
 

 

 

 
De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2020 
werd overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 
provinciegouverneur op heden, 30 september 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 - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 'KOSTENDELENDE VERENIGING 

INFORMATIEBEHEER' - AANSTELLING INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT - BESLISSING 
 De OCMW raad gaat akkoord om vanaf 1 januari 2021 toe te treden tot de samenwerkings- 

overeenkomst KDV IGIB - WVI (kostendelende vereniging intergemeenlijk informatiebeheer). 
Artikel 2.- De OCMW raad wordt vertegenwoordigd door burgemeester en algemeen directeur.  
 

2 FINANCIËN - OPVOLGINGSRAPPORTERING 1STE SEMESTER 2020 - KENNISGEVING 
 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering voor het eerste 

semester 2020. 
 

3 SOCIALE ZAKEN – AANVRAAG TREKKINGSRECHT VLAAMSE SUBSIDIE TER ONDERSTEUNING VAN 
HET CONSUMPTIEBUDGET VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN – BESLISSING   

 De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om het trekkingsrecht van de Vlaamse subsidie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen, bepaald op € 31.173,26, aan 
te vragen.  
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de afgebakende doelgroep en het 
toekennen van de bestaande Zedelgembon. Het beschikbare budget wordt verdeeld aan kwetsbare 
doelgroepen door het ter beschikking stellen van een Zedelgembon van € 50,00 op volgende 
momenten : oktober 2020 – januari 2021 – mei 2021 – september 2021 - december 2021. De totale 
uitgave bedraagt € 31.250,00.  
 

4 SOCIALE ZAKEN – INTERN REGLEMENT MBT DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE TER 
BEVORDERING VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING – BESLISSING    

 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het Intern Reglement mbt de besteding van de subsidie 
ter bevordering van participatie en sociale activering goed. 

  
5 VRAGEN EN ANTWOORDEN 
  
6 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 
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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.  

 


