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OPENBARE ZITTING 

NOTULEN 

Verslag vorige vergadering  

1. Zitting 21 maart 2018: 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. W13: statutenwijziging: kennisname 

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van de voorgestelde statutenwijziging van W13. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
3. W13: aanduiding van de penhouder als vertegenwoordiger van een netwerk van 

dienstverleners in het kader van de uitvoering van de activeringstrajecten: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden gaan akkoord dat  W13 optreedt als penhouder. 



Artikel 2: De raadsleden gaan akkoord met de aanvraag van het mandaat kosteloze 
arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en competentieontwikkeling. 
Artikel 3: De raadsleden gaan akkoord om de rol van casemanager zorg op te nemen. 
Artikel 4: De raadsleden gaan akkoord deel uit te maken van het netwerk dienstverlening en de rol 
op te nemen van actor zorg. 
 
 
4. W13: project dossier onthaaltrajecten mensen niet-toeleidbaar: kennisname 

 
BESLUIT: 
Artikel 1: OCMW Wielsbeke neemt kennis en gaat akkoord met dit project dossier onthaaltrajecten 
mensen niet-toeleidbaar ingediend door W13 waarvan OCMW Wielsbeke ook deel uitmaakt. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 

 

WOONZORGCENTRUM 

5. Aangepaste prijslijst cafetaria voor Feest@terlembeek: goedkeuring 

 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden keuren de vereenvoudigde prijslijst voor de tweede editie van 
Feest@terlembeek goed waarbij gewerkt wordt met jetons en waarbij een waarde van 1,5 euro 
wordt toegekend aan een jeton. 
 

FINANCIËN 

6. Aanstellen van een waarnemend financieel directeur: goedkeuring  

Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Dhr. Vincent VANDERBEKEN wordt aangesteld om het ambt van waarnemend financieel 
directeur te vervullen bij tijdelijke afwezigheden van dhr. Guy SEYNS, financieel directeur. 
Artikel 2: Betrokkene zal een plaatsvervangingstoelage (vergoeding wegens uitoefening van hogere 
functies), conform de onderrichtingen betreffende het uitoefenen van hogere functies, genieten. 
Artikel 3: Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de gouverneur van West-Vlaanderen met 
het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht. 
Artikel 4: Deze beslissing treedt in werking vanaf 1 mei 2018. 
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