RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN DONDERDAG 24 JANUARI 2019

Aanwezig de heren en mevrouwen:
Jan STEVENS: burgemeester;
Filiep DE VOS, Magda DEPREZ, Rachida ABID, Daisy HAYDON: schepenen;
Rik BUYSE, Frank SOETAERT, Guido CALLEWAERT, Emilie CLINCKEMAILLIE,
Ellen ROGGE, Frédéric DEPYPERE, Filip DINNEWETH, Jan DE POTTER,
Caroline LANNOO, Wout VERHEYE, Geert SNOECK, Mia DELODDERE, Griet AMEYE,
Vincent HERMAN: OCMW-raadsleden;
Carlos VERBRUGGHE: voorzitter OCMW-raad;
Bruno DEBRABANDERE: algemeen directeur
Verontschuldigd:
Benedikt PLANCKAERT: OCMW-raadslid
Afwezig:
Extra aanwezigen:

OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
1.
Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn,
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 januari 2019 worden goedgekeurd.

N-VA-fractie stemt tegen.
Uitslag van de stemming:
16 ja-stemmen
4 neen-stemmen
2.
Kennisname aanstelling nieuw gemeenteraadslid
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de installatievergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 3
januari 2019;
Overwegende dat mevr. Caroline Lannoo tijdens de installatievergadering afwezig was met opgave van
reden en werd opgeroepen tot de gemeenteraadszitting van 24 januari 2019, om alsnog de
voorgeschreven eed af te leggen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij Caroline Lannoo werd
aangesteld;

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad
bestaat;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen;
BESLUIT:
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019
waarbij mevr. Caroline Lannoo werd aangesteld als nieuw lid.
Artikel 2: Kennis te nemen van de nieuwe samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn.

3.
Kennisname nieuwe rangorde der raadsleden
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet dat de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw werd vastgesteld in de gemeenteraad van
24 januari 2019;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen;
BESLUIT:
Enig artikel: De tabel der rangorde van de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt
als volgt samengesteld:
Rang
Officiële naam
1
Jan Stevens
2
Magda Deprez
3
Filiep De Vos
4
Mia Deloddere
5
Guido Callewaert
6
Rik Buyse
7
Carlos Verbrugghe
8
Filip Roland Dinneweth
9
Daisy Haydon
10
Rachida Abid
11
Jan De Potter
12
Caroline Lannoo
13
Vincent Herman
14
Geert Snoeck
15
Frédéric Roger Depypere
16
Emilie Esther Clinckemaillie
17
Ellen Isabelle Gaëtane Rogge
18
Griet Maya Emily Ameye
19
Benedikt Stefaan Longinus Planckaert
20
Wout Ward Verheye
21
Frank Rene Julien Soetaert

4.
Kennisname vaststelling presentiegelden gemeenteraadsleden en voorzitter gemeenteraad
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 17, §1 en §2;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019 waarbij de presentiegelden voor de
raadsleden en voorzitter gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn werden vastgesteld;
Gelet dat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn alleen presentiegeld kunnen ontvangen
voor hun aanwezigheid op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wanneer deze niet
aansluit op de zitting van de gemeenteraad;
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen;
BESLUIT:
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van de beslissing van de gemeenteraad van 24 januari 2019
waarbij de presentiegelden werden vastgesteld.
Artikel 2: Indien de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn niet aansluitend is aan de
gemeenteraadszitting, zal een bijkomende 1 presentievergoeding uitbetaald worden.

5.
Fluvius LAC - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van Fluvius LAC
tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen;
Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van het BCSD;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gaat over tot de geheime stemming:
- CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Gaby Benoit
Plaatsvervanger: Kathleen Devliegere
- U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Mia Deloddere
Plaatsvervanger: Benedikt Planckaert
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
Vertegenwoordiger:
Gaby Benoit: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen

-

Plaatsvervanger:
Kathleen Devliegere: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen

Worden verkozen verklaard:
Voor vertegenwoordiger: Gaby Benoit
Voor plaatsvervanger: Kathleen Devliegere
BESLUIT:
Artikel 1: Dhr. Gaby Benoit, wonende te Tarwestraat 8, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
vertegenwoordiger van het OCMW.
Artikel 2: Mevr. Kathleen Devliegere, wonende te Tulpenstraat 2, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Fluvius LAC.

6.
De Watergroep LAC - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van De Watergroep
LAC tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen;
Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van het BCSD;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gaat over tot de geheime stemming:
- CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Gaby Benoit
Plaatsvervanger: Kathleen Devliegere
- U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Benedikt Planckaert
Plaatsvervanger: Mia Deloddere
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Gaby Benoit: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen

-

4 blanco-stemmen
Plaatsvervanger:
Kathleen Devliegere: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen

Worden verkozen verklaard:
Voor vertegenwoordiger: Gaby Benoit
Voor plaatsvervanger: Kathleen Devliegere
BESLUIT:
Artikel 1: Dhr. Gaby Benoit, wonende te Tarwestraat 8, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
vertegenwoordiger van het OCMW.
Artikel 2: Mevr. Kathleen Devliegere, wonende te Tulpenstraat 2, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan De Watergroep LAC.

7.
HRI - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 3 januari 2019;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van de HRI tijdens
de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 2 vertegenwoordigers / 2 plaatsvervangers / 1 lid raad van bestuur –
beheerscomité ILV mag afvaardigen;
Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat er ook nog een lid dagelijks bestuur door de gemeenteraad wordt aangeduid uit de
2 leden raad van bestuur, dit lid wordt automatisch ook lid van het Beheerscomité ILV;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gaat over tot de geheime stemming:
- CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger 1: Daisy Haydon
Plaatsvervanger 1: Ellen Rogge
Vertegenwoordiger 2: Rachida Abid
Plaatsvervanger 2: Frédéric Depypere
- U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger 1: Mia Deloddere

Plaatsvervanger 1: Mia Deloddere
Vertegenwoordiger 2: Griet Ameye
Plaatsvervanger 2: Griet Ameye
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
Vertegenwoordiger 1:
Daisy Haydon: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Vertegenwoordiger 2:
Rachida Abid: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger 1:
Ellen Rogge: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger 2:
Frédéric Depypere: 11 ja-stemmen
Griet Ameye: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
Voor vertegenwoordiger 1: Daisy Haydon
Voor vertegenwoordiger 2: Rachida Abid
Voor plaatsvervanger 1: Ellen Rogge
Voor plaatsvervanger 2: Frédéric Depypere
BESLUIT:
Artikel 1: Mevr. Daisy Haydon, wonende te Loverstraat 37, 8710 Wielsbeke aan te duiden
vertegenwoordiger 1 van het OCMW.
Artikel 2: Mevr. Rachida Abid, wonende te Loverstraat 60, 8710 Wielsbeke aan te duiden
vertegenwoordiger 2 van het OCMW.
Artikel 3: Mevr. Ellen Rogge, wonende te de Maurissenstraat 21, 8710 Wielsbeke aan te duiden
plaatsvervangend vertegenwoordiger 1.
Artikel 4: Dhr. Frédéric Depypere, wonende te Fabiolalaan 83, 8710 Wielsbeke aan te duiden
plaatsvervangend vertegenwoordiger 2.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de HRI.

8.
W13 - goedkeuring afvaardiging bestuursorganen
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 3 januari 2019;

als
als
als
als

Overwegende dat op 23 april 2015 de OCMW-vereniging genaamd ‘W13’ overeenkomstig titel VIII,
hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet met de OCMW’s van de gemeenten Avelgem, Anzegem, Deerlijk,
Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem en
met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid-West-Vlaanderen werd opgericht;
Overwegende dat op 2 juni 2017 de statutenwijziging van W13, in het kader van de toetreding door
OCMW Wielsbeke, werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van W13;
Overwegende dat op 29 juni 2018 de statutenwijziging van W13, in het kader van de aanpassing van
de statuten aan het decreet van 21 december 2017 over het lokaal bestuur, werd goedgekeurd door
de Algemene Vergadering van W13;
Gelet op het feit dat bij besluit van 24 januari 2019 van de Vlaams Minister van Binnenlands bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding het besluit van 29 juni 2018 van de
algemene vergadering van W13 tot wijziging van de statuten van W13 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het ABB aangaf de goedkeuring eind januari 2019 te mogen verwachten;
Gelet op het feit dat artikel 10 van de statuten van de vereniging bepaalt dat de algemene vergadering
is samengesteld uit de afgevaardigden van de deelgenoten waarbij elke deelgenoot 2 afgevaardigden
heeft;
Gelet op het feit dat de OCMW’s afgevaardigd zijn door raadsleden waarbij de leden door de raad voor
maatschappelijk welzijn aangewezen worden volgens de regels vermeld in art. 484, §1, 2°lid van het
decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat artikel 13 van de statuten meldt dat het mandaat van een afgevaardigde van de
algemene vergadering in principe 6 jaar duurt, maar eindigt bij de installatie van de nieuwe raad voor
maatschappelijk welzijn overeenkomstig de art. 68 en 6 van het decreet over het lokaal bestuur, bij
ontslag van een afgevaardigde uit de algemene vergadering of bij het einde van het mandaat als
OCMW-raadslid;
Gelet op het feit dat artikel 22, §2 van de statuten van de vereniging bepaalt dat de leden van de raad
van bestuur worden benoemd door de OCMW-raad, met behoud van art. 484 van het decreet over
het lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat artikel 22, §3 van de statuten van de vereniging bepaalt dat de raad van bestuur
is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelgenoten, elke deelgenoot is vertegenwoordigd
door één afgevaardigde met stemrecht die, voor wat betreft de publieke deelgenoten, bij voorkeur lid
is van het vast bureau en verantwoordelijk is voor het lokaal sociaal beleid en door één deskundige
zonder stemrecht, de algemeen directeurs van de lokale besturen van de deelgenoten-OCMW’s of een
door hem aangestelde vervanger met expertise in de domeinen waar W13 voor bevoegd is, maakt deel
uit van de raad van bestuur met raadgevende stem, in dit geval zijn zij de deskundigen;
Gelet de noodzaak tot het vernieuwen van de afvaardiging in de bestuursorganen van W13 tijdens de
legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 2 vertegenwoordigers AV / 2 plaatsvervangers AV / 1 lid raad van bestuur
met stemrecht mag afvaardigen;

Gelet dat de kandidaten lid moeten zijn van de OCMW-raad, waarvan 1 lid is van het Vast Bureau (wil
men in aanmerking komen voor voorzitter of ondervoorzitter) en verantwoordelijk is voor sociaal
beleid;
Overwegende dat er ook nog een lid voor de raad van bestuur met stemrecht wordt aangeduid, bij
voorkeur een vertegenwoordiger van de algemene vergadering en verantwoordelijk voor lokaal sociaal
beleid;
Gelet op het feit dat de algemeen directeur, dhr. Bruno Debrabandere, zal optreden als lid van de raad
van bestuur met raadgevende stem;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gaat over tot de geheime stemming:
- CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger 1: Rachida Abid
Plaatsvervanger 1: Filiep De Vos
Vertegenwoordiger 2: Ellen Rogge
Plaatsvervanger 2: Geert Snoeck
Lid RvB met stemrecht: Rachida Abid
- U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger: Benedikt Planckaert
Plaatsvervanger: Benedikt Planckaert
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen.

Uitslag geheime stemming:
Vertegenwoordiger 1:
Rachida Abid: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Vertegenwoordiger 2:
Ellen Rogge: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger 1:
Filiep De Vos: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger 2:
Geert Snoeck: 11 ja-stemmen
9 blanco-stemmen
- Lid RvB met stemrecht:
Rachida Abid: 12 ja-stemmen
8 blanco-stemmen

Worden verkozen verklaard:
Voor vertegenwoordiger 1: Rachida Abid
Voor vertegenwoordiger 2: Ellen Rogge
Voor plaatsvervanger 1: Filiep De Vos
Voor plaatsvervanger 2: Geert Snoeck
Voor lid RvB met stemrecht: Rachida Abid
BESLUIT:
Artikel 1: Mevr. Rachida Abid, wonende te Loverstraat 60, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
vertegenwoordiger AV 1 van het OCMW.
Artikel 2: Mevr. Ellen Rogge, wonende te de Maurissensstraat 21, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
vertegenwoordiger AV 2 van het OCMW.
Artikel 3: Dhr. Filiep De Vos, wonende te Wilgenlaan 34, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger AV 1.
Artikel 4: Dhr. Geert Snoeck, wonende te Leliestraat 3, 8710 Wielsbeke aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger AV 2.
Artikel 5: Mevr. Rachida Abid, wonende te Loverstraat 60, 8710 Wielsbeke aan te duiden als lid RvB
met stemrecht van het OCMW.
Artikel 6: Dhr. Bruno Debrabandere wordt aangesteld tot lid van de raad van bestuur met raadgevende
stem.
Artikel 7: Deze beslissing op te nemen op de lijst met beknopte omschrijving die aan de
Provinciegouverneur wordt opgestuurd en een afschrift van deze beslissing op te sturen naar W13.

SCHEPEN FILIEP DE VOS
9.

Kennisname besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende aanpassing
meerjarenplan 2014-2023, budgetwijziging 2018 en budget 2019 - OCMW
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 21 december 2018, in het bijzonder artikels 149 paraaf 2 - 1ste
en 3de lid, 249 paraaf 2 - 3de lid, 260 1ste, 2de en 3de lid, 261 1ste en 2de lid & 262 paraaf 1 en 2;
Gelet op het meerjarenplan 2014-2023 van OCMW Wielsbeke, zoals vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 november 2018;
Gelet op de budgetwijziging 2018 van OCMW Wielsbeke, zoals vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 november 2018;
Gelet op het budget 2019 van OCMW Wielsbeke, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn in zitting van 22 november 2018;
Gelet op de mail van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen van 17
december 2018 inzake het besluit betreffende de aanpassing meerjarenplan 2014-2023, de
budgetwijziging 2018 en het budget 2019 van het OCMW Wielsbeke;
Overwegende dat er geen opmerkingen geformuleerd werden noch technische vaststellingen gedaan
werden;
BESLUIT:

Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur,
afdeling West-Vlaanderen van 17 december 2018;
Artikel 2: Kennisgeving van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling WestVlaanderen van 17 december 2018 aan de gemeenteraad en aan de financieel directeur.
SCHEPEN RACHIDA ABID
10. Goedkeuring omzetting voorafgaande vergunningen woonzorgcentrum en kortverblijf
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een
erkennings- en omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning
van 19 oktober 2018 en dat in werking treedt op 1 januari 2019;
In de huidige situatie beschikt woonzorgcentrum Ter Lembeek over een erkenning voor 71
woongelegenheden waarvan 24 ROB-bedden, 46 RVT-bedden en 1 bed CKV. Er zijn slechts 70
erkenningen effectief in gebruik.
Het woonzorgcentrum beschikt daarnaast over 20 voorafgaande vergunningen WZC en 2
voorafgaande vergunningen CKV.
Om een maximale financiering mogelijk te maken, die praktisch haalbaar is en een minimum aan
verlies inhoudt voor het WZC, wordt bij voorkeur gekozen voor het scenario waarbij maximaal 84
woongelegenheden worden uitgebaat tegen 2023.
Om het operationeel beter beheersbaar te maken en om toegevoegde waarde te brengen aan het
zorgaanbod, wordt voorgesteld te kiezen voor een uitbreiding van het aanbod KV van 1 naar 3 bedden.
Hierdoor kan men tegemoet komen aan de hogere vraag naar KV, waar men in de bestaande situatie
onvoldoende ruimte voor heeft.
Om tegemoet te komen aan de stijgende zorgzwaarte, investeert de overheid in bijkomende RVTerkenningen. Hierdoor krijgt de voorziening in 2019 op basis van de RVT-dekkingsgraad 1 extra
erkenning RVT. Hierdoor komt het aantal woongelegenheden ROB op 23 en het aantal
woongelegenheden RVT op 47.
In eerste instantie zou het woonzorgcentrum bij voorkeur kiezen in het kader van de erkennings- en
omzettingskalender voor een uitbreiding van het aanbod KV met 2 woongelegenheden. Dit brengt het
aantal bedden KV op 3 en het aantal voorafgaande vergunningen kortverblijf wordt herleid tot nul.
Vervolgens kunnen via de omzettingskalender 4 voorafgaande vergunningen WZC omgezet worden
naar 8 erkenningen RVT. Dit brengt het aantal woongelegenheden ROB terug op 15 en het aantal
woongelegenheden RVT op 55.
Het woonzorgcentrum beschikt in de nieuwe situatie over een erkenning voor 73 woongelegenheden
waarvan 15 ROB-bedden, 55 RVT-bedden en 3 bedden KV. Het saldo van de voorafgaande
vergunningen bedraagt hierdoor 16 WZC.
Het woonzorgcentrum kiest daarom tevens bij voorkeur voor een uitbreiding van de capaciteit met 11
woongelegenheden (ROB). Dit brengt het aantal woongelegenheden ROB op 26 en het aantal
voorafgaande vergunningen WZC terug op 5. Tevens worden via de omzettingskalender de 5

resterende voorafgaande vergunningen WZC omgezet naar 10 erkenningen RVT. Dit brengt het aantal
woongelegenheden ROB terug op 16 en het aantal woongelegenheden RVT op 65.
Na implementatie zal de voorziening in totaal uit 84 woongelegenheden bestaan waarvan 16 ROB, 65
RVT en 3 CKV. Er resteren geen voorafgaande vergunningen.
Om te vermijden dat het woonzorgcentrum de voorafgaande vergunningen van rechtswege verliest,
moet de aanvraag voor de erkennings- en/of omzettingskalender tegen 1 februari 2019 gebeuren.
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking;
Overwegende dat de Raad beslist:
met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: De raadsleden beslissen tot indienen van een erkenningskalender door middel van
aangetekend schrijven aan het agentschap Zorg en Gezondheid voor 2 voorafgaande vergunningen
CVK voor het vierde kwartaal van 2023.
Artikel 2: De raadleden beslissen tot indienen van een erkenningskalender door middel van
aangetekend schrijven aan het agentschap Zorg en Gezondheid voor 11 voorafgaande vergunningen
WZC voor het vierde kwartaal van 2023.
Artikel 3: De raadleden beslissen tot indienen van een omzettingskalender door middel van
aangetekend schrijven aan het agentschap Zorg en Gezondheid voor 9 voorafgaande vergunningen
WZC voor het vierde kwartaal van 2023 waarbij deze 9 voorafgaande vergunningen WZC worden
omgezet naar een planningsvergunning voor bedden in een rust- en verzorgingstehuis (18).
Artikel 4: Deze beslissing wordt bij de aanvraag gevoegd.

De algemeen directeur

De voorzitter OCMW-raad

Bruno DEBRABANDERE

Carlos VERBRUGGHE

