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1 Notulen

1

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige vergadering

Feiten en context
De notulen en het zittingsverslag 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.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3 Algemene organisatie

2

Vervanging van het zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn
door een audio-opname

Feiten en context
Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur, naast de notulen,
eveneens een zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op te maken.
De raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen het zittingsverslag te vervangen door een
audio-opname van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Hogere regelgeving


Decreet over het Lokaal Bestuur

Vorige beslissingen
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Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2013

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het zittingsverslag van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt
vervangen door een audio-opname.
Artikel 2.
Dit besluit treedt in werking vanaf heden.

3

Vlaamse energielening via Veneco - aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de kredietcommissie

Feiten en context
Veneco is door de Vlaamse Overheid erkend als Energiehuis die goedkope leningen kan
verstrekken. De gemeente De Pinte is aangesloten bij de door Veneco aangeboden VEA
dienstverlening (verstrekken van goedkope leningen voor bepaalde energiebesparende
maatregelen). De kredietcommissie is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente
en één vertegenwoordiger van het bijzonder comité van de sociale dienst
Hogere regelgeving





Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het
bijzonder artikel 44 dat stelt dat de gemeenteraad zijn goedkeuring moet hechten aan
de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de
voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen en tevens het mandaat
van de vertegenwoordiger moet vaststellen.
Vlaams decreet van 18 januari 2013 betreffende de wijziging van diverse bepalingen
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Vorige beslissingen
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2013 waarbij dhr. Jan Turf
werd aangeduid als effectief lid van de kredietcommissie en dhr. Hans Vlieghe als
plaatsvervangend lid.
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Op naam van Guy Blomme als vertegenwoordiger voor de kredietcommissie:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Op naam van Greet Vanden Berghe als plaatsvervanger:
met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Besluit:
Artikel 1.
De heer Guy Blomme, gemeenteraadslid, wonende te 9840 De Pinte, Heirweg 39, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van het bijzonder comité van de sociale dienst voor de
Kredietcommissie van de Vlaams Energielening via de Dienstverlenende Vereniging voor
Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco). De vertegenwoordiger wordt
gemachtigd om in naam van het bijzonder comité deel te nemen aan al de beraadslagingen
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en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in
het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen op
deze vergaderingen.
Artikel 2.
Mevrouw Greet Vanden Berghe, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, wonende
te 9840 De Pinte, Moerkensheide 53 wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Artikel 3.
Bij ontstentenis van herroeping van de huidige beslissing is deze aanduiding geldig zolang de
gemeente lid is van deze dienstverlening of tot de volgende hernieuwing van raad van
maatschappelijk welzijn
Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Dienstverlenende Vereniging voor
Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling ( Veneco), Panhuisstraat 1 te 9070
Destelbergen.

4

Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde - aanduiden van
vertegenwoordigers voor de Algemene vergaderingen en lid van Raad
van Bestuur

Feiten en context
Het OCMW van De Pinte is deelgenoot van de welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor
(SVK) Leie en Schelde. Artikel 10 van de statuten van het Sociaal Verhuurkantoor bepaalt dat
iedere deelgenoot die een financiële bijdrage levert in de Algemene Vergadering
vertegenwoordigd is door drie stemgerechtigde leden. Een van deze leden zetelt ook in de
Raad van Bestuur. Aangezien de mandaten eindigen bij de installatie van de nieuwe Raad
voor Maatschappelijk Welzijn , dient de Raad voor Maatschappelijk Welzijn opnieuw 3 leden
van de Algemene Vergadering aan te duiden. Ze dient eveneens één van hen aan te wijzen
als lid van Raad van Bestuur.
Hogere regelgeving








Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt de
bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Artikel 78, 2e lid, 5°, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
vermeldt de niet-overdraagbaarheid aan het vast bureau van de bevoegdheid om
leden van de rechtspersonen (o.a. welzijnsverenigingen) aan te duiden;
Artikel 484, § 1, 1e lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
bepaalt dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de organen van de
welzijnsvereniging vertegenwoordigd worden door leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Artikel 484, § 1, 2e lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
bepaalt dat deze leden door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangewezen
bij geheime stemming en in 1 enkele stemronde. Elk lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over 1 stem. Bij staking van stemmen is de
jongste kandidaat in jaren verkozen;
In de statuten van Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde wordt de samenstelling van
de algemene vergadering geregeld in artikel 10. De samenstelling van de raad van
bestuur wordt geregeld in artikel 19.

Vorige beslissingen


Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2013 houdende
het aanduiden van drie vertegenwoordigers van de raad in het Sociaal Verhuurkantoor
SVK Leie en Schelde.

Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
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Op naam van Evelyne Gomes als één van de vertegenwoordigers voor de algemene
vergadering:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Op naam van Kristof Agache als één van de vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering:
met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Op naam van Lieve Van Lancker als één van de vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Op naam van Lieve Van Lancker als lid van de raad van bestuur:
met 21 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn wijst volgende drie leden van de raad voor
maatschappelijk welzijn aan om het OCMW De Pinte te vertegenwoordigen in de algemene
vergadering van het SVK Leie en Schelde.
1. Mevrouw Evelyne Gomes, OCMW-raadslid, wonende te 9840 De Pinte, Eekbulk 36, wordt
aangeduid als een van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het SVK Leie
en Schelde;
2. De heer Kristof Agache, lid van het vast bureau, wonende te 9840 De Pinte, Stijn
Streuvelslaan 13, wordt aangeduid als één van de vertegenwoordigers in de algemene
vergadering van het SVK Leie en Schelde;
3. Mevrouw Lieve Van Lancker, lid van het vast bureau en voorzitter van het BCSD, wonende
te 9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt aangeduid als één van de vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van het SVK Leie en Schelde.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn wijst van de personen vermeld in artikel 1 van deze
beslissing volgend lid aan als lid van de raad van bestuur van het SVK Leie en Schelde.
Mevrouw Lieve Van Lancker, lid van het vast bureau en voorzitter van het BCSD, wonende te
9840 De Pinte, Mieregoed 15, wordt aangeduid als lid van de raad van het bestuur.
Artikel 3.
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het Sociaal
verhuurkantoor, p/a Zwanestraat 30, 9810 Nazareth.
6 Ouderenzorg
6.4 Woonzorgcentrum

5

Apotheek - toewijzing gezamenlijke overheidsopdracht met als
opdrachtgevend bestuur OCMW Nazareth - kennisname

Feiten en context
Momenteel heeft het OCMW voor de aankoop van medicatie voor het WZC een overeenkomst
met apotheker COOP die loopt tot en met 31 januari 2019. Door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn werd in zitting van 28 augustus 2018 besloten om toe te treden tot
een gezamenlijke overheidsopdracht, met als opdrachtgevend bestuur OCMW Nazareth. De
overige deelnemende besturen zijn OCMW Deinze, OCMW Lochristi, OCMW Merelbeke en
OCMW Destelbergen.
Hogere regelgeving
Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
Het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en uitvoeringsbesluiten.
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Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaalbestuur
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn.
Vorige beslissingen
Raad voor maatschappelijk Welzijn, beslissing van 28 augustus 2018 om voor de
apotheek aan te sluiten bij een gezamenlijke overheidsopdracht met als opdrachtgevend
bestuur OCMW Nazareth.
Motivering
Op 13 december 2018 besliste het vast bureau van OCMW Nazareth om de opdracht toe te
wijzen aan Pharma Force NV, gebaseerd op een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt
door een team deskundigen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende
deelnemende besturen.
Plaats in meerjarenplan en budget



Jaarbudgetrekening: O.WZC/0953-02/613907
Medicatie van bewoners is niet inbegrepen in de dagprijs en is ten laste van de
bewoner. Er wordt weinig medicatie en parafamaceutische producten aangekocht op
instellingsniveau, waardoor de budgettaire impact beperkt is.

Besluit:
Artikel 1.
Het OCMW De Pinte neemt kennis van de toewijzing van de opdracht 'Levering van medicatie
aan woonzorgcentra' aan de firma 'Pharma Force', Poortakkerstraat 41G, 9051 Sint-DenijsWestrem. De overeenkomst wordt aangegaan met ingang van 1 februari 2019 voor de
periode van één jaar. Conform de bepalingen van het bestek, is dit 3 x 1 jaar stilzwijgend
verlengbaar.
Artikel 2.
Een kopie van dit besluit wordt ter kennis gebracht aan het OCMW Nazareth, Dorp 1, 9810
Nazareth.
11 Vragen en mededelingen

6

Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de raadsleden van de raad van maatschappelijk welzijn
een mondelinge vraag wil stellen, wordt genoteerd:
Raadslid Verleyen: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan dit raadslid.
Raadslid Verleyen informeert waarom de raadsleden niet werden uitgenodigd voor de receptie
van de serviceflats.
Er wordt geantwoord de uitnodigingen reeds onder de vorige legislatuur werden opgemaakt.
Er is inderdaad iets misgelopen en dit zal naar volgend jaar toe bekeken worden.

7

Mededelingen voorzitter

Er zijn geen mededelingen.
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