
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 8 JULI 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 8 juli 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 29 
juni 2021 een besluit betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 8 juli 2021; 
De burgemeester heeft beslist dat de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 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, gastsprekers 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 8 juli 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 27 
mei 2021. 

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



20 ja-stemmen 
1 onthouding 
 
 
 
3. Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 217 en 219; 
Gelet dat art. 219, 2de lid bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over 
het organisatiebeheersingssysteem uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgend jaar; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2019 “Goedkeuring algemeen kader 
organisatiebeheersing; 
Gelet op het jaarrapport organisatiebeheersing; 
Op voorstel van het Vast Bureau; 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht kennis te nemen van het jaarrapport 
organisatiebeheersing 2020. 

Waarvan kennisname. 
 
 
 
4. Vaststelling jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik OCMW 
De jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke werd aan de OCMW-raadsleden bezorgd op 23 juni 2021. 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht de jaarrekening 2020 lokaal bestuur Wielsbeke luik 
OCMW vast te stellen. 

De fracties U., N-VA en Vlaams Belang onthouden zich. 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
10 onthoudingen 
De jaarrekening 2020 luik OCMW wordt vastgesteld. 
 
 
 
5. Vraag advies jaarrekening 2020 - W13 
Gelet dat de algemene vergadering van W13 van 28 mei 2021 de jaarrekening 2020 vaststelde; 
Gelet dat de betrokken raden voor maatschappelijk welzijn advies kunnen uitbrengen over de 
jaarrekening van de welzijnsvereniging binnen een termijn van 50 dagen die ingaat op de dag na 
ontvangst van de jaarrekening door het OCMW; 
Gelet dat de jaarrekening samen met het agendapunt en het jaarverslag bezorgd werd door W13 aan de 
raadsleden; 
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht gunstig advies uit te brengen bij de jaarrekening 
2020 van W13. 

De Vlaams Belang fractie onthoudt zich. 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 
Er wordt gunstig advies uitgebracht. 


