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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN DONDERDAG 25 FEBRUARI 2021 

Digitale zitting 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 25 februari 2021 om 

22.40uur digitaal bijeengekomen. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

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

Ellen Goes, schepenen  

Ann Pattyn, Bart Vergote, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, 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, Wouter Vlaemynck, 

Wino Debruyne, raadsleden 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Bart Haesaert, raadslid 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 
 

 

De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - KENNISNAME 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van mevrouw Brigitte Himpens, raadslid 

van de fractie CD&V-Nieuw, zoals aangegeven in de zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2021. 

 

 

2. JURIDISCHE ZAKEN - AANSTELLING VAN EEN OPVOLGER - KENNISNAME 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van de heer Wino Debruyne als 

raadslid van de gemeente Zedelgem vanaf 25 februari 2021. 

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

rechtswege vanaf 25 februari 2021 ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de fractie CD&V-

Nieuw. 

 

 

3. JURIDISCHE ZAKEN - BEHEERSOVEREENKOMST MET DE BLAUWE LELIE - AANSTELLEN VAN 

VERTEGENWOORDIGERS - BESLISSING  

 

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

Wettelijk kader 

- de organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 

gewijzigd 

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 326 t.e.m. 334 

betreffende het bestuurlijk toezicht 

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 474 t.e.m. 495 

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid het artikel 77 
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- de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Aanleiding 

- goedkeuring beheersovereenkomst met de Blauwe Lelie in het kader van de overdracht van de 

kinderkribbes d.d. 25 juni 2020 

Motivering 

- het bestuur trad toe tot de Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie en keerde hiervoor op 25 juni 2020 de 

beheerovereenkomst met de Blauwe Lelie goed, waarin concrete regelingen en engagementen werden 

verwerkt 

- hierdoor was een eerste stap gezet naar de overname en exploitatie van de voorschoolse groepsopvang 

’t Lijsternestje en ’t Kaboutertje 

- op 1 januari 2021 werd het operationeel beheer (financieel, personeel, IT, preventie en kwaliteitszorg) 

van de twee kinderkribbes officieel overgenomen door de Blauwe Lelie 

- door de toetreding tot de Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie werd het OCMW Zedelgem deelgenoot van 

deze vereniging en dienen conform de statuten van de Welzijnsvereniging vertegenwoordigers van 

OCMW Zedelgem in de algemene vergadering van de vereniging zetelen. Het aantal vertegenwoordigers 

is afhankelijk van de inbreng van OCMW Zedelgem in de welzijnsvereniging.  Er werd bepaald dat vanuit 

het OCMW Zedelgem één vertegenwoordiger kan worden aangesteld en een plaatsvervanger. 

- de schepen bevoegd voor kinderzorg zal als vertegenwoordiger worden voorgedragen in de algemene 

vergadering, de raad dient nog een plaatsvervanger te kiezen  

- los daarvan en volledigheidshalve wordt nog vermeld dat  er conform artikel 10 van de 

beheersovereenkomst voor de vlotte werking een adviescommissie worden opgericht waaraan beleid en 

directie van beide partijen van de beheersovereenkomst deelnemen. Voor het OCMW Zedelgem zal de 

schepen bevoegd voor kinderzorg, de algemeen directeur en betrokken coördinator in deze 

adviescommissie zetelen. Deze adviescommissie zal minstens twee keer per jaar samenkomen. 

- er werd op 17 februari 2021 aan de fracties gevraagd om ten laatste op maandag 22 februari 2021 om 

18u een kandidaat plaatsvervanger voor te dragen om te zetelen in de algemene vergadering van de 

Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie bij afwezigheid van de schepen bevoegd voor kinderzorg 

STEMMING  

De OCMW raad  gaat over tot geheime stemming. 

Na de stemming zijn er 26 uitgebrachte stemmen : 

* ongeldige stemmen: 0 

* geldige stemmen: 26 

- uitslag van de stemming : 

schepen Ellen Goes : 23 stemmen voor, 3 stemmen onthouding 

plaatsvervanger Wouter Vlaemynck: 23 stemmen voor, 1 stem tegen, 2 stemmen onthouding 

Dossierstukken 

- lijst(en) met voordracht kandidaten fracties, toegevoegd op 23 februari 2021 

Besluit 

Enig artikel : De vertegenwoordigers voor OCMW Zedelgem in de algemene vergadering van de 

Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie zijn schepen Ellen Goes en als plaatsvervanger Wouter Vlaemynck en dit 

tot het einde van de huidige legislatuur. 

 

 

4. VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

4.1. Vraag van de Vlaams Belang-fractie in verband met de steun aan burgers n.a.v. de coronacrisis 

 

De coronacrisis heeft niet alleen op vlak van gezondheid en welzijn een serieuze impact, maar ook op 

financieel vlak staat het water bij veel gezinnen tot aan de lippen. De berichten in de media liegen er niet om. 

Lange rijen aan de voedselbank, meer aanvragen bij het OCMW, … 

Van de Schepen van OCMW had ik dan ook graag het volgende vernomen: 

a.         Merkt u in Zedelgem een stijging van de aanvragen voor voedselpakketten?  

b.         Is er voldoende voorraad bij grote toename van de aanvragen? 
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c.         Zijn er bij het OCMW meer aanvragen tot steun door de coronacrisis? 

d.         Op welke steunmaatregelen kunnen Zedelgemnaren rekenen? 

 

Schepen Ellen Goes antwoordt dat een vergelijking niet echt mogelijk is gezien het gewijzigd concept sociale 

kruidenier in de loop van 2020. De schepen vervolgt dat de stijging aan voedselpakketten anderzijds wel 

merkbaar is (bvb. 137 personen in de maand januari dit jaar hetgeen een hoger aantal is dan het aantal 

personen in een volledig gewoon jaar). Er is voldoende voorraad en de schepen verwijst naar de grote 

ophaling bij de Colruyt, dit zijn allemaal verse producten (vlees, fruit, groenten) die ook ingevroren kunnen 

worden. De voedselresten worden spijtig genoeg nu niet verwerkt door het voedselcafé dat niet kan werken 

omwille van de huidige stijging. Verder, vervolgt de schepen, dat er een stijging is in leefloondossiers maar 

op te merken valt dat deze stijging niet altijd te wijten is aan Corona, waar tegenover de stijging in 

steunaanvragen vaak wel gerelateerd zijn aan de corona-situatie. De steun is veelerlei bvb. tussenkomst in 

maaltijden, huurwaarborgen. Schepen Ellen Goes verwijst verder naar de gedane tussenkomsten in laptops 

bvb. 

 

 

5. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  

 

Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 

Vermeulen, Annick 

Debruyne, Wino 

Dehaemers, Jurgen 

Demeulemeester, Ilse 

Devriendt, Ann 

Goes, Ellen 

Haesaert, Peter 

Naessens, Arnold 

Pollet, Sofie 

Timmerman, Stijn 

Vander Meulen, Krista 

Vanrobaeys, Katrien 

Vergote, Bart 

Verhaeghe, Dirk 

Verhegge, Geert 

Vermeulen, Charlotte 

Vlaemynck, Wouter 

Walcarius-De Maré, Katrien 

Breekelmans, Frauke 

De Meester, Martine 

De Groodt, Jean-Pierre 

De Wispelaere, Eddy 

Pattyn, Ann 

Descheemaecker, Günther 

Denys, Pol 

Sneppe, Dominiek 

  

 

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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BESLOTEN 

 

 


