
 

 

 

 
 

 

 

Lijst van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn 
 Vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2020  

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 februari 2020 

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

de provinciegouverneur op heden, 6 maart 2020, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 

 

                   Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

        

 

 

 

 

                                                                                    AGENDA 
 

 

OPENBAAR 

 

1 

 

JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST - 

KENNISNAME 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de e-mail van 16 januari 2020 van de heer Wouter 

Vlaemynck, lid van de fractie CD&V-Nieuw, waarbij hij zijn ontslag indient als lid van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst en van de bevestiging van ontvangst van de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 16 januari 2020.  

 

2 

 

JURIDISCHE ZAKEN - AANSTELLING VAN EEN OPVOLGER VOOR HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE 

SOCIALE DIENST - KENNISNAME 

Door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn werd op 16 januari 2020 kennis genomen van 

het ontslag van de heer Wouter Vlaemynck als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, conform 

artikel 103 van het decreet lokaal bestuur.  

De eerste opvolger, de heer Ricardo Naeyaert, wenst het mandaat als lid van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst op te nemen.  

De geloofsbrieven van de heer Ricardo Naeyaert werden onderzocht door de raad voor maatschappelijk 

welzijn in zitting van 3 januari 2019. Er werd vastgesteld dat betrokkene nog altijd voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten van artikel 87 § 1, tweede lid, van het decreet lokaal bestuur. Aan de hand van 

de ingediende stukken kon worden geoordeeld dat de heer Ricardo Naeyaert zich niet bevindt in een geval 

van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikelen 10 en 100 van het decreet lokaal bestuur.  

Conform artikel 96 § 1, derde lid, van het decreet lokaal bestuur, legde de heer Ricardo Naeyaert, geboren 

te Torhout op 8 maart 1989, wonende Rembertstraat 6 bus 0102 te 8210 Zedelgem, de eed af in handen 

van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in aanwezigheid van de algemeen directeur 

op 5 februari 2020. 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van de heer Ricardo Naeyaert als 

lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de gemeente Zedelgem, fractie CD&V-Nieuw, vanaf 

5 februari 2020. 
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3 SECRETARIAAT –VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ZORG EN 

WELZIJN ZEDELGEM VZW – BESLISSING 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de volgende persoon aan als vertegenwoordiger in de raad van 

bestuur van Zorg en Welzijn Zedelgem vzw voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: 

Charlotte Vermeulen. 

 

4 SECRETARIAAT –VERTEGENWOORDIGER IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN SESAM VZW – KENNISNAME 

ONTSLAG EN AANSTELLING VERVANGER 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van schepen Ann Devriendt als 

vertegenwoordiger van ocmw Zedelgem in de raad van bestuur van vzw Sesam. 

De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger van ocmw Zedelgem in de raad van bestuur 

van vzw Sesam voor de resterende duur van de legislatuur 2019-2024: Ellen Goes. 

 
5 FINANCIËN - KWARTAALRAPPORTERING OCMW 3/2019 - KENNISGEVING 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de kwartaalrapportering 3/2019. 

 
6 FINANCIËN - OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN - 

AANKOOP BRANDSTOFFEN VIA TANKKAART VOOR VOERTUIGEN GEMEENTE EN OCMW ZEDELGEM - 

PERIODE 07/2020 T.E.M. 06/2023 – GUNNINGSPROCEDURE - MACHTIGING GEMEENTE - BESLISSING 

De gemeente Zedelgem wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW 

Zedelgem bij de gunning van de opdracht “Aankoop brandstoffen via tankkaart voor voertuigen gemeente 

en OCMW Zedelgem - Periode 07/2020 t.e.m. 06/2023” op te treden. 

Gemeente Zedelgem zal het gunningsvoorstel ter consultatie meedelen aan OCMW Zedelgem. 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 

7 SOCIALE ZAKEN – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INTERGEMEENTELIJK PREVENTIE EN 

GEZONDHEIDSBELEID - BESLISSING  

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit om over te gaan tot het ondertekenen van de 

samenwerkingsovereenkomst inzake de intergemeentelijke preventiewerking.  

 

8 PERSONEEL - WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET PERSONEEL VAN HET OCMW - 

FIETSVERGOEDING - BESLISSING 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de rechtspositieregeling van het OCMW van Zedelgem te 

wijzigen als volgt: 

in artikel 227 wordt het bedrag van 15 cent per afgelegd kilometer gewijzigd naar 24 cent per afgelegde 

kilometer. 

 

9 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

10 

 

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. 

  

BESLOTEN 

 


