
 

 

 

 
 

 

 

Lijst van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn 
Vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2019 

werd overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan 

de provinciegouverneur op heden, 30 april 2019, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA 

 
OPENBAAR 
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SECRETARIAAT – AANSTELLING VERTEGENWOORDIGER KRINGWINKEL ‘T RAD - BESLISSING 

De volgende personen wordt aangesteld als vertegenwoordiger en plaatsvervanger van ocmw 

Zedelgem in de algemene vergadering van Kringwinkel ’t rad voor de volledige legislatuur 2019-

2024: Ellen Goes (vertegenwoordiger) en Ilse Demeulemeester (plaatsvervanger). 
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SECRETARIAAT - TMVS DV - ALGEMENE JAARVERGADERING DER AANDEELHOUDERS D.D. 11 

JUNI 2019 - AGENDA EN AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGER - 

BESLISSING 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de 

agenda van de jaarvergadering der aandeelhouders van TMVS dv van 11 juni 2019 en de daarbij 

horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten: 

1. Toetredingen 

2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018 

4. Verslag van de commissaris (lid IBR) 

5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

7. Statutaire benoemingen - raad van bestuur 

8. Aanstelling commissaris (lid IBR) 

9. Varia en mededelingen. 

Mevrouw Ilse Demeulemeester, raadslid, wordt aangeduid om het ocmw te vertegenwoordigen in 

de algemene jaarvergadering van TMVS dv op dinsdag 11 juni 2019 of op een latere datum met 

dezelfde agenda samengeroepen conform de statuten. De heer Bart Haesaert, raadslid als haar 

plaatsvervanger. 
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De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat de vertegenwoordiger van ocmw Zedelgem die 

zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van TMVS dv akkoord gaat met de 

agendapunten zoals vermeld in artikel 1 van dit besluit. 
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GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen 

van het huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en 

latere wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht 

dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 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.  

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 

notulen als goedgekeurd beschouwd. 

 


