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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN DONDERDAG 28 NOVEMBER 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 28 november 2019 om 

22.30uur bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Eddy De Wispelaere, Geert De Sutter, 

Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De 

Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, 

Martine De Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Frauke Breekelmans, 

raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Haesaert, Dominiek Sneppe, Laura Lahousse, raadsleden 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 

 
 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 
 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN - AANSTELLING VAN EEN OPVOLGER - KENNISNAME 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 
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Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van mevrouw Frauke Breekelmans als 

raadslid van de gemeente Zedelgem vanaf 28 november 2019. 

  

Conform artikel 68 van het decreet lokaal bestuur wordt het lid van de gemeenteraad hierdoor van 

rechtswege vanaf 28 november 2019 ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de fractie Groen. 

 

 

2. FINANCIËN - BUDGETWIJZIGING 2019/1 - VASTSTELLING 

 

Beraadslaging: 

Raadslid Ann Pattyn vraagt naar het bedrag van 500 euro. Schepen Ellen Goes antwoordt dat dit budget is 

voor het lokaal overleg kinderopvang, bvb voor een drankje of vorming. Verder vraagt het raadslid naar het 

bedrag herconditionering. Schepen Ann Devriendt zegt dat dit voorzieningen zijn voor herstellingen en 

opknapbeurten van OCMW-gebouwen zoals het LOI. Het raadslid vraagt verder waarvoor de bedragen voor 

project Develter staan. Schepen Ann Devriendt zegt dat dit bestemd is voor architectenkosten en kosten 

Belfius voor de projectbegeleiding. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 

van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de 

provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ministerieel besluit 
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van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van 

de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- omzendbrief KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019 

Aanleiding 

- vaststellen budgetwijziging 2019/1 

Procedure 

- voorafgaand advies van het college van burgemeester en schepenen 

- vaststelling van de budgetwijzing door de raad voor maatschappelijk welzijn 

- na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt budgetwijziging 1/2019 ter kennisname 

bezorgd aan de gemeenteraad. 

Motivering 

- er is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage gebudgetteerd 

- het investeringsbudget werd waar nodig aangepast 

- de exploitatiebudgetten wijzigen en nemen af 

Dossierstukken 

- budgetwijziging 2019/1 

Besluit 

Artikel 1.- Budgetwijziging 2019/1 vast te stellen. 

Artikel 2.- Budgetwijziging 2019/1 wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Artikel 3.- Dit besluit binnen de twintig dagen over te maken aan de provinciegouverneur 

 

 

3. SECRETARIAAT - INTERCOMMUNALES - TMVS DV- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  

OP 10 DECEMBER 2019 - AGENDA EN AANDUIDING VAN EEN VERTEGENWOORDIGER EN 

PLAATSVERVANGER - BESLISSING 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 

Wettelijk kader 

- artikel 40 van het decreet lokaal bestuur 
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- artikel 396 en volgende van het decreet lokaal bestuur 

Aanleiding 

- uitnodiging van 23 oktober 2019 tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 10 

december 2019 

Procedure 

- besluit OCMW raad 28 februari 2019 waarbij Ilse Demeulemeester, raadslid, werd aangeduid als 

vertegenwoordiger, en Bart Haesaert, raadslid, als plaatsvervanger 

Motivering 

- het OCMW is deelgenoot van de intercommunale TMVS dv 

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv wordt ter goedkeuring voorgelegd 

aan de OCMW-raad zodat de vertegenwoordiger van de OCMW-raad het standpunt en/of eventuele 

opmerkingen van het OCMW kan overmaken en zijn stemgedrag kan bepalen 

Dossierstukken 

- schrijven van Farys d.d. 23 oktober 2019 + bijhorende documenten 

Besluit 

Artikel 1.- De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op dinsdag 10 

december 2019 worden goedgekeurd: 

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging deelnemer 

3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het 

ondernemingsplan 2019 - 2020 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 

4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 

6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen 

7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten 

8. Volmacht 

9. Varia 

Artikel 2.- Mevrouw Ilse Demeulemeester, raadslid, wordt aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in 

de buitengewone algemene vergadering TMVS dv op dinsdag 10 december 2019. De heer Bart Haesaert, 

raadslid, is haar plaatsvervanger.  De vertegenwoordiger en de plaatsvervanger lieten allebei weten niet 

aanwezig te kunnen zijn op de buitengewone algemene vergadering. 

Artikel 3.- Mevrouw Sofie Pollet, vertegenwoordiger voor TMVS dv voor de gemeente Zedelgem, zal 

uitzonderlijk voor de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 eveneens ook het OCMW 

Zedelgem vertegenwoordigen. 

Artikel 4.- De OCMW-raad beslist op te dragen dat de vertegenwoordiger of plaatsvervanger van de gemeente 

zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 

voormeld artikel 1 van onderhavige raadsbeslissing. 

Artikel 5. Het vast bureau te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer 

kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging TMVS dv, p/a TMVW ov, Stropkaai 1, 

9000 Gent of per elektronische post op 20191210BAVTMVS@farys.be 

 

 

4. SOCIALE ZAKEN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PSYCHIATRISCH EXPERTISE TEAM – 

BESLISSING  

 

Beraadslaging: 

Raadslid Jean-Pierre De Groodt vraagt of gedetineerden en jongeren (via CLB) ook tot de doelgroep behoren. 

Schepen Ellen Goes antwoordt dat dit ook geldt voor gedetineerden. Wat samenwerking met CLB betreft zal 

ze informatie inwinnen. Raadslid Günther Descheemaecker vraagt of er samenwerking is met netwerken uit 

de Brugse regio zoals het mobiel crisisteam en hij benadrukt de expertise en meerwaarde van deze 

netwerken. Schepen Ellen Goes antwoordt dat dit het geval is. 

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 
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Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 

Wetgeving 

- artikel 77 van het decreet lokaal Bestuur  

Aanleiding 

- vraag d.d. 14/10/2019 tot financiële ondersteuning PET werking  

Procedure 

- beslissing OCMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 18/12/2012 tot goedkeuring van het 

projectdossier Zorg Vrij Wonen Zedelgem 

- beslissing van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen d.d. 16/05/2013 tot goedkeuring van het 

project “Zorg Vrij Wonen Zedelgem” voor een periode van 5 jaar, namelijk van 1 juni 2017 tot en met 31 

mei 2018.  

- Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16/08/2018 tot goedkeuring van het eindrapport en ter 

bekrachtiging van de acties die gecontinueerd worden.  

- Beslissing Vast Bureau d.d. 29/10/2019 tot toekenning van een werkingstoelage van € 12.500,00 voor het 

werkjaar 2020  

Motivatie  

- Bij de opmaak van Zorg Vrij Wonen besloot het lokaal bestuur van Zedelgem (OCMW en gemeente) om, 

samen met andere partners, een woonzorgproject op te zetten waar wonen, zorg en welzijn op elkaar 

afgestemd worden, diverse ontwikkelingen volgens één visie vorm krijgen en alle partners in het 

gebeuren op een constructieve en doelgerichte manier kunnen samenwerken.  

De missie die het geheel ondersteunt, werd als volgt geformuleerd:  

 “ In iedere woonkern van Zedelgem, moeten kwetsbare mensen van elke generatie kunnen wonen in 

een aangepaste woonvorm, met de gepaste ondersteuning. Deze ondersteuning kan zowel via 

mantelzorgers en vrijwilligers, als via het professioneel netwerk, maar dient gecoördineerd aangeboden 

te worden. “ 

Aan de basis van het project ligt een visie, waarbij in elke woonkern aandacht besteed wordt aan de 

aspecten wonen, zorg en welzijn. Dit vertrekt telkens vanuit een fysieke locatie waar ontmoeting 

mogelijk is en dienstverlening aangeboden wordt, om dan verder uit te deinen op vlak van infrastructuur 

en dienstverlening. 

Om tot de realisatie van deze missie en visie te komen, werd er gewerkt rond 3 pijlers :  

- Realisatie van een dienstencentrum / ontmoetingsplaats per deelgemeente met een aanbod aan 

aangepaste en aanpasbare woonvormen in de dichte omgeving.  

- Uitbouw van een vrijwilligerswerking waarbij vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd zijn.  
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- Samen met verschillende actoren in de gemeente acties ondernemen waarbij afstemming omtrent 

wonen – zorg – welzijn centraal staat, met aandacht voor specifieke doelgroepen.  

- Bij het bepalen van de specifieke doelgroepen, werd rekening gehouden met de lokale noden. Onder 

meer volgende doelgroep werd weerhouden :  

o Uitwisselen van kennis en expertise omtrent personen met een psychische kwetsbaarheid of 

psychiatrische problematiek, waardoor de opvang en begeleiding van inwoners met een dergelijke 

problematiek doelgerichter kan aangepakt worden.  

o Uitbouw van een samenwerking met het PET ( Psychiatrisch Expertise team ) regio Houtland, 

waarbij er op frequente basis overlegd wordt, omtrent aanmeldingen en indicaties voor de 

doelgroep personen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek.   

- Het aantal mensen met een psychische stoornis die zelfstandig wonen is sinds de vermaatschappelijking 

van de zorg enorm gestegen. Dit zorgt er voor dat de begeleiding  van deze doelgroep een specifieke 

aanpak vergt. Binnen de sociale dienst zijn er onvoldoende kennis en vaardigheden om dit deskundig 

aan te pakken. Samenwerking met een partner is hierbij aangewezen.  

- De samenwerking met het PET wordt op de werkvloer als een grote meerwaarde beschouwd. Van zodra 

er een vermoeden van een psychische beperking opduikt, kunnen de maatschappelijk werkers beroep 

doen op de medewerkers van het PET, zowel ter ondersteuning van hun eigen aanpak tgo de cliënt als 

voor het effectief opnemen van een begeleiding.  

In verschillende dossiers wordt de inhoudelijke begeleiding verdeeld tussen de maatschappelijk werker 

en de medewerker van het PET, waardoor de omkadering naar de cliënt toe sterk geprofessionaliseerd 

wordt.  

- Van de besturen Beernem en Oostkamp wordt er reeds jaren een financiële ondersteuning  aangeboden 

mbt de PET werking. In Beernem wordt er nog bijkomend ondersteund, gezien de lokale situatie. Vanuit 

Beernem en Oostkamp werd er afgestemd en wordt vanaf volgend jaar een bijdrage van € 12.500,00 per 

jaar per bestuur toegekend.  

- De werking van het PET werd tot op heden afgestemd op de SEL regio’s. Door de hervormingen van de 

eerstelijnszones, wordt het PET betrokkene in de grotere regionale zorgzone en dus 6 eerstelijnszones. 

Om hun dienstverlening te kunnen aanbieden aan de volledige zone, dienen ze hun personeel te 

herschikken over deze 6 ELZ.  

Dit betekent dat het aanbod tgo onze gemeente onder druk komt te staan, want wij komen terecht in 

een andere zone ( voorheen Houtland, nu ELZ WE40 ).  

- Vanuit COVIAS wordt contact opgenomen met de besturen van de verschillende ELZ om na te gaan 

welke mogelijkheden er zijn.  

- Covias vraagt concreet aan Zedelgem om een werkingstoelage van € 12.500,00 toe te kennen, cfr de 

toelage die zijn ontvangen van Beernem en Oostkamp. Ook aan Jabbeke werd dezelfde vraag gesteld.  

Ze streven echter naar een meer gelijke verdeling van de lasten onder de verschillende gemeentes van 

de ELZ en stellen voor om te evolueren naar een tussenkomst van € 0,5/inwoner.  

- Advies van de afdeling Sociale Zaken : De begeleiding die momenteel door het PET aangeboden wordt is 

een enorme meerwaarde in de dagelijkse werking van de sociale dienst, zowel naar de maatschappelijk 

werkers toe als naar de individuele cliënt toe. Er zijn geen andere partners die een dergelijke 

ondersteuning kunnen aanbieden. Voorstel is bijgevolg om deze financiële ondersteuning toe te kennen, 

zodat deze mate van ondersteuning kan aangeboden worden.  

- Advies van de financieel directeur : positief advies  

- Het Vast Bureau besloot om een werkingstoelage van € 12.500,00 toe te kennen voor het werkjaar 2020  

- Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt tussen het OCMW en 4Veld waarbij de 

verbintenissen gespecifieerd werden 

Dossierstukken 

- mail d.d. 14/10/2019 van Covias  

- Het psychiatrisch expertise team, algemene presentatie  

- 20190509 – overleg WE40 ifv PET  

- Beslissing Vast Bureau d.d. 29/10/2019 tot toekenning van een werkingstoelage van € 12.500,00 voor het 

werkjaar 2020.  

- Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Zedelgem en vzw 4Veld inzake de ondersteuning van het 

Psychiatrisch Expertise Team voor de periode van 01/01/2020 tot 31/12/2020  

Besluit 
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Enig artikel.- De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW 

Zedelgem en vzw 4Veld inzake de ondersteuning van het Psychiatrisch Expertise Team goed. 

  

Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Zedelgem en vzw 4Veld 

inzake ondersteuning Psychiatrisch Expertise Team voor de periode 01/01/2020 – 31/12/2020 

  

Tussen 

OCMW Zedelgem, hierbij vertegenwoordigd door Annick Vermeulen, Burgemeester en Sabine Vermeire, 

Algemeen Directeur, Pater Amaat Vynckeplein 1, enerzijds 

en  

vzw 4Veld, BE0450.230.448, Stationsstraat 127 te 8730 Beernem, hierbij vertegenwoordigd door dhr. Bram 

Verheye, afgevaardigd-bestuurder en dhr. Steven Ingelbrecht, directeur, anderzijds 

  

is overeengekomen wat volgt : 

 

Artikel 1  

Het OCMW Zedelgem engageert zich hierbij om het project ‘Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie’ van de 

vzw 4Veld, als onderdeel van het Psychiatrisch Expertiseteam van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 

Noord-West-Vlaanderen te ondersteunen. 

  

Het doel van dit team bestaat erin eerstelijnsactoren te ondersteunen en coachen bij hun contacten met en 

hulpverlening aan cliënten waarbij er een vermoeden is van een geestelijke gezondheidsproblematiek.  

De samenwerking tussen de reguliere zorg en de geestelijke gezondheidszorg dient op deze wijze versterkt te 

worden zodat hulpverlening binnen de eerste lijn maximaal kan afgestemd worden op de 

ondersteuningsnoden van de cliënt en zijn netwerk.  

De vzw 4Veld treedt hierbij voor het grondgebied Zedelgem op als inrichtende partner voor het Psychiatrisch 

Expertise Team van het ruimere samenwerkingsverband ‘Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-

West-Vlaanderen’. 

  

Andere partners van de Geestelijke Gezondheidszorg in deze samenwerkingsovereenkomst zijn Centrum 

Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma, 

Beschut Wonen Brugge, Beschut Wonen Oostkust en Beschut Wonen Oostende-Westkust. 

  

Artikel 2 

Het project wordt ondersteund voor de looptijd van 12 maanden, beginnende op 01.01.2020 en eindigend op 

31.12.2020. 

  

Artikel 3 

Ter uitvoering van het project en onder voorwaarden zoals verder bepaald, zal OCMW Zedelgem aan vzw 

4Veld een toelage uitkeren van € 12.500,00 voor het werkjaar 2020. 

Deze toelage zal aangewend worden in functie van personeelskosten en werkingskosten van het project. 

  

Artikel 4 

Het engagement met betrekking tot het Psychiatrisch ExpertiseTeam kan op diverse manieren gestalte 

krijgen:  

 vertegenwoordiging van de sociale dienst op de netwerktafel (ad hoc en/of structureel)  

 vertegenwoordiging van een PET-vrijgestelde op de vergaderingen van de sociale dienst (ad hoc 

en/of structureel)  

 samenwerking op het niveau individuele casus: concreet kan dergelijke samenwerking vorm krijgen 

tussen pure adviesverlening enerzijds en effectieve verkenning en ondersteuning in de thuissituatie, in 

afstemming met het netwerk, anderzijds. 

 Actieve toeleiding cliënten naar gespecialiseerde GGZ-aanbod en arbeidstrajecten 

  

Artikel 5 

De vzw 4Veld verbindt er zich tevens toe: 
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·         op het einde van elk kalenderjaar een financieel verslag voor te leggen; 

·         de inhoudelijke werking minstens jaarlijks te evalueren in overleg tussen de PET-vrijgestelden en de 

sociale dienst; 

·         het project niet via een ander kanaal ‘dubbel’ te laten subsidiëren. 

  

Artikel 6 

Ter uitvoering van het project zal OCMW Zedelgem de jaarlijkse toelage als volgt uitkeren op 

rekeningnummer BE05 4726 0591 0175. 

·         De helft van de toelage na afloop van het eerste semester 

·         De helft van de toelage na afloop van het tweede semester 

  

Opgemaakt te Zedelgem op ……………….. in twee exemplaren. 

 

 

5. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

Nihil. 

 

 

6. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

De Sutter, Geert 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Himpens, Brigitte 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

  

 

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. 
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De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

voorzitter 

 

 


