag te richten aan OCMW Berlare;
Gelet op de beslissing van 26 april 2012 om een jaarlijkse toelage toe te kennen voor de voedselbedeling
van het Sint-Martinusfonds ten bedrage van 1.750,00 euro;
Gelet op de hernieuwde aanvraag van het Sint-Martinusfonds van 18 maart 2019 tot het verkrijgen van
deze jaarlijkse toelage, weliswaar voor een bedrag van € 2.000,00;
Gelet op het evaluatieverslag van het Sint-Martinusfonds voor het werkjaar 2018;
Gelet op het voorstel om hetzelfde bedrag dat toegekend was voor het werkjaar 2018 te handhaven;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: Voor de voedselbedeling van het Sint-Martinusfonds een subsidie te verlenen ten bedrage van
€ 1.750,00 vanaf 01/01/2019 tot en met 31/12/2019

Artikel 2: De verlenging van het project gebeurt niet automatisch, een jaarlijkse evaluatie is
aangewezen en het Sint-Martinusfonds dient elk jaar een nieuwe aanvraag te richten OCMW Berlare.
Artikel 3:
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.

PUNT 7: Goedkeuren herziening financieel referentiekader sociale dienst

DE RAAD,
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Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het financieel referentiekader van de sociale dienst dat werd goedgekeurd op de raad voor
maatschappelijk welzijn van 30/03/2017;
Gelet op de veranderende maatschappij en levensstandaard;
Gelet op de tool (budgetcalculator) die werd ontwikkeld door de Thomas More Hogeschool om de
referentiebudgetten te berekenen https://remipro.be/remi/calculator/;
Gelet op he feit dat deze budgetcalculator realistische gegevens weergeeft;
Gelet op het feit dat het huidige referentiekader werd geëvalueerd binnen de sociale dienst;
Gelet op het positief advies van de leden van het Bijzonder Comité, na bespreking van het geëvalueerde
financieel referentiekader in zitting van 09/04/2019;
Gelet op het voorliggende referentiekader met de nodige aanpassingen;
Gelet op het feit dat er in volgende onderdelen aanpassingen zijn aangebracht:


Wintersteun: tussenkomst voor kolen/hout/pellets: €650 op jaarbasis



Schooltoelage: tussenkomst voor lagere school wordt opgetrokken van €50 naar €75



Huurwaarborgen: voorschot op huurwaarborg voor maximaal 3 maanden (aanpassing wetgeving
vanaf 01/01/2019). De terugbetaling dient te gebeuren op de periode van 24 maanden in plaats
van 18 maanden.



Tussenkomst in prothesen en dergelijke: Er dient vooraf een kostenraming en attest van het
bedrag van tussenkomst van het ziekenfonds binnen gebracht te worden. Tevens wordt het
bedrag van het montuur (voor tussenkomst bij aankoop van een bril) opgetrokken van €75 naar
€125



Socio-culturele participatie: De tussenkomst voor bosklassen/zeeklassen en schoolreizen wordt
verminderd naar 80% omdat hier een tussenkomst vanuit het ziekenfonds is voorzien.



UiTPAS aan kansentarief (MIA) wordt toegevoegd aan het referentiekader

Gelet op de vigerende wetgeving terzake.
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De aanpassingen in financieel referentiekader van de sociale dienst goed te keuren. Een
behoorlijk geviseerd exemplaar van dit financieel referentiekader gaat als bijlage bij dit besluit.

Artikel 2: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
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PUNT 8: Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor het
project 'Leegstand Oost-Vlaanderen'

DE RAAD,

Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de hoge bezettingsgraad van onze doorgangswoningen;
Gelet op het feit dat er voor onze doorgangswoningen met een wachtlijst wordt gewerkt omdat de vraag
groter is dan het aanbod;
Gelet op het bestaande project “leegstand”, wat een samenwerking inhoudt tussen het CAW en de
sociale bouwmaatschappij;
Gelet op het feit dat dit project inhoudt dat leegstaande sociale woningen tot aan de start van hun
renovatieproject op een zinvolle manier worden ingezet door deze tijdelijk in gebruik te laten nemen door
mensen met een woonproblematiek. CAW Oost-Vlaanderen treedt hierbij op als tussenorganisatie die de
woningen in huur neemt van de sociale bouwmaatschappij (in geval van Berlare, Hulp in Woningnood)
om ze verder in gebruik te geven aan een kandidaat-gebruiker d.m.v. een gebruikersovereenkomst. De
kandidaat-gebruikers worden toegeleid door een netwerkpartner die instaat voor de begeleiding en
herhuisvesting van de kandidaat-gebruiker;
Gelet op het feit dat Hulp in Woningnood reeds in dit project toegetreden is;
Gelet op het feit dat OCMW Berlare kan optreden als netwerkpartner door de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op het feit dat dit project deels een antwoord kan bieden op de problematiek van de wachtlijst voor
onze doorgangswoningen;
Gelet op het feit dat er nu reeds drie woningen verhuurd worden aan het CAW;
Gelet op de bespreking van dit project op het Bijzonder Comité voor de sociale dienst van 09/04/2019;
Gelet op het positief advies van het Bijzonder Comité om de samenwerking als netwerkpartner van het
project “leegstand Oost-Vlaanderen” aan te gaan;
Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
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Artikel 1: De voorliggende samenwerkingsovereenkomst netwerkpartners in het kader van project
“leegstand Oost-Vlaanderen” goed te keuren.

Artikel 2: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.

PUNT 9: Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van TMVS dv van 11 juni 2019 en
bepalen standpunt OCMW Berlare

DE RAAD,

Gelet op art. 77 en art. 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het feit dat het OCMW Berlare aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 11 juni 2019, waarin de
agenda werd meegedeeld;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6/02/2019 waarbij Freddy Schollaert
werd aangesteld als vertegenwoordiger;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1.

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de
agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
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4. Verslag van de commissaris (lid IBR)
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
8. Aanstelling commissaris (lid IBR)
9. Varia en mededelingen
Artikel 2.

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene
jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 11 juni 2019, te onderschrijven en zijn
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de OCMW raad van heden bepaalde
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit zal :




per elektronische post, 20190611AVTMVS@farys.be, gestuurd worden;
de heer Freddy Schollaert, vertegenwoordiger OCMW Berlare.

PUNT 10: Mondelinge vragen

DE RAAD,

BESLUIT:

Unaniem

Er wordt ingegaan op mondelinge vragen van raadsleden. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.

De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 21.49.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
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Hilde Van der Jeugt

Karel De Gucht

algemeen directeur

voorzitter OCMW
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