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OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 29 maart 2017 

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

SECRETARIAAT 

2. Leveren en implementeren van software voor een tijdsregistratiesysteem en 
personeelsplanningsysteem ten behoeve van het gemeentebestuur en OCMW Wielsbeke: 
goedkeuring voorlopige oplevering 

 
BESLUIT: 
Artikel 1: De opdracht “leveren en implementeren van software voor een tijdsregistratiesysteem en 
personeelsplanningsysteem ten behoeve van het gemeentebestuur en OCMW Wielsbeke” wordt 
voorlopig opgeleverd. 
Artikel 2: Borgtocht nr. 304834 (aktenummer) van € 1 480 mag volledig worden vrijgegeven. 

 

WOONZORGCENTRUM 

3. Aanvraag infrastructuurforfait woonzorgcentrum: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 



BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de aanvraag voor de infrastructuurforfait voor het woonzorgcentrum 
Ter Lembeek goed voor de vernieuwing van 55 woongelegenheden woonzorgcentra en 3 
woongelegenheden kortverblijf. 
Artikel 2: De bestaande 15 kamers in de zorgafdeling blijven behouden. 
Artikel 3: De ingebruikname van de nieuwe infrastructuur wordt geschat op het 2de kwartaal van 
2020. 
Artikel 4: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid.  

 

SOCIAAL HUIS 

Ouderen- en thuiszorg 

4. Uitbreiding dienstencheque-onderneming: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de uitbreiding van de dienstencheque-onderneming en de 
overdracht van de dienstverlening en het personeel van de dienst logistieke hulp goed. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 

5. Stopzetting dienst logistieke hulp: goedkeuring  

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden besluiten de dienstverlening van de dienst logistieke hulp stop te zetten 
vanaf 1 juli 2017. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid.  

 

Maatschappelijk welzijn 

6. Samenwerkingsovereenkomst sociale tolken - Agentschap Integratie en Inburgering: 
goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De OCMW-raad keurt de samenwerking tussen OCMW Wielsbeke en het Agentschap 
Integratie en Inburgering goed, deze gaat in vanaf 01/05/2017. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan het Agentschap Integratie en Inburgering en aan de 
toezichthoudende overheid. 

 

 



PATRIMONIUM 

7. Onderhoudswerken tuin: 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 24 maart 2017 
voor Perceel 1 (Onderhoudswerken tuin OCMW), Perceel 2 (onderhoudswerken tuin den Meynaert), 
Perceel 3 (Onderhoudswerken tuin De Wissel), 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 “Onderhoudswerken tuin” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
bieders, zijnde: 

 Perceel 1 (Onderhoudswerken tuin OCMW): Werkspoor, De Zilten 52 te 8800 Roeselare; 

 Perceel 2 (onderhoudswerken tuin den Meynaert): Werkspoor, De Zilten 52 te 8800 
Roeselare; 

 Perceel 3 (Onderhoudswerken tuin De Wissel): Werkplus, Windhoek 17 te 8790 Waregem; 
Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2017\007. 
Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 6103099/002 (OCMW), 
6103099/152 (den Meynaert) & 6103099/150 (De Wissel). 
 

8. Aanpassingswerken Sociaal Huis: goedkeuring voorlopige oplevering 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De opdracht “Aanpassingswerken Sociaal Huis” wordt voorlopig opgeleverd. 
Artikel 2: De eerste helft (€ 6 530) van borgtocht nr. 00705/028112 (borgstellingskas cvba 
Borgstellingskas Bouwunie) van € 13 050 mag worden vrijgegeven. 
 

9. Aanpassingswerken Sociaal Huis: overrulen negatief visum financieel beheerder d.d. 23 
maart 2017: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
Met eenparigheid van stemmen 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden beslissen de opdracht op eigen verantwoordelijkheid te viseren (overrulen).  
Artikel 2: De betalingen zullen gebeuren met het krediet ingeschreven op de investeringsenveloppe 
Sociaal Huis weliswaar in overschrijding en dit in afwachting van de eerstvolgende budgetwijziging 
waarbij krediet van de investeringsenveloppe cafetaria zal overgezet worden naar de 
investeringsenveloppe Sociaal Huis. 
Artikel 3: Een uittreksel van deze beslissing samen met de beslissing van de financieel beheerder toe 
te sturen aan de provinciegouverneur in toepassing van artikel 163 van het OCMW-decreet 
(overruling). 



FINANCIËN 

10. Jaarrekening 2016: vaststelling 

Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld.  
Artikel 2 : de raadsleden gaan akkoord met de oninbaar stelling van het bedrag van € 25 587,15 .  
Artikel3: De jaarrekening 2016 en bijhorende bijlagen zullen worden overgemaakt aan de 
provinciegouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie 
Binnenlandse Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm. 

 

PERSONEEL 

Algemeen 

11. Sluitingsdagen 2018: voorstel 

 
Overwegende dat de Raad: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De twee verplichte sluitingsdagen voor 2018: 

 maandag 30 april 2018 (verlengd weekend van feest van de Arbeid op 1 mei 2018) 

 vrijdag 11 mei 2018 (verlengd weekend van O.L.V. Hemelvaart) 
vast te leggen voor alle OCMW-personeel met uitzondering van het personeel van het 
woonzorgcentrum en de dienst warme maaltijden aan huis. 
Artikel 2: Dit voorstel wordt op de dagorde van HOC/BOC van 08.05.2017 geplaatst. 
 
De secretaris 
Petra MOENS 

De voorzitter 
Filiep DE VOS 

 


