Notulen van de vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van Berlare van 10 mei
2021
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, Verdonck Wim, Van Hee Jan, Heekhaut Christiaan, raadsleden;
Van der Jeugt Hilde, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 22.25.

Openbare zitting
PUNT 1: Goedkeuren notulen openbare zitting en kennisnemen zittingsverslag van 29 maart
2021
DE RAAD,
Gelet op art. 77 en art. 88 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de bevoegdheden
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op art. 74 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de goedkeuring van de
notulen;
Gelet op het feit dat er geen opmerkingen worden geformuleerd ter zitting;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;
Gehoord de toelichting ter zitting, die terug te vinden is in het zittingsverslag;
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: De notulen van de openbare zitting van 29/03/2021 goed te keuren en kennis te nemen van
het zittingsverslag van 29/03/2021. Het zittingsverslag is te beluisteren via
https://www.berlare.be/ocmw-raad-zittingen-verslagen-en-besluiten.html .
PUNT 2: Kennisnemen van verlenging verhindering OCMW-raadslid en aanstellen van
opvolger
DE RAAD,
Gelet op de art. 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 omtrent de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 meer bepaald op artikel 68 §1 en artikel 70;
Gelet op het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8/07/2011 zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op de eedaflegging als gemeente- en OCMW-raadslid van mevrouw Cindy Roelandt, in de
raadszitting van 3/01/2019;
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Gelet op de verhindering van mevrouw Cindy Roelandt waarvan de gemeenteraad kennis nam in zitting
van 29/06/2020;
Gelet op de verlengde verhindering van mevrouw Cindy Roelandt waarvan de gemeenteraad kennis nam
in zitting van 10/05/2021;
Overwegende dat mevrouw Cindy Roelandt omwille van haar verhindering van rechtswege geen
gemeenteraadslid meer is en daardoor ook geen OCMW-raadslid meer is;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29/06/2020, gewijzigd bij besluit van 10/05/2021 houdende
bepaling van de rangorde van de raadsleden na eedaflegging. De rangorde van de leden van de OCMWraad is dezelfde als de rangorde van de gemeenteraad;
Gelet op het voorstel om mevrouw Cindy Roelandt te vervangen door de heer Jan Van Hee;
Gelet op de eedaflegging van de heer Jan Van Hee in de gemeenteraadzitting van 29/06/2020;
Gehoord de toelichting ter zitting, zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: kennis te nemen van de verlengde verhindering van mevrouw Cindy Roelandt in de raad voor
maatschappelijk welzijn van 11 juni 2021 tot 11 juni 2023.
Artikel 2: akte te nemen van het feit dat de heer Jan Van Hee, als eerste opvolger, blijft zetelen in
vervanging van mevrouw Cindy Roelandt tijdens haar verhindering.
Artikel 3: maakt dit besluit bekend volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur.
PUNT 3: Kennisnemen van ontslag OCMW-raadslid en aanstellen van opvolger
DE RAAD,
Gelet op art. 196 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 aangaande de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en OCMW;
Gelet op de art. 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 omtrent de bevoegdheden van
de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 meer bepaald op artikel 70 en artikel 69 §1;
Gelet op het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8/07/2021 en meer in het bijzonder artikel 58 m.b.t. de
verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Gelet op de eedaflegging als gemeente- en OCMW-raadslid van mevrouw Angélique Verdurmen, in de
raadszitting van 3/01/2019;
Gelet op het schrijven van mevrouw Angélique Verdurmen, ontvangen op 19 maart 2021, waarin zij haar
ontslag uit de raad meedeelt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10/05/2021 houdende bepaling van de rangorde van de
raadsleden na eedaflegging. De rangorde van de leden van de OCMW-raad is dezelfde als de rangorde
van de gemeenteraad;
Gelet op het voorstel om Angélique Verdurmen te vervangen door Christiaan Heekhaut;
Gelet op de eedaflegging van Christiaan Heekhaut in de gemeenteraadzitting van 10/05/2021;
Gehoord de toelichting ter zitting, zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem

Artikel 1: kennis te nemen van het ontslag van Angélique Verdurmen uit de raad voor maatschappelijk
welzijn.
Artikel 2: kennis te nemen van de vervanging van Angélique Verdurmen door Christiaan Heekhaut.
Artikel 3: kennis te nemen van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
Artikel 4: een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid via registratie in de lokale en provinciale mandatendatabank
(http//mandatenbeheer.vlaanderen.be), conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.
Notulen van de OCMW-raad van 10/05/2021

2 van 5

PUNT 4: Verlenen subsidie voedselbedeling Sint-Martinusfonds
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 ons centrum;
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 1700 euro;
Gelet op de hernieuwde aanvraag van het Sint-Martinusfonds tot het verkrijgen van deze jaarlijkse
toelage, weliswaar voor een bedrag van €1750;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 04/05/2020 waarin er een
subsidiebedrag van €2000 werd toegekend, gezien de uitzonderlijke situatie omwille van de
coronapandemie;
Gelet op het feit dat deze pandemie nog steeds woedt en dat de doelgroep voor voedselhulp groeiende
is, wordt voorgesteld om ook voor het jaar 2021 een subsidiebedrag van €2000 toe te kennen;
Gelet op het evaluatieverslag van het Sint-Martinusfonds voor het werkjaar 2020
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
€2000 vanaf 01/01/2021 tot en met 31/12/2021.
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 aan ons centrum.
Artikel 3: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven.
PUNT 5: Goedkeuren agenda van de algemene vergadering van TMVS van 15 juni 2021 en
bepalen standpunt OCMW Berlare
DE RAAD,
Gelet op art. 77, 78 en 432 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 buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021
om 14u30, waarin de agenda werd meegedeeld;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019 waarbij Freddy
Schollaert werd aangesteld als effectief vertegenwoordiger en Wim Arbijn als plaatsvervangend
vertegenwoordiger;
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 buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de
daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
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2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers
en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn draagt de aangeduide vertegenwoordiger/
plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden
met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021 om
14u30, 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:

Bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger als volgt: goedkeuring verlenen aan de
voorgestelde ontwerpbeslissingen.

Artikel 4:


Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden, per elektronische post, aan:
TMVS (p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent), per elektronische post via
20210615AVTMVS@farys.be;
Effectief vertegenwoordiger: Freddy Schollaert
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Wim Arbijn




Artikel 5: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur.
PUNT 6: Goedkeuren dagorde algemene vergadering Poolstok cvba 28/05/2021 en bepalen
van standpunt
DE RAAD,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikels 40 en 41;
Gelet op het feit dat de OCMW Berlare lid is van Poolstok cvba;
Gelet op de statuten van Poolstok cvba;
Gelet op het feit dat OCMW Berlare in deze vennootschap recht heeft op 1 effectieve vertegenwoordiger
in de algemene vergadering en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 februari 2019, waarbij Aurelie Van
Lunter werd aangesteld als vertegenwoordiger namens OCMW Berlare in de algemene vergadering van
Poolstok cvba;
Gelet op het feit dat Jan Van Hee in zitting van 24/08/2020 werd aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger;
Gelet op de uitnodiging per email van 21 april 2021 tot de algemene vergadering van Poolstok cv op 28
mei 2021 om 11u. De AV zal plaatsvinden in MC-Square, op de Philipssite te Leuven. Gezien de huidige
situatie omtrent Covid-19 zal deze, ook dit jaar, parallel digitaal plaatsvinden.
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten en agenda;
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse Overheid: COVD-19: organen intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde entiteiten;
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.
BESLUIT:

Unaniem
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Artikel 1: Keurt, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, de agenda en alle
afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van Poolstok cvba van
28/05/2021 goed, zijnde:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het
boekjaar 2020
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2020
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2020
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2020
7. Ontslagen en benoemingen
a. Benoeming nieuwe bestuurders namens de A-aandeelhouders
b. Aanduiding mandaat revisor
8. Goedkeuring van de bezoldigingen
9. Desgevallend: varia
10. Poolstok springt hoger voor P&O: een terug- en vooruitblik
Artikel 2: Bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger als volgt: goedkeuring verlenen aan de
voorgestelde ontwerpbeslissingen.
Artikel 3: Bepaalt dat afschriften van dit besluit voor verder gevolg zullen overgemaakt worden aan:
- jasmina@poolstok.be;
Effectief vertegenwoordiger: Aurelie.vanlunter@ocmwberlare.be;
Plaatsvervangend vertegenwoordiger: Jan Van Hee (jkvanhee@gmail.com)
Artikel 4: Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het
decreet lokaal bestuur.
PUNT 7: Mondelinge vragen
Er wordt ingegaan op de mondelinge vraag van een raadslid. De inhoud is terug te vinden in het
zittingsverslag.
De voorzitter verklaart de zitting voor gesloten om 22.32.
Vastgesteld in zitting datum als hierboven
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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voorzitter OCMW
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