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OPENBARE ZITTING 
 
WOONZORGCENTRUM 
 
1. Jaarverslag Probis Partnerplan: kennisgeving 
De Raad, 
 
BESLUIT:  
Artikel 1: De raadsleden nemen kennis van het jaarrapport. 
Artikel 2: De financiële optimalisatiemogelijkheden zullen in de toekomst verder nauwkeurig 
opgevolgd worden. 
 
 
2. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een 

erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande 
vergunning: toelichting  

De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van de toelichting betreffende het besluit van de Vlaamse 
regering tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender 
en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning dat in werking treedt op 1 januari 
2019. 
 
 
NOTULEN 
 
Verslag vorige vergadering  
 
3. Zitting 19 september 2018: goedkeuring 
Er wordt lezing gehouden van het verslag der vorige zitting.  
 



De raadsleden gaan over tot stemming bij handopsteking met als resultaat:  
Het verslag wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
SECRETARIAAT 
 
4. Opbrengst Music for Life: integrale schenking aan goede doel: goedkeuring 
De Raad, 
 
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 het gekozen goede doel. 
 
 
WOONZORGCENTRUM 
 
5. Aanpassing overeenkomst CRA: goedkeuring 
De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden geven Dr. BRACKE de toestemming om ook de taak van CRA voor het 
woonzorgcentrum in Oostrozebeke op zich te nemen. 
Artikel 2: Artikel 3 uit de overeenkomst wordt geschrapt. 
Artikel 3: Dr. BRACKE blijft zijn taak als CRA van het woonzorgcentrum met hetzelfde engagement 
opnemen en brengt hiervan jaarlijks een overzicht op de OCMW-raad. 
 
 
SOCIAAL HUIS 
 
6. Huishoudelijk reglement voor uitlenen fietsen: goedkeuring 
De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden keuren het huishoudelijk reglement in bijlage goed, dit huishoudelijk 
reglement gaat in vanaf 23/11/2018. 



 
 
Ouderen- en thuiszorg 
 
7. Dienst logistieke hulp: goedkeuring intrekking erkenning 
De Raad, 
 
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 stopzetting van onze erkende dienst voor logistieke hulp goed 
vanaf 1 januari 2019. 
Artikel 2: De bevoegde overheid wordt op de hoogte gebracht van de aanvraag tot stopzetting van de 
erkende dienst logistieke hulp van het OCMW Wielsbeke. 
Artikel 3: Poetshulp wordt verder aangeboden via de dienstencheque-onderneming van het OCMW 
Wielsbeke. 
 
 
KEUKEN 
 
8. Prijsaanpassing Sodexo: kennisname 
De Raad, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het schrijven van Sodexo Belgium nv van 4 september 
2018 met de jaarlijkse prijsherzieningen die ingaan op 1 oktober 2018. 
 
 
PATRIMONIUM 
 
9. Schilderwerken in het Christen Volkshuis te Wielsbeke: goedkeuring gunning 
De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 november 
2018, 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 “Schilderwerken in het Christen Volkshuis te Wielsbeke” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Carlo Lambrecht, Hernieuwenstraat 7 te 8710 Wielsbeke, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 9 722,36 excl. btw of € 11 764,06 incl. 21% btw. 
Artikel 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2018/022. 



Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2291000/Gebouwen – 
bedrijfsmatige MVA/Algemene financiering/subproject 10. 
 
 
10. Verlenging handelshuurovereenkomst Christen Volkshuis: goedkeuring akte 
De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: Goedkeuring van de akte verlenging handelshuurovereenkomst. 
Artikel 2: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
FINANCIËN 
 
11. Strategisch meerjarenplan 2014-2023 / aanpassing 2018/1: vaststelling 
De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden stellen het aangepast meerjarenplan voor de dienstjaren 2014-2023 naar 
aanleiding van het budget 2019 vast. 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur teneinde de wijziging aan het 
meerjarenplan goed te keuren ingevolge art. 148 van het OCMW-decreet. 
Artikel 3: Kennisgeving van deze beslissing aan de toezichthoudende overheid. 
 
 
12. Budgetwijziging 2018/1: vaststelling 
De Raad, 
 
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 2018/1 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 directeur van het OCMW. 
 
 
13. Budget 2019: vaststelling 



De Raad, 
 
Gelet dat de raadsleden stemmen bij middel van handopsteking; 
 
Overwegende dat de Raad beslist: 
met eenparigheid van stemmen; 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raadsleden stellen het budget 2019, zoals voorgelegd, vast. 
Artikel 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur teneinde er kennis van te 
nemen ingevolge art. 150 van het OCMW-decreet. 
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de toezichthoudende overheid en de 
financieel directeur van het OCMW. 
 
 
De algemeen directeur 
 
 
 
 
 
Bruno DEBRABANDERE 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
Filiep DE VOS 

 


