
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 22 FEBRUARI 2017 
 
 
 
Aanwezig de heren en mevrouwen: 
 Filiep DE VOS: voorzitter; 

Geert SNOECK, Marianne VANCOILLIE, Jean DAENEN, Mia DELODDERE, 
Gabriël BENOIT, Carine BRAECKEVELT, Rosemarie DE CLERCK, Norbert GOUTSMET: 
raadsleden; 
Petra MOENS: secretaris 

 
Verontschuldigd: 
 Jan STEVENS: burgemeester 
 
Afwezig: 
  
 
Extra aanwezigen: 
 Kim Vanbelleghem voor agendapunt 2; 

Henri Lambrecht voor agendapunt 5 
 

OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 18 januari 2017 

Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting. Het wordt goedgekeurd: 
met eenparigheid van stemmen; 
 

SECRETARIAAT 

2. Vraag tot toetreding tot de OCMW-vereniging titel VIII hfst. 1 OCMW-decreet “W13” regio 
Kortrijk: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de vraag tot toetreding tot de OCMW-vereniging titel VIII hfst. 1 
OCMW-decreet “W13” goed onder voorbehoud van de formele raadsbeslissingen van de stichtende 
partners, het formeel besluit van OCMW Wielsbeke tot toetreding en regeling afgevaardigden en de 
goedkeuring van het toetredingsbesluit van de gemeenteraad van Wielsbeke. 
Artikel 2: Er wordt een schrijven gericht aan de OCMW-vereniging titel VIII hfst. 1 OCMW-decreet 
“W13” met zetel te President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk met de vraag tot toetreding tot de 
vereniging. 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
 



3. Stand van zaken archiefwerking: kennisname 

De Raad, 
 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de toelichting. 

 

WOONZORGCENTRUM 

4. Raamcontract voor de levering, installatie en onderhoud van hoog-laagbedden: kennisname 
gunning 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van de gunning van de opdracht “levering, installatie en 
onderhoud van hoog-laagbedden”. 
Artikel 2: Kennisgeving toetreding aan Wissner-Bosserhoff. 
Artikel 3: Kennisgeving van dit besluit aan de toezichthoudende overheid. 
 
5. Farmazorg: toelichting 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de toelichting. 
 

SOCIAAL HUIS 

Lokaal Dienstencentrum 

6. Kapsalon: wijziging tarieven: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: 
De verhoging van de tarieven van het kapsalon worden goedgekeurd en vastgesteld als volgt: 

Soort Nieuw voorstel 

permanent/mechen 41 

kleuring/kleurshampoo 36 

brushing 13 

haarverzorging 11,5 

snit 12 

kleurmousse 3,5 

mousse 3,5 

crèmebad 3 

Artikel 2: Deze nieuwe tarieven worden toegepast vanaf 01 maart 2017. 
Artikel 3: De tarieven zullen elke 2 jaar herzien worden. 



Artikel 4: Publicatie van de geldende tarieven op de gemeentelijke website . 

 

PATRIMONIUM 

7. Slopen woningen Parkstraat: goedkeuring gunning 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 11 januari 
2017, opgesteld door de technische dienst. 
Artikel 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 
Artikel 3: De opdracht “Slopen woningen Parkstraat ” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder, zijnde Cannie & Co nv, Ballingstraat 2 b te 8780 Oostrozebeke.  
Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2016/028. 
Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in Enveloppe Uitbr 
WZC/2291007/83412/actie4112. 
 

FINANCIËN 

8. Budgetwijziging 2016, aanpassing meerjarenplan en budget 2017: technische vaststelling 
Agentschap Binnenlands Bestuur: kennisname 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van de technische opmerking van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de financiële dienst een aan de toezichthoudende 
overheid. 
 
9. Leningen – vervroegde terugbetalingen Belfius Bank 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De openstaande schuldsaldi van de leningen 1017, 1018, 1019, 1020, 1031, 1032 en 1033 
vervroegd terug te betalen aan Belfius Bank voor een resterend schuldsaldo van € 343 106,87 en 
indicatief een wederbeleggingsvergoeding van € 51 766,58 (exacte berekening op datum van 
daadwerkelijke uitvoering van de vervroegde terugbetaling). 
Artikel 2: De wederbeleggingsvergoeding wordt betaald conform de contractuele voorwaarden op 
datum van 1 maart 2017. 
Artikel 3: De nodige kredieten zullen worden voorzien bij eerstvolgende budgetherziening 2017. 
Artikel 4: De financieel beheerder de opdracht en machtiging te geven om dit dossier verder af te 
handelen. 
 



PERSONEEL 

Art. 60 § 7 

10. Wijziging verloning werknemers art. 60 § 7 RMI-wet van E-schaal naar GGMMI: goedkeuring 

De Raad, 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Voor alle nieuwe arbeidsovereenkomsten i.h.k.v. art. 60 § 7 van de RMI-wet als onderdeel 
van een TWE-traject, zal de verloning gebeuren volgens het GGMMI i.p.v. uitbetaling op E-niveau. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
De secretaris 
 
 
Petra MOENS 

De voorzitter 
 
 
Filiep DE VOS 

 


