RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 SEPTEMBER 2019
Aanwezig:

Jan Stevens, burgemeester;
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen;
Rachida Abid, Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse,
Filip Dinneweth, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Vincent Herman,
Frédéric Depypere, Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye,
Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, Danny Vanhoutte,
OCMW-raadsleden;
Carlos Verbrugghe, voorzitter OCMW-raad;
Bruno Debrabandere, algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter opent de zitting om 20u38.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering - openbare zitting
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan het
verslag van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn.
De Vlaams belang fractie onthoudt zich.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

2. Kennisname verhindering en aanstellen opvolger gemeenteraadslid
Gelet op de eedaflegging en aanstelling van de gemeenteraadsleden in de gemeenteraadszitting
van 3 januari 2019, ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2018;
Overwegende dat mevr. Emilie Clinckemaillie, lid van de gemeenteraad, tijdelijk verhinderd is
om haar mandaat uit te oefenen, waarvan akteneming in de gemeenteraadszitting van 26
september 2019, en derhalve tijdelijk voor de periode 20 augustus tot en met einde bevallingsrust
dient vervangen te worden;
Gelet op de aanstelling van dhr. Danny Vanhoutte als vervanging van mevr. Emilie
Clinckemaillie die tijdelijk verhinderd is haar mandaat als gemeenteraadslid uit te oefenen;
Gelet dat de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw werd vastgesteld in de
gemeenteraadszitting van 26 september 2018;

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen;
Waarvan kennisname.

3. Dienstencheque-onderneming (DCO)
Gelet op de rekening 2018 en vorige jaren van het OCMW;
Gelet op de overlegmomenten met het adviesbureau Adconsult bvba;
Gelet op het overleg met het HOC/BOC van 18 september 2019;
Gelet dat tijdens het overleg met het HOC/BOC overeengekomen werd om het overleg met de
vakbonden op te starten teneinde tot een gedragen voorstel van overgangsbepalingen voor het
personeel te komen;
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verzocht de VZW net@work te vragen
om het personeel van de dienstencheque-onderneming (DCO) vanaf 1 januari 2020 over te
nemen.
De Vlaams Belang fractie onthoudt zich.
Uitslag van de stemming:
20 ja-stemmen
1 onthouding

4. W13: kennisname jaarrekening 2018 en bekrachtiging beslissing Vast Bureau van 17 juli
2019
Gelet dat in de Raad van Bestuur van W13 van 28 juni 2019 de jaarrekening 2018 werd
goedgekeurd;
Gelet dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verzocht kennis te nemen van deze
rekening en advies uit te brengen;
Gelet dat dit advies aan de toezichthoudende overheid dient overgemaakt te worden binnen een
termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening door het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet dat de eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk welzijn pas op 26 september 2019 is;
Gelet dat art. 490. van het decreet over het lokaal bestuur van toepassing is op de
welzijnsvereniging W13;

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 17 juli 2019 waarbij een gunstig advies werd
uitbracht;
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verzocht kennis te nemen van de jaarrekening
2018 van W13 en de beslissing genomen door het Vast Bureau op 17 juli 2019 te bekrachtigen.
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2018 en bekrachtigt de beslissing genomen door het
Vast Bureau.

5. W13: kennisname statutenwijziging
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;
Gelet op de statuten van W13, art. 14 die stellen dat:
De algemene vergadering kiest zijn voorzitter uit de afgevaardigden van de deelgenoten. De
voorzitter moet lid zijn van het vast bureau en verantwoordelijk zijn voor het lokaal sociaal
beleid.
De algemene vergadering duidt onder haar afgevaardigden drie ondervoorzitters aan. De
ondervoorzitters moeten allen lid zijn van vast bureau en verantwoordelijk zijn voor het lokaal
sociaal beleid en die bij voorkeur elk een andere partij vertegenwoordigen dan die van de
voorzitter en die van de andere ondervoorzitters.
Overwegende dat het bij oprichting de filosofie was om alle nationale politieke partijen,
vertegenwoordigd in de raad van bestuur van W13, via de (onder)voorzitters vertegenwoordigd te
hebben in het dagelijks bestuur;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van W13 op 22 maart 2019 om de statuten in die
zin aan te passen;
Overwegende het advies van ABB om de bepaling van het aantal mandaten als ondervoorzitter
vast te leggen door het te koppelen aan een objectief criterium;
Gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur (vergadering 3 juni 2019) om art. 14 als volgt te
wijzigen:
… De algemene vergadering duidt onder haar afgevaardigden zoveel ondervoorzitters aan als er
nationale politieke partijen vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur.
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van 28 juni 2019 om het voorstel van het dagelijks
bestuur te volgen;
Gelet op het feit dat de algemene vergadering van W13 in de zitting van 28 juni 2019 besliste om
de voorgestelde statutenwijziging ter kennisname voor te leggen aan de OCMW-raad;
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen;

Waarvan kennisname.

BP. 1 Huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn: wijziging art.2§2
Gelet op het verzoek per mail op 19 september 2019 van Benedikt Planckaert, lid Raad voor
Maatschappelijk Welzijn U.-fractie, om een agendapunt op te nemen voor de zitting van de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn van 26 september 2019;
Situering:
Het huidig goedgekeurde HR voor de RMW bepaalt in artikel 2, §2:
“De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de
vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.”
Voorstel:
Wijziging van bovenstaande zin naar:
“De oproeping vermeldt in elk geval de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en
bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De zitting gaat door in de
vergaderzaal van de bibliotheek ‘Bibox’, Markt 1 Wielsbeke. De oproeping bevat een
toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.”
Motivatie:
De raadzaal van het gemeentehuis is té klein om voldoende plaats te voorzien voor de leden
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, pers en publiek.
Geregeld kon vastgesteld worden dat publiek diende recht te staan of op de vensterbank
moest plaatsnemen – indien niet zit men op elkaar gedrongen.
Dit bevordert geenszins de kwaliteit van vergaderen.
Daarenboven laat de omvang van de zaal niet toe om bij projectie alle raadsleden op een
degelijke manier de projectie te volgen, tenzij een stoelendans gestart wordt waarbij men in
het midden van de zaal moet plaatsnemen.
Alle modaliteiten die beschikbaar zijn in het gemeentehuis, zijn ook aanwezig in Bibox. Er is
ook parking in de nabijheid, Wifi zou minstens even goed moeten zijn. Deze locatie is ook
beter toegankelijk voor minder mobiele mensen en beschikt over voldoende en ook
aangepast sanitair.
De goedkeuring van het HR voor de RMW dateert evenwel van de vorige zitting, maar dit is
intussen bijna 3 maand geleden – intussen is Bibox ook volledig operationeel en stellen we vast
dat ook andere bijeenkomsten daar worden georganiseerd.
Deze wijziging is budgetneutraal, maar komt de democratische werking van de
gemeenteraad ten goede.
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht deze wijziging van het huishoudelijk
reglement goed te keuren.
De CD&V fractie stemt tegen omdat er in de traditie van meer dan 40 jaar geen problemen waren
om de gemeenteraad en o.a. de politieraad, met een groter aantal leden, in de raadzaal te laten
doorgaan. De beperkte ruimte biedt voordelen zoals de verstaanbaarheid bij mondelinge

communicatie en de korte afstand tot het projectiescherm. De nabijheid van de keuken en
bureau’s zijn een pluspunt. Vergaderen in de Bibox biedt deze voordelen niet.
Bij behoud van huidige regeling kan trouwens altijd beslist worden om eens eenmalig in een
grotere locatie zoals Bibox de gemeenteraad te laten plaatsvinden als vooraf vermoed wordt dat
er wellicht een groot aantal toeschouwers zou kunnen opdagen naar de raadzitting.
Uitslag van de stemming:
10 ja-stemmen
11 neen-stemmen

De voorzitter schorst de zitting om 21u08.

