RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN DONDERDAG 25 APRIL 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, Caroline LANNOO,
Wout VERHEYE, Geert SNOECK, Mia DELODDERE, Griet AMEYE, Vincent HERMAN,
Benedikt PLANCKAERT: OCMW-raadsleden;
Carlos VERBRUGGHE: voorzitter OCMW-raad;
Bruno DEBRABANDERE: algemeen directeur;
Verontschuldigd:
Jan DE POTTER: OCMW-raadslid;
Bruno DEBRABANDERE: algemeen directeur verontschuldigd voor agendapunt 1
(geheime zitting);
Afwezig:
Extra aanwezigen:

OPENBARE ZITTING
VOORZITTER CARLOS VERBRUGGHE
Goedkeuring notulen
1.
Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn;
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart worden goedgekeurd.
Gelet dat fractie Vlaams Belang zich zal onthouden zolang de rondvraag niet genotuleerd wordt;
Uitslag van de stemming:
19 ja-stemmen
1 onthouding

Varia
2.
LOGO Leieland - 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 Logo Leieland
tijdens de legislatuur 2019-2024;
Gelet dat OCMW Wielsbeke 1 vertegenwoordiger / 1 plaatsvervanger mag afvaardigen voor de
algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van kandidaten door de verschillende fracties;
Gaat over tot de geheime stemming:
CD&V
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Abid Rachida
Plaatsvervanger AV: Verbrugghe Carlos
U.
- Voorgedragen kandidaat/kandidaten:
Vertegenwoordiger AV: Deloddere Mia
Plaatsvervanger AV: Planckaert Benedikt
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen;
Uitslag geheime stemming:
- Vertegenwoordiger:
Rachida Abid: 11 ja-stemmen
Mia Deloddere: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
- Plaatsvervanger:
Carlos Verbrugghe: 11 ja-stemmen
Benedikt Planckaert: 5 ja-stemmen
4 blanco-stemmen
Worden verkozen verklaard:
voor vertegenwoordiger: Rachida Abid (CD&V)
voor plaatsvervanger: Carlos Verbrugghe (CD&V)
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Rachida Abid, Loverstraat 60 te 8710 Wielsbeke aan te duiden als
vertegenwoordiger algemene vergadering van OCMW Wielsbeke.
Artikel 2: De heer Carlos Verbrugghe, Marktstraat 25 te 8710 Wielsbeke aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger algemene vergadering van OCMW Wielsbeke.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Logo Leieland.

3.
Goedkeuring reglement en proceshandboek voor het registreren en behandelen van klachten
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en in bijzonder artikel 302 en 303;
Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat zowel de
gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn een systeem van klachtenbehandeling dient

te organiseren, dit systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijk
niveau van het OCMW en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking
hebben;
Gelet dat het reglement in bijlage nader de klachtenbehandeling regelt door OCMW Wielsbeke;
Gelet dat de wijze waarop een klacht kan ingediend worden en zal behandeld worden, wordt bepaald
in het proces voor het verwerken van inkomende klachten (zie bijlage);
Gelet dat de algemeen directeur jaarlijks dient te rapporteren aan de raad voor maatschappelijk
welzijn over de klachten ingediend tegen het OCMW;
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking;
Gelet dat fracties U., N-VA en Vlaams Belang tegen stemmen omdat ze dit voorstel van reglement te
uitgebreid en onduidelijk vinden;
Overwegende dat de Raad beslist:
11 ja-stemmen
9 neen-stemmen
BESLUIT:
Enig artikel: Het reglement voor het registreren en behandelen van klachten en het proceshandboek
voor het verwerken van inkomende klachten, beide documenten in bijlage terug te vinden, goed te
keuren.

BESLOTEN ZITTING
De heer Bruno Debrabandere, algemeen directeur, verlaat de zitting en laat zich als notulist
vervangen door de heer Jan Stevens, burgemeester, voor punt 1. Vals biljet van € 20 aan kassa
cafetaria lokaal dienstencentrum.
SCHEPEN FILIEP DE VOS
Begroting en financiën
1.
Vals biljet van € 20 aan kassa cafetaria lokaal dienstencentrum
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de algemeen directeur kwijting voor het kastekort.

De algemeen directeur

De voorzitter OCMW-raad

Bruno DEBRABANDERE

Carlos VERBRUGGHE

