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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 openbare vergadering worden goedgekeurd.

2

Reglement eretitels

Feiten en context
Gezien de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur, zijn er nieuwe politieke
organen binnen de gemeente De Pinte.
De actualisatie van het reglement betreffende de eretitels dringt zich dan ook op.
Artikel 148 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk
welzijn de eretitels van de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst kan toekennen, onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Op 18 januari 2019 stelde de Open VLD-fractie ook de vraag om op de gemeenteraad van 28
januari 2019 het reglement betreffende de eretitels te bespreken. De fractie stelde toen voor
om het reglement in die zin aan te passen zodat men de eretitel van gemeenteraadslid kan
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verkrijgen indien men minstens 18 jaar gezeteld heeft in de gemeenteraad en/of OCMW-raad
van De Pinte of in de gemeente Zevergem voor de fusie van 1976.
De wijzigingen die werden doorgevoerd betreffen:
- de toekenningsvoorwaarden
- de uitsluitingsgronden.
Hogere regelgeving




Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
Artikel 148 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1. Algemeen
De raad voor maatschappelijk welzijn kan aan personen die gedurende een minimumaantal
jaren een mandaat hebben uitgeoefend bij het lokaal bestuur van De Pinte een eretitel
toekennen.
Artikel 2. Definities
§ 1. Onder de term lokaal bestuur van De Pinte valt het gemeentebestuur van De Pinte, het
OCMW-bestuur van De Pinte en het gemeentebestuur van Zevergem voor de fusie in 1977.
§ 2. Onder raadslid bij het lokaal bestuur van De Pinte wordt verstaan het lid zijn van de
gemeenteraad, OCMW-raad of het BCSD.
§ 3. Voor de berekening van de termijnen waarin men raadslid was, wordt rekening gehouden
met de periode waarin de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of
opgeschort en met de periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de
Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd,
voor zover de Raad van State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode
waarin de installatie niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht.
§ 4. Onder ‘onberispelijk gedrag’ wordt verstaan dat de betrokkene tijdens zijn ambtsperiode,
of na zijn ambtsperiode maar voor de toekenning van de eretitel, geen zware tuchtstraf of
een zware strafrechtelijke veroordeling mag opgelopen hebben, noch dat andere erg
onterende feitelijkheden hem ten laste kunnen worden gelegd, voor zover deze straffen of
feitelijkheden een goed en efficiënt bestuur van de gemeente in het gedrang hebben
gebracht.
Artikel 3. Aanvraag
§ 1. De eretitel wordt niet automatisch verleend, doch dient aangevraagd te worden.
§ 2. De aanvraag kan gebeuren door de betrokkene of diens rechtsopvolgers in de dichtste
graad. De aanvraag dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, gericht te worden aan het
Vast Bureau.
§ 3. De procedure kan eveneens opgestart worden door het Vast Bureau, dit mits instemming
van de betrokkene of diens rechtsopvolgers.
§ 4. De eretitel kan eveneens postuum worden toegekend, zo de aanvraag gebeurt binnen het
jaar na het overlijden van de persoon aan wie de eretitel zou worden toegekend.
Artikel 4. Procedure
§ 1. Het Vast Bureau legt elke aanvraag ter beoordeling aan de raad voor maatschappelijk
welzijn voor.
§ 2. Alvorens de vraag aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter beoordeling voor te
leggen, onderzoekt het Vast Bureau of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan. Het Vast
Bureau is hiervoor gemachtigd alle inlichtingen te vragen en handelingen te stellen teneinde
een dossier samen te stellen dat de raad voor maatschappelijk welzijn toelaat met kennis van
zaken over de aanvraag te beslissen.
§ 3. De raad voor maatschappelijk welzijn beslist in openbare zitting en als daartoe wordt
gevraagd bij geheime stemming over het al dan niet toekennen van de eretitel. De beslissing
wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Artikel 5. Toekenningsvoorwaarden
§ 1. Om in aanmerking te komen voor de eretitel van schepen, dient de betrokkene te
voldoen aan volgende voorwaarden:
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- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in het schepencollege van het lokaal bestuur De Pinte;
- Of minstens 6 jaar gezeteld hebben in het schepencollege van het lokaal bestuur De Pinte
en ten minste twaalf jaar bijkomend een mandaat als raadslid bekleed hebben;
§ 2. Om in aanmerking te komen voor de eretitel van voorzitter van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn/voorzitter van het BCSD, dient de betrokkene te voldoen aan
volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar het mandaat van voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn/voorzitter van het BCSD te hebben uitgevoerd;
- Of minstens 6 jaar het mandaat van voorzitter van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn/voorzitter van het BCSD te hebben uitgevoerd en ten minste twaalf
jaar bijkomend een mandaat als raadslid bekleed hebben;
§3. Om in aanmerking te komen voor eretitel van voorzitter van de gemeenteraad dient de
betrokkene te voldoen aan volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar de gemeenteraad te hebben voorgezeten van de gemeente De Pinte;
- Of minstens 6 jaar de gemeenteraad te hebben voorgezeten van de gemeente De Pinte en
ten minste 12 jaar bijkomend een mandaat als gemeenteraadslid bekleed hebben;
§4. Om in aanmerking te komen voor de eretitel van OCMW-raadslid dient de betrokkene te
voldoen aan volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar gezeteld te hebben in de OCMW-raad van het lokaal bestuur De Pinte én in
totaal minstens 18 jaar gezeteld te hebben als raadslid van lokaal bestuur De Pinte;
- Met de jaren dat een mandataris het ambt van burgemeester, schepen, voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of voorzitter van de gemeenteraad heeft
bekleed, mag geen rekening worden gehouden, voor zover deze jaren in aanmerking worden
genomen om een andere eretitel aan te vragen.
Artikel 6. Uitsluitingsgronden
§ 1. De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog een mandaat bekleedt, noch
wanneer hij door het lokaal bestuur bezoldigd wordt.
§ 2. Eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.
§ 3. Een eretitel kan enkel aangevraagd worden indien de betrokkene van onberispelijk
gedrag is en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag – uittreksel strafregister Model I –
maximum 1 maand oud voor de datum van de aanvraag kan voorleggen. De raad voor
maatschappelijk welzijn is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer
zou blijken dat de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer vertoont na het toekennen
van de ambtstitel.
Artikel 7. Vorige reglementen
De raadsbeslissing van 26 maart 2013 genomen in dit verband wordt met ingang van 1 april
2019 opgeheven.
6 Oude renzo rg
6.4 Woon zorg cent rum
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Seniorenrestaurant - aanpassing reglement en kennisname uitbreiding

Feiten en context
Aanpassing reglement seniorenrestaurant externen & partners:
Op 1 oktober 2018 werd de werking van het seniorenrestaurant uitgebreid naar elke werkdag.
Naar aanleiding van vragen/opmerkingen van een aantal senioren werd op 8 februari 2019
een evaluatie van de werking en de inschrijvingsmodaliteiten gehouden. De huidige afspraak
tot reservatie "tot maximum 10 dagen op voorhand" zorgde voor onduidelijkheid en leidde
ertoe dat bepaalde senioren geen kans kregen om tijdig in te schrijven. Door de aanpassing
te doen dat "reservatie kan vanaf de bekendmaking van het weekmenu, wekelijks op
dinsdag" krijgt elke senior gelijke kansen tot inschrijving. Het voorstel is om het reglement zo
aan te passen en dit met ingang van 1 april 2019 in werking te laten gaan.
Kennisname verhoging aantallen:
In het besluit van 28/8/2018 van de RMW en BCBO van 12/09/2018 werd gesteld dat het
aantal personen terug verhoogd zou worden bij de levering van het nieuwe meubilair en de
herinrichting van de cafetaria van het WZC Scheldevelde. Het nieuwe meubilair werd intussen
geleverd op 21 februari 2019. Hierdoor zal met ingang van 1 april 2019 maximum 20
personen per werkdag kunnen komen middagmalen. (Momenteel is dit 15 personen)
Hogere regelgeving


Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
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Artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement van het seniorenrestaurant - externen goed te keuren met ingang van 1 april
2019
Artikel 2.
Het reglement van het seniorenrestaurant - partners goed te keuren met ingang van 1 april
2019.
Artikel 3.
Kennisname van de verhoging van het aantal personen met ingang van 1 april 2019.
8 Soc iale die nst
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Aanstelling vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie te
verkiezen uit de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Feiten en context
Met de start van het nieuwe jaar en de nieuwe legislatuur, is het noodzakelijk dat ook in de
Lokale Adviescommissie (LAC) één of meerdere vertegenwoordigers worden aangeduid door
de OCMW-raad.
De Vlaamse Regering besliste op 21/12/2018 dat de mandataris die namens het lokaal
bestuur in de LAC zal zetelen in de toekomst een lid dient te zijn van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst.
De vertegenwoordigers werden aangeduid op de raad voor maatschappelijk welzijn van 25
februari 2019, omwille van een interne wijziging wordt dit opnieuw geagendeerd.
Hogere regelgeving




Gelet op het decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale
adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas
en water, artikel 7, §1, vervangen bij het decreet van 25 mei 2007;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 87, en 90;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de
samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale
levering van elektriciteit, gas en water;

Vorige beslissingen


Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 betreffende de
aanstelling vertegenwoordiger(s) in de Lokale Adviescommissie te verkiezen uit de
leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Motivering
Het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en
water concretiseert de adviesbevoegdheid in het kader van de af- en heraansluiting van
water, gas of elektriciteit van een abonnee. Het besluit regelt ook de samenstelling van de
lokale adviescommissie (LAC).
De adviesbevoegdheid van het LAC ligt in het verlengde van de hoofdopdracht van het
OCMW, met name het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en
integratie, niet het minst in het kader van individuele steunaanvragen. Voor de samenstelling
van het LAC is daarom ook bij voorrang gekozen voor personen die ter zake ervaring hebben.
Om die reden schuift artikel 2, 2° bij voorrang het OCMW-raadslid naar voor dat zetelt in het
bijzonder comité voor de sociale dienst om in het LAC te zetelen.
Ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 is vanaf 1 januari 2019
in elk OCMW het bijzonder comité voor de sociale dienst bevoegd om te beslissen over de
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individuele steunaanvragen. Bovendien kunnen in dat bijzonder comité ook personen zetelen
die geen lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn. Slechts de voorzitter van het
bijzonder comité moet ook raadslid zijn.
Als het bijzonder comité maar één raadslid telt, de voorzitter, kan in de huidige stand van de
regelgeving enkel hij in het LAC zetelen. Dat kan de continuïteit van de werking in het
gedrang brengen.
Vermits het bijzonder comité al wordt verkozen op de installatievergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn begin januari 2019 en gelet het belang van het advies van de LAC en
de samenstelling en dus goede werking van het LAC afhankelijk is van de samenstelling van
het bijzonder comité, is gevraagd om een spoedbehandeling van de adviesaanvraag met
betrekking tot de voorliggende wijziging.
Die wijziging bepaalt in essentie dat een lid van het bijzonder comité van het OCMW van de
gemeente waar de abonnee woont in het LAC kan zetelen.
Er dient minstens 1 vertegenwoordiger aangeduid te worden.
Het is mogelijk meerdere vertegenwoordigers aan te duiden voor het geval de vaste
vertegenwoordiger verhinderd is en vervangen dient te worden
Er zijn geen presentiegelden verbonden aan deze functie.
De voorzitter van het LAC is een maatschappelijk werker
Zoals bepaald in artikel 34 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt er geheim
gestemd:
Met 20 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen
Besluit:
Artikel 1.
Mevrouw Lieve Van Lancker, schepen en voorzitter van het BCSD, wordt aangeduid als lid van
de LAC.
Artikel 2.
De heer Guy Blomme, raadslid en lid van het BCSD, wordt aangeduid als plaatsvervangend lid
van de LAC.
Artikel 3.
Mevrouw Leen Claus, maatschappelijk werker, neemt het voorzitterschap waar van de LAC
(water).
Artikel 4.
Mevrouw Inge Strobbe, maatschappelijk werker, neemt het voorzitterschap waar van de LAC
(elektriciteit en gas).
Artikel 5.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2019 wordt opgeheven
vanaf heden.
11 Vragen en me dedeli ngen

5

Mondelinge vragen

Raadslid Gomes wenst te verwijzen naar de huidige regeling waarbij senioren dienen te bellen
naar de OCMW-diensten om gebruik te kunnen maken van het seniorenrestaurant en een
formulier dienen in te vullen om gebruik te kunnen maken van de mindermobielencentrale om
zich te kunnen verplaatsen naar het seniorenrestaurant. Ze vraagt of deze aanvragen niet op
één aanvraagformulier kunnen komen? Er wordt geantwoord dat het samenvoegen van
dergelijke aanvragen tot één gemeenschappelijk formulier complexer is dan het op het eerste
gezicht lijkt. De verwerking van deze aanvragen volgen een aparte procedure. Zo is de
verwerkingsprocedure voor de mindermobielencentrale iets complexer dan bij de reservatie
voor het seniorenrestaurant.
Raadslid Quinteyn wenst te vernemen waarom ze niet werd uitgenodigd voor de algemene
vergadering van de Zorgband? Ze vraagt of alle afgevaardigden correct en tijdig door de
administratie werd doorgegeven? Er wordt geantwoord dat dit wel degelijk tijdig en correct
werd doorgestuurd. De gemeentelijke administratie heeft een afschrift van het raadsbesluit
tijdig doorgestuurd naar de algemeen directeur van de Zorgband, samen met een duidelijke
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verwijzing van de te gebruiken mailadressen. Er wordt nog bij de Zorgband nagegaan wat er
precies is fout gelopen.

6

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen van de voorzitter.

Besloten
1 Notule n
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Goedkeuren notulen besloten zitting vorige vergadering

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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Kathleen Ghyselinck
Voorzitter raad voor
maatschappelijk welzijn
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