
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 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, 
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: Jan De Potter, OCMW-raadslid 

Afwezig:  
 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 27 mei 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 18 
mei 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 27 mei 2021; 
De burgemeester heeft beslist dat de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 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 27 mei 2021. 

Kennisname van besluit burgemeester. 
Goedgekeuring 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 29 
april 2021. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 



3. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordigers algemene vergadering op 28 mei 
2021 - W13 

Gelet dat het OCMW wordt opgeroepen tot de digitale algemene vergadering van W13 op 28 mei 2021, 
met vermelding van de agenda: 

1. Vaststellen van de aanwezigen en vertegenwoordigden door volmacht, vaststellen geldigheid 
van de vergadering en opening van de zitting 

2. Goedkeuring jaarrekening 2020 
3. Varia 

a. Benoeming Marie De Clerck als lid van de AV en de RVB door OCMW-raad Wevelgem 
Gelet op de documenten in bijlage: 

- Agenda 
- Jaarrekening 2020 
- Vaststelling jaarrekening 2020 door algemene vergadering 

Gelet dat mevr. Rachida Abid en mevr. Ellen Rogge als vertegenwoordigers werden aangeduid tijdens de 
raadszitting van 24 januari 2019, om het OCMW Wielsbeke te vertegenwoordigen in de algemene 
vergaderingen van W13 voor de volledige legislatuur 2019-2024; 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht de agenda goed te keuren en de 
vertegenwoordigers opdracht te geven hun stemgedrag af te stemmen op de raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
 
 
4. Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger/plaatsvervanger algemene 

vergadering op 15 juni 2021 - Ethias 
Gelet op het schrijven van EthiasCo cvba ontvangen op 3 mei 2021 betreffende de uitnodiging tot de 
algemene vergadering van EthiasCo cvba die zal plaatsvinden op 15 juni 2021 met volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het 

resultaat 
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat 
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht 
5. Statutaire benoemingen 

Gelet dat de stemming op afstand zal gebeuren; 
Gelet dat de jaarrekening 2020 en het stemformulier ter beschikking gesteld worden op het 
internetplatform vanaf 15 juni 2021 en de stemming tegen uiterlijk 30 juni 2021 online moet gebeuren; 
Gelet dat mevr. Ellen Rogge als vertegenwoordiger en dhr. Filiep De Vos als plaatsvervanger werden 
aangeduid tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2019 om het OCMW Wielsbeke te 
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van EthiasCo bvba voor de legislatuur 2019-2024;  
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht de agenda goed te keuren en de 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger opdracht te geven zijn stemgedrag af te stemmen op de 
raadsbeslissing. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 


