Wichelen, 13/06/2017

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Aanwezig:

Wim Annaert, Conny De Corte, Eddy Leunis, Eric Scheire,
Liesbeth Van de Voorde, Anne-Marie Van der Helst, Inge Van Steendam,
Karlien Vereecken: raadsleden;
Christoph Van de Wiele: voorzitter;
Melissa De Jaeger: secretaris wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd:
De zitting wordt geopend om 19:47 uur.
OPENBARE ZITTING
1.

Notulen vorige vergadering openbare zitting - Goedkeuring

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2.

Kwijting jaarrekening 2015 aan ontvanger - goedkeuring

De raad,
Gelet op het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (van 15 maart 2017) i.v.m. de
goedkeuring van jaarrekening per 31 december 2015;
Gelet op het feit dat de Vlaamse regering 30 dagen de tijd had om hiertegen beroep aan te tekenen;
Gelet op het feit dat deze termijn verviel op 14 april 2017 en geen beroep werd aangetekend;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit:
Enig art. – De raad verleent kwijting aan de ontvanger over de afgelegde rekening.
3.

Beslissing tot toetreding tot de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend - goedkeuring

Raadslid Scheire: er zitten een aantal punten waar er bij staat overgenomen worden of niet
overgenomen worden. De voorzitter antwoordt dat dit bijvoorbeeld het voertuig van special AD is,

hetgeen via sponsoring ter beschikking wordt gesteld. Het is nog iets te veel werkdocument met
vraag en antwoord, waardoor er onduidelijkheden ontstaan.
De raad,
Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid de artikelen van titel VIII, hoofdstuk I.
Gelet op het feit dat de besturen van OCMW Berlare, Buggenhout en Laarne de publiekrechtelijke
vereniging Weldenderend hebben opgericht met het volgende doel, omschreven in artikel 5 van de
statuten:
De vereniging heeft tot doel om op het grondgebied van de gemeenten van de deelnemende lokale
besturen in te staan voor de organisatie van de dienstverlening Sociale Kruidenier en alle daarmee
verband houdende activiteiten.
De Sociale Kruidenier heeft tot doel levensmiddelen ter beschikking te stellen van kansarmen, het
bevorderen van de participatie binnen de doelgroep, het promoten van gezonde voeding en het
bevorderen van de sociale cohesie binnen de doelgroep onderling.
De vereniging kan tevens participeren in projecten die verband houden met de realisatie, de
inrichting, het beheer, de optimalisatie of de exploitatie van de in het eerste lid vermelde activiteit.
Daarnaast kan de vereniging leidinggevende, staf-, expert- en managementfuncties organiseren ten
behoeve van en ter ondersteuning van de deelgenoten.
Gelet op het Ministerieel besluit van 21 februari 2017 houdende goedkeuring van het besluit van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Berlare van 22 september 2016, van het
besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Buggenhout van 27 september
2016 en van het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Laarne van 28
september 2016 tot oprichting van een publiekrechtelijke vereniging, genaamd Vereniging
Weldenderend, overeenkomstig titel Vlll, hoofdstuk I van het OCMW-decreet
Gelet op het feit dat de maatschappelijke zetel gevestigd wordt te OCMW Berlare, Baron
Tibbautstraat 29A, 9200 Berlare
Gelet op de voorliggende statuten en de mogelijkheid tot toetreding door andere OCMW’s, zoals
voorzien in titel III.
Gelet op het feit dat de toetreding tot een publiekrechtelijke vereniging onderworpen is aan
voorafgaandelijk advies van het college van burgemeester en schepenen en aan de goedkeuring van
de gemeenteraad
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 april 2017.
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Akkoord te gaan tot toetreding bij de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend, conform
titel VIII, hoofdstuk I, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en conform de statuten een aanvraag tot toetreding
te richten tot de raad van beheer van de Vereniging.

Art. 2 – De statuten van de publiekrechtelijke vereniging Weldenderend, zoals opgenomen als
bijlage, goed te keuren
Art. 3 – Dit besluit zal worden vermeld op de lijst met beslissingen die ter kennisgeving wordt
doorgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen en naar de heer
provinciegouverneur.
Art. 4 – Dit besluit zal samen met de statuten tegelijkertijd ter goedkeuring opgestuurd worden aan
de gemeenteraad

4.

Varia OZ

De voorzitter deelt mee dat Melissa Servaas zal vervangen in de jury van de examens van
administratief medewerker. Servaas is nog steeds afwezig wegens ziekte. Dit zal op Vast Bureau
officieel goedgekeurd worden.
Raadslid Scheire vraagt wat de decretale verplichting is om raden te houden gezien het beperkt
aantal te bespreken punten. Voorzitter antwoordt tien raden en stelt zeker niet voorstander te zijn
van nutteloze vergaderingen. We bekijken steeds kritisch of de raad moet doorgaan, maar vaak zijn
het (weliswaar beperkt aantal) agendapunten die niet kunnen uitgesteld worden.

De zitting wordt gesloten om 19:58 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris wnd.,

De voorzitter,

Melissa De Jaeger

Christoph Van de Wiele

