
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 31 MEI 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; 
Jan STEVENS: burgemeester; 
Petra MOENS: secretaris 

 
Verontschuldigd: 
  
 
Afwezig: 
  
 
Extra aanwezigen: 
  
 

OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 26 april 2017 

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

SECRETARIAAT 

2. Toetreding W13: goedkeuring en regeling afgevaardigden 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden keuren de toetreding tot de OCMW-vereniging titel VIII hfst. 1 OCMW-
decreet “W13”, met adres te President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk goed onder voorbehoud van 
de goedkeuring van het toetredingsbesluit van de gemeenteraad van Wielsbeke en het bestuurlijk 
toezicht. 
Artikel 2: De raadsleden stellen de heer Filiep DE VOS, Voorzitter OCMW Wielsbeke en Norbert 
GOUTSMET, raadslid aan als afgevaardigden van de algemene vergadering van de OCMW-vereniging 
titel VIII hfst. 1 OCMW-decreet “W13”. 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid en aan de OCMW-
vereniging titel VIII hfst. 1 OCMW-decreet “W13”. 
 

 



3. Adviesvraag gemeente betreffende wijzigingen RPR: goedkeuring  

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: Er wordt gunstig advies gegeven aan de wijzigingen aan de RPR. 

 

PATRIMONIUM 

4. Online en offline toegangscontrole Sociaal Huis: niet-budgettaire voorschotten: bekrachtiging 
beslissing Vast Bureau d.d. 16/05/2017 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De beslissing van het Vast Bureau d.d. 16/05/2017 te bekrachtigen waarin beslist werd om 
de betaling van de factuur voor de toegangscontrole aan GET, Antwerpsesteenweg 107 te 2390 
Malle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 10 868,83 excl. btw of € 13 151,28 incl. btw 
te betalen door middel van niet-budgettaire voorschotten. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de financiële dienst en aan de toezichthoudende 
overheid. 
 

5. Ereloonfactuur Jeroen TACK in het kader van de renovatie van het Sociaal Huis: goedkeuring 

Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting. 
 
6. Aanpassingswerken Sociaal Huis: aanstelling ontwerper: overrulen negatief visum financieel 

beheerder d.d. 2 mei 2017: goedkeuring 

Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting. 
 
7. Aanpassingswerken Sociaal Huis: goedkeuring verrekening 

Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting. 
 
8. Aanpassingswerken Sociaal Huis: goedkeuring vorderingsstaat 4 

Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting. 
 
De secretaris 
Petra MOENS 

De voorzitter 
Filiep DE VOS 

 


