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OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 met beperkt publiek 

Conform het nieuwe kader en de bijhorende richtlijnen voor vergaderingen van lokale bestuursorganen 
vanaf september 2020 tijdens de federale fase ter bestrijding van het coronavirus Covid-19, ontwikkeld 
door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de VVSG, nam de burgemeester op 16 
februari 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 25 februari 2021; 
De burgemeester heeft beslist dat de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 in hybride 
vorm zal plaatsvinden in het OC Leieland te Wielsbeke/Ooigem, in openbare zitting met beperkt publiek, 
waarbij de richtlijnen inzake hygiëne en social distancing in acht zullen genomen worden. Een hybride 
vorm van vergaderen betekent dat bepaalde raadsleden fysiek vergaderen en andere raadsleden die er 
fysiek niet bij kunnen zijn, digitaal deelnemen (bijvoorbeeld raadsleden in quarantaine of raadsleden die 
tot risicogroepen behoren). Een hybride vorm van vergaderen is niet verplicht, maar wel een mogelijke 
tussenvorm tussen fysiek en digitaal vergaderen. 
Naast de fysieke aanwezigheid van alle raadsleden, de algemeen directeur en IT’er zullen er maximum 5 
personen worden toegelaten, pers inbegrepen. 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht kennis te nemen van het besluit van de 
burgemeester en zijn goedkeuring te verlenen aan de hybride zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn in openbare zitting met beperkt publiek van 25 februari 2021. 

Kennisname van besluit burgemeester. 
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van hybride zitting. 
 
 
 
2. Goedkeuring notulen vorige zitting - openbare zitting 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van 28 
januari 2021. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
 



Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
3. Logo Leieland - goedkeuring vervanging plaatsvervanger algemene vergadering 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 april 2019 waarbij de afvaardiging 
in de bestuursorganen van Logo Leieland tijdens de legislatuur 2019-2024 werd goedgekeurd; 
Gelet dat de heer Carlos Verbrugghe ontslag heeft genomen als raadslid op 28 januari 2021; 
Gelet dat het noodzakelijk is om de plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Logo Leieland 
te vervangen voor de periode 2021-2024; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang geen kandidaten voorstelden; 
Gelet op de voorgedragen kandidaat door de CD&V fractie; 
Voor plaatsvervanger: Filiep De Vos 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
4. Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement 
Gelet op het huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn zoals vastgesteld door de Raad 
voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2019 en gewijzigd bij raadsbeslissing van 24 oktober 2019; 
Gelet op het voorstel tot wijziging/toevoeging van volgende bepalingen door de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn Frederic Depypere. 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht haar goedkeuring te geven aan het gewijzigd 
huishoudelijk reglement. 

De fracties U., N-VA en Vlaams Belang onthouden zich. 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
10 onthoudingen 
 
 
 
5. Goedkeuring kaderovereenkomst gemeente-OCMW - Fluvius 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 juni 2011 waarbij de kaderovereenkomst inzake 
energiediensten met Gaselwest werd goedgekeurd; 
Gelet op het schrijven van Gaselwest van 9 januari 2020 betreffende het aanbod van energiediensten 
door Gaselwest – Fluvius; 
Overwegende dat Eandis en Infrax gefusioneerd zijn tot Fluvius waardoor er een nieuwe 
kaderovereenkomst aangeboden wordt die de oude vervangt; 
Overwegende dat de energiediensten conform en gebaseerd zijn op het besluit van de Vlaamse regering 
van 2 maart 2007 inzake de openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel 
energiegebruik; 
Overwegende dat dit gebeurt via een beheersoverdracht waarbij de initiële aanbestedende overheid die 
hierop een beroep doet vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren; 



Overwegende dat in de nieuwe kaderovereenkomst ook de datatoegang met betrekking tot data van 
digitale meters voor de energiemanagementsoftware (E-lyse) geregeld wordt; 
Overwegende dat de gemeente gebruik maakt van E-lyse; 
Overwegende dat Fluvius voorstelt om de nieuwe kaderovereenkomst goed te keuren; 
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 9 februari 2021; 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 


