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Verontschuldigd

/

Afwezig

/

Naar aanleiding van de ontwikkelingen en de beslissingen van de federale overheid
betreffende het coronavirus (Covid-19), is op 26 oktober 2020 een burgemeesterbesluit
opgemaakt waarbij beslist werd dat de raad voor maatschappelijk welzijn enkel nog digitaal
zal plaatsvinden.

Openbaar
Inte rne zaken

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Juridi sche d iens t
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Onmiddellijke uitvoering van beslissingen van het bijzonder comité
sociale dienst - aanpassing

Feiten en context
Bij besluit van 27 april 2020 heeft de raad de adjunct-algemeen directeur belast met de
verantwoordelijkheid om de betalingen -ingevolge de beslissingen in steundossiers- goed te
keuren. Gezien de pensionering van de adjunct-algemeen directeur dient deze
verantwoordelijkheid doorgegeven te worden aan de hoofd maatschappelijk werker.
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Op die manier kan er onmiddellijke uitvoering gegeven worden aan de beslissingen van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.
Hogere regelgeving


Decreet over het lokaal bestuur

Vorige beslissingen




Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 betreffende de
vaststelling van het kader voor organisatiebeheersing
Besluit van het vast bureau van 28 juni 2019 betreffende het bepalen van de
financiële procedures in afwachting van uitwerking van het
organisatiebeheersingssysteem
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 betreffende de
onmiddellijke uitvoering van beslissingen van het bijzonder comité sociale dienst

Motivering
Het is enigszins noodzakelijk om -in afwachting van een verdere uitwerking in het
organisatiebeheersingssysteem- de goedkeuring voor de uitbetalingen in de steundossiers van
het bijzonder comité voor de sociale dienst te laten verlenen door de hoofd maatschappelijk
werker, gezien de pensionering van de adjunct-algemeen directeur, zodanig dat deze
betalingen sneller uitgevoerd zullen kunnen worden. Dit zal enerzijds aanleiding geven tot een
efficiëntere interne werking en dienstverlening en zal anderzijds ook leiden tot een betere
afscherming van de privacygevoelige dossiers die onder de bevoegdheid van het bijzonder
comité voor de sociale dienst ressorteren. Gelet op het voorgaande wordt dan ook besloten
om de betalingen in navolging van de besluitvorming vanwege het bijzonder comité voor de
sociale dienst niet langer voorafgaand aan de uitvoering ervan door het vast bureau goed te
keuren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De hoofd maatschappelijk werker wordt belast met de verantwoordelijkheid om de betalingen
-ingevolge de beslissingen in steundossiers- goed te keuren vanaf 1 mei 2021. Bijgevolg is de
adjunct-algemeen directeur vanaf 1 mei 2021 hiertoe niet langer bevoegd en wordt het
raadsbesluit van 27 april 2020 betreffende de onmiddellijke uitvoering van beslissingen van
het bijzonder comité sociale dienst wat betreft dit punt vanaf 1 mei 2021 opgeheven.
Socia le dien st
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Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, welzijnsvereniging:
Jaarrekening 2020 - Advies

Feiten en context
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (hierna: DLB), artikel 490, §
3, kunnen de raden voor maatschappelijk welzijn van de OCMW-deelgenoten van de
welzijnsvereniging, advies uitbrengen over de jaarrekening van de welzijnsvereniging aan de
provinciegouverneur.
Hogere regelgeving


Artikel 490, § 3 van het DLB bepaalt de bevoegdheid van de raad voor
maatschappelijk welzijn om advies uit te brengen over de jaarrekening van de
welzijnsvereniging aan de toezichthoudende overheid. Als de raad voor
maatschappelijk welzijn geen advies verstuurd heeft aan de toezichthoudende
overheid binnen een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van
de jaarrekening door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt hij
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
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1.
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Artikel 490, § 2 van het DLB bepaalt dat de algemene vergadering van de
welzijnsvereniging zich uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30
juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
Dit artikel bepaalt eveneens dat de welzijnsvereniging binnen 20 dagen een afschrift
van de vastgestelde jaarrekening bezorgd aan de betrokken OCMW’s.
Artikel 262 van het DLB bepaalt dat de toezichthoudende overheid de jaarrekening
goedkeurt op voorwaarde dat:
Aan de raadsleden in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie ter beschikking
is gesteld om met kennis van zaken een beslissing te nemen;
De jaarrekening volledig en juist is en een waar en getrouw beeld geeft van de
financiële toestand van de [welzijnsvereniging]
Het beleidsrapport dat aan de raadsleden is bezorgd overeenstemt met de digitale
rapportering die daarover aan de Vlaamse Regering is bezorgd met toepassing van
artikel 250 DLB;
De algemene en budgettaire boekhouding op elkaar aansluiten
Hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en
beheerscyclus van 30/03/2018 bepaalt de inhoud van de jaarrekening;
Het Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26/06/2018 diept deze
verplichte inhoud verder uit;

Motivering
OCMW De Pinte is deelgenoot van welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en
Schelde. Als deelgenoot van SVK Leie en Schelde kan OCMW De Pinte advies uitbrengen over
de jaarrekening van deze welzijnsvereniging aan de provinciegouverneur.
Op 11/03/2021 bezorgde SVK Leie en Schelde een afschrift van de vastgestelde jaarrekening
2020 en een kopie van het verslag van de algemene vergadering op dewelke de jaarrekening
werd vastgesteld (d.d. 09/03/2021) aan het OCMW.
De jaarrekening bevat alle vereiste onderdelen en werd tijdig aan het OCMW bezorgd.
Schema J2 toont een exploitatiesaldo van € 15.387, een beschikbaar budgettair resultaat van
€ 242.732 en een (gecorrigeerde) autofinancieringsmarge van € 15.387.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn wenst positief advies uit te brengen over de
jaarrekening 2020 van SVK Leie en Schelde.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn zal dit advies binnen 50 dagen na ontvangst van de
jaarrekening overmaken aan de provinciegouverneur.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de voorzitter van het Sociaal
Verhuurkantoor, p/a Zwanestraat 30- 9810 Nazareth.
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Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.
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Mondelinge vragen

Op de vraag van de voorzitter wie van de raadsleden een mondelinge vraag wil stellen, wordt
genoteerd:
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Verleyen: één vraag
Quintyn: één vraag
Gomes: één vraag
Vermeyen: één vraag

De voorzitter geeft het woord aan deze raadsleden.
2021/IQ/1: Raadslid Quintyn vraagt of het mogelijk is een brede bekendmaking te doen van
de maatregel ZOOM 18/25 zodat alle jongeren van de gemeente hiervan op de hoogte zijn.
Er wordt geantwoord dat men op de hoogte is van de maatregel. Dit werd besproken met de
hoofd maatschappelijk werker. Er zal intern bekeken worden hoe dit aan het brede publiek
bekend kan worden gemaakt.
2021/EG/1: Raadslid Gomes deelt mee dat er geruchten zijn dat het woonzorgcentrum
Scheldevelde verkocht zou zijn. Ze informeert naar de stand van zaken en wanneer er
voorzien is dat de raad hier verder bij betrokken wordt.
Er wordt geantwoord dat er regelmatig samenkomsten zijn van het onderhandelingscomité en
ook het beoordelingscomité. In het vast bureau van 23 april werd beslist een voorkeursbieder
aan te duiden. Dat het woonzorgcentrum verkocht zou zijn, klopt niet.
2021/LV/1: Raadslid Vermeyen vraagt of het mogelijk is de contactgegevens van TeleOnthaal en Awel vooraan op de website te plaatsen zodat inwoners deze sneller terugvinden.
Er wordt geantwoord dat met de communicatiedienst bekeken kan worden om dit eventueel
wat zichtbaarder te plaatsen.
2021/CV/2: Raadslid Verleyen informeert naar de afwezigheid van de waarnemend directeur
van het woonzorgcentrum en de stand van zaken betreffende de directeur ad interim.
De afwezigheid van de waarnemend directeur wordt bevestigd. Via een interimkantoor is er
een waarnemend directeur aan de slag gegaan. Hij kreeg ondertussen ook een ander aanbod
waarop hij is ingegaan. Voorlopig komt hij op zaterdag en tijdens zijn verlof. Er wordt
ondertussen verder naar een andere oplossing gezocht. Vanuit de gemeente wordt met de
administratie het reilen en zeilen in het woonzorgcentrum van nabij opgevolgd.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn
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Algemeen directeur
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