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Aanwezig de heren en mevrouwen: 
 Filiep DE VOS: voorzitter; 

Geert SNOECK, Marianne VANCOILLIE, Jean DAENEN, Mia DELODDERE, 
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OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 27 september 2017: goedkeuring 

Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting. 
 
De raadsleden gaan over tot stemming bij handopsteking met als resultaat:  
met eenparigheid van stemmen; 
Het verslag wordt goedgekeurd .  

 

SECRETARIAAT 

2. Aanpassing huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen: goedkeuring 

Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen goed te 
keuren volgens het reglement in bijlage, integraal deel uitmakend van deze beslissing. 
Artikel 2: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2017. 
Artikel 3: Onderhavige beslissing wordt ter kennis gebracht van de toezichthoudende overheden.  
 
3. Statutenwijziging W13 in het kader van wijk-werken: kennisname 

BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van de statutenwijziging van de OCMW-vereniging W13 in het 
kader van wijk-werken voor de regio Zuid-West-Vlaanderen. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
 
 
 



4. Opbrengst Music for Life: integrale schenking aan goede doel: goedkeuring 

Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De organisatie dient het verbruik van de drank in de cafetaria niet te vergoeden aan de 
cafetaria waardoor de opbrengst voor Music for Life kan verhoogd worden. 
Artikel 2: Het totaalbedrag van de drankverkoop en de inkomkaarten (min de gemaakte kosten) te 
schenken aan Contactclowns in de Zorg. 
 

WOONZORGCENTRUM 

5. Aanpassing opnameovereenkomst: goedkeuring  

Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden gaan akkoord om volgende bijlagen toe te voegen aan de 
opnameovereenkomst: opmaak inventaris; medicatiebeheer; wasbeheer en publiceren van foto’s.  
Artikel 2: De bijlagen worden addendum toegevoegd aan de huidige opnameovereenkomst. 
Artikel 3: Alle bewoners worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Artikel 4: kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid.  

 

SOCIAAL HUIS 

Lokaal Dienstencentrum 

6. Cafetaria: wijziging tarieven: goedkeuring 

Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de verhoging van de tarieven van dranken en overige producten van 
de cafetaria goed en stellen ze vast als volgt: 

Soort Nieuw voorstel Voorstel tarief 3 

bavik pils 1,5 1,7 

fancy alcoholvrij 1,5 1,7 

wittekerke 1,5 1,7 

plat water 1,5 1,7 

spuitwater 1,5 1,7 

coca cola 1,5 1,7 

coca cola light 1,5 1,7 



coca cola zero 1,5 1,7 

fruitsap 1,5 1,7 

ice tea 1,5 1,7 

tonic 1,5 1,7 

limonade 1,5 1,7 

koffie 1,5 1,7 

thee 1,5 1,7 

oxo 1,5 1,7 

soep 1,5 1,7 

chocolade 1,5 1,7 

chips 1,5 1,7 

potje ijs 1,5 1,7 

martini wit 2 2,5 

glas witte wijn 2 2,5 

glas rode wijn 2 2,5 

wittekerke rosé 2 2,5 

kriek  2 2,5 

carlsberg 2 2 

chocomelk 2 2,5 

cornet 2 2,5 

petrus speciale 33 cl 2,2 2,5 

petrus oud bruin 33 cl 2,2 2,5 

frankfurterworst 2,2 2,5 

affligem bruin 2,5 3 

westmalle bruin 2,5 3 

porto wit 2,8 3 

porto rood 2,8 3 

affligem tripel 2,8 3 

westmalle tripel 2,8 3 

kwaremont 2,8 3 

pilaarbijter blond 2,8 3 

duvel 2,8 3 

klein flesje witte wijn 3 3 

klein flesje rode wijn 3 3 

fles witte wijn 10 10 

fles rode wijn 10 10 

Artikel 2: De nieuwe tarieven treden in voege vanaf 1 december 2017.  

 

 

 

 



KEUKEN 

7. Prijsaanpassing Sodexo: kennisname 

BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het schrijven van Sodexo Belgium nv van 4 september 
2017 met de jaarlijkse prijsherzieningen die ingaan op 1 oktober 2017. 
 

FINANCIËN 

8. Budgetwijziging 2017/2: vaststelling 

Gelet dat de raadsleden stemmen door middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden stellen budgetwijziging 2017/2 vast volgens hogergenoemd voorstel. 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur ter kennisname ingevolge 
artikel 150 van het OCMW-decreet. 
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de toezichthoudende overheid en de 
financieel beheerder van het OCMW. 
 
9. Vaststellen visumbedrag: goedkeuring 

Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De voorwaarden waaronder de financieel beheerder de visumverplichting, bedoeld in 
artikel 162, § 2 van het OCMW-decreet, uitoefent worden als volgt vastgesteld: 
• Verbintenissen die uitgaven tot gevolg hebben op de exploitatie- en/of 

investeringsbudgetten waarvan het geraamde bedrag onder 30 000 euro excl. BTW blijft 
moeten niet voor voorafgaand visum voorgelegd te worden; voor de bepaling van de waarde 
van een verbintenis met een bepaalde looptijd wordt rekening gehouden met de volledige 
looptijd van een verbintenis, voor de bepaling van de waarde van een verbintenis met een 
onbepaalde looptijd wordt rekening gehouden met een forfaitaire looptijd van 12 maanden. 

• Exploitatie- en investeringssubsidies dienen, waarvan het bedrag hoger is dan 2 500 euro 
excl. BTW, steeds voor visum voorgelegd te worden en dit telkens vóór de beslissing van de 
budgethouder tot toekenning van de individuele subsidie. 

• Een visum dient steeds te worden aangevraagd in volgende gevallen: 

 1° Aanstelling van statutaire personeelsleden; 

 2° Aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur; 

 3° Aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer. 
Artikel 2: Het voorstel tot aanpassing van de voorwaarden betreffende het verlenen van een visum 
door de financieel beheerder voor te leggen op de eerstvolgende OCMW-raad met oog op 
goedkeuring. 
Artikel 3: Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 november 2017. 
 
De secretaris 
Petra MOENS 

De voorzitter 
Filiep DE VOS 



 


