
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2021 
 

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen; 
Rachida Abid, voorzitter BCSD/schepen; 
Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, Filip Dinneweth, 
Jan De Potter, Caroline Lannoo, Geert Snoeck, Ellen Rogge, Griet Ameye, 
Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, Jan Decouttere, 
Danny Vanhoutte, Ine Callens, OCMW-raadsleden; 
Frédéric Depypere, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn; 
Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  
 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 29 april 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 20 
april 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 29 april 2021; 
De burgemeester heeft beslist dat de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 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, gastspreker 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 29 april 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 25 
maart 2021. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 



20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
3. Goedkeuring bestek “Concessie van werken in functie van  de bouw en de exploitatie van een 

nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek, Wielsbeke, in het licht van de oprichting van een OCMW - 
vereniging" en toelichting Rasschaert 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wielsbeke van 19 maart 2020 
waarbij goedkeuring werd verleend aan de aangepaste selectieleidraad "Concessie voor werken voor de 
bouw en de exploitatie van een nieuw woonzorgcentrum Ter Lembeek en de herbestemming van de 
huidige site voor het lokaal bestuur Wielsbeke met de mogelijke toevoeging van de bouw van een 
dagopvangcentrum en assistentiewoningen voor het lokaal bestuur Oostrozebeke"; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van Oostrozebeke van 4 februari 2020 
waarbij goedkeuring werd verleend aan deze zelfde aangepaste selectieleidraad; 
Gelet op het feit dat het OCMW van Wielsbeke voor de procedure is aangeduid als opdrachtgever; 
Gelet op de keuze om de concessie toe te wijzen door de organisatie van een bijzondere 
plaatsingsprocedure, conform de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (en 
het koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de 
concessieovereenkomsten van 25 juni 2017), gezien er mee rekening is gehouden dat de finale 
concessie de in deze wet opgenomen drempel kan overschrijden, afhankelijk van de uitkomst van de 
dialoog. Dat deze procedure verwantschap heeft met de concurrentiegerichte dialoog zoals voorzien 
in de wetgeving op de overheidsopdrachten;  
Overwegende dat het voorwerp van de opdracht, vergeleken met de start van de dialoog, binnen de 
wettelijke grenzen en met respect voor de gelijke mededinging, beperkt werd aangepast ingevolge de 
dialoog, en verder vooral werd verduidelijkt en verfijnd; 
Overwegende dat in het bestek de beleidskeuzes en de opdracht nader zijn toegelicht en de 
gunningscriteria zijn opgenomen; 
Dat het bestek dan ook kan goedgekeurd worden; 
Gelet op de rechtsgronden zoals opgenomen in het ontwerp van bestek; 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hieraan zijn goedkeuring te verlenen. 

 
Een amendement wordt ingediend namens de U. fractie. 
Ter zitting vraagt U. fractie om de vergoeding (artikel 6.7) van het lastenboek van 5.000 naar 
15.000 euro aan te passen. 
 
Gelet dat de zitting door de voorzitter werd geschorst om 20u45. 
Gelet dat de zitting door de voorzitter werd heropend om 20u58. 
 
De raad van maatschappelijk welzijn wordt verzocht het amendement goed te keuren. 
De fracties N-VA en Vlaams Belang onthouden zich. 
Uitslag van de stemming: 
16 ja-stemmen 
5 onthoudingen 
 
De raad van maatschappelijk welzijn wordt verzocht het bestek goed te keuren. 



De fracties N-VA en Vlaams Belang onthouden zich. 
Uitslag van de stemming: 
16 ja-stemmen 
5 onthoudingen 
 
 
 
4. Vaststelling gewijzigd organogram gemeente en OCMW 
De laatste aanpassingen aan het organogram dateren van 2019 n.a.v. integratie gemeente en OCMW. 
Het is noodzakelijk tot het aanbrengen van een aantal wijzigingen omwille van volgende uitgangspunten:  

 Verder werken aan de integratie van gemeentelijke en OCMW-dienstverlening;  

 De organisatie voorbereiden op het nieuwe dienstverleningsconcept dat in 2021 verder uitgerold 
wordt;  

 Een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige en toekomstige medewerkers (voorzien 
van doorgroeimogelijkheden en interne verschuivingen).  

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht het gewijzigde organogram gemeente en OCMW 
vast te stellen. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 


