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Notulen OCMW-raad 4 februari 2019 

Aanwezig: 
Voorzitter:  BOURGOIS Chris 
Raadsleden:  VANHESSCHE Daniël, BOGAERT Hendrik, 

COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël, DEPRÉE Geert, 
POLLET Jan, MADOC Reinhart, CASTELEYN Frank, 
ORBIE Geert, DESPIEGELAERE Hilde, DHAESE 
Annemieke, VERMAUT Han, HENDRICKX Nadia, 
HALLEMEERSCH Peter-Jan, VANDERMEERSCH 
Carine, VANDENBERGHE Wim,
VANDENBROUCKE Ilse, BERTON Piet, VANDEN 
BROUCKE Marleen, COUDYZER Werner, 
DEBACKERE Lieselotte 

Algemeen directeur:  (verv.) VANHESSCHE Véronique 
Verontschuldigd: STORME Paul 

Algemeen directeur - plaatsvervangend secretaris - erkenning 

Artikel 166 van het decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraad de vervanging van de 
algemeen directeur regelt bij hun afwezigheid of verhindering. 

Bij beslissing van de algemeen directeur, dd. 30 januari 2019, wordt delegatie gedaan van zijn 
ambtsbevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid wegens verlof in de periode van 1 februari tot 8 
februari 2019 ten aanzien van mevr. Véronique Vanhessche, adjunct van de directeur administratie. 

BESLUIT: 

Enig artikel: 
De OCMW-raad neemt kennis van de aanstelling van mevr. Véronique Vanhessche, adjunct van de 
directeur administratie, als plaatsvervangend secretaris voor de zitting van de OCMW-raad van 4 
februari 2019. 

1 Goedkeuring verslag vorige zitting. 

De OCMW-raad geeft zonder opmerkingen goedkeuring aan het verslag van de zitting van 2 januari 
2019. 

2 OCMW - OCMW-raadscommissie interne zaken 

Eerder werd overgegaan tot de samenstelling van de gemeenteraadscommissie interne 
zaken/deontologie. Het lijkt aangewezen om deze gemeenteraadscommissie ook toe te passen voor 
de werking van de OCMW-raad. 

BESLUIT 
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Artikel 1: 
De OCMW-raad beslist tot oprichting voor de legislatuur 2019-2024 van de commissie interne 
zaken/deontologie. De OCMW-raadscommissie wordt samengesteld als volgt: 
- Voorzitter: Chris Bourgois 
- Leden: 
 - CD&V: Paul Storme, Carine Vandermeersch en Hilde Despiegelaere 
 - N-VA: Han Vermaut en Werner Coudyzer 
 - Groen: Lieselotte Debackere 
- Waarnemende leden: 
 - sp.a: Nadia Hendrickx 
 - Vlaams Belang: Reinhart Madoc 
 
Artikel 2: 
De OCMW-raad beslist dat er voor deze OCMW-raadscommissie geen vergoedingsregeling wordt 
voorgesteld. 
 
 
3 OCMW-samenwerkingsverband - woondienst JOGI - voordrachten voor de raad van 
bestuur en algemene vergadering - interlokale vereniging Woonpunt - voordracht 
afgevaardigde in het beheerscomité 
 
Ingevolge de vernieuwing van de gemeente- en OCMW-raden en de Provincieraad en conform art.12, 
art. 13 a en b en art.25 van de statuten van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor "Woondienst JOGI", 
dienen de deelgenoten van het RSVK (Regionaal Sociaal Verhuurkantoor) nieuwe vertegenwoordigers 
aan te duiden voor de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer en dit uiterlijk tegen de laatste 
dag van de derde maand volgend op de datum van de installatievergadering van de besturen, d.i. 30 
april 2013. 
 
De huidige afgevaardigden blijven in principe hun mandaat uitoefenen tot zij door een nieuwe 
afgevaardigde zijn vervangen. 
 
In het kader van deze toetreding dient een afvaardiging te gebeuren in het beheerscomité van 
Woonpunt. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Voorzitter BCSD Paul Storme en OCMW-raadslid Carine Vandermeersch worden aangeduid als 
vertegenwoordigers voor het OCMW voor de algemene vergadering van de Woondienst JOGI. 
 
Artikel 2: 
OCMW-raadslid Ilse Vandenbroucke en OCMW-raadslid Joël Acke worden aangeduid als 
plaatsvervangend vertegenwoordigers voor het OCMW voor de algemene vergadering van de 
Woondienst JOGI. 
 
Artikel 3: 
Voorzitter BCSD Paul Storme wordt voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur van de Woondienst 
JOGI. 
 
Artikel 4: 
Voorzitter BCSD Paul Storme wordt voorgedragen als lid van het beheerscomité van de interlokale 
vereniging Woonpunt. 
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4 OCMW - Lokale Adviescommissie (LAC) - samenstelling legislatuur 2019-2024 
 
Met de start van het nieuwe jaar en de nieuwe legislatuur in uw lokaal bestuur, 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. 
  
Er dient minstens 1 vertegenwoordiger aangeduid te worden, maart het is mogelijk meerdere 
vertegenwoordigers aan te duiden, hetgeen handig is voor het geval de vaste vertegenwoordiger 
verhinderd is en vervangen dient te worden. In voorkomend geval kan ook een beurtsysteem onder 
de aangeduide vertegenwoordigers afgesproken worden. 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De OCMW-raad beslist om BCSD-raadslid Joël Acke aan te duiden als vertegenwoordiger van het 
OCMW in de Lokale adviescommissie. 
 
 
 
 
Gedurende deze raadszitting werden geen verdere bezwaren ingebracht tegen de redactie van de ter 
tafel liggende notulen van de zitting van 2 januari 2019. De volgende OCMW-raadszitting wordt gepland 
op maandag 4 maart 2019. De vergadering wordt beëindigd om 23 uur. 
 
De algemeen directeur,        De voorzitter, 
G. Acke.         C. Bourgois 
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