
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2022  

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

provinciegouverneur op heden, 21 december 2022, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 
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AGENDA 

 

OPENBAAR 

  

1 Algemeen bestuur en financiën - Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 OCMW - Vaststelling - 

beslissing 

 De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 gedeelte OCMW wordt vastgesteld.  

De meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 gedeelte OCMW wordt ter goedkeuring voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 

 

2 Juridische zaken – Ontslag en aanstelling van een lid van het vast bureau - kennisname 

 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het schrijven van 21 november 2022 van de 

heer Arnold Naessens, eerste schepen, lid van de fractie CD&V-Nieuw, waarbij hij zijn ontslag als 

schepen indient met ingang van 1 januari 2023 en van de ontvangst van het ontslag door de 

voorzitter van de gemeenteraad op 22 november 2022. Conform artikel 81 van het decreet lokaal 

bestuur wordt na het ontslag overgegaan tot toepassing van artikel 49 van het decreet lokaal 

bestuur.  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van de heer Stijn 

Timmerman als lid van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zedelgem 

vanaf 1 januari 2023. Conform artikel 79 van het decreet lokaal bestuur wordt een schepen hierdoor 

van rechtswege vanaf 1 januari 2023 ook lid van het vast bureau. 

 

3 Dienstenchequebedrijf voor huishoudelijke hulp - Samenwerkingsovereenkomst met 

Familiehulp vzw - beslissing. 

 De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst 

tussen OCMW Zedelgem en Familiehulp vzw voor de overdracht en het beheer van het 

dienstenchequebedrijf voor huishoudelijke hulp van OCMW Zedelgem. 

 

4 Vragen en antwoorden 

  

5 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 
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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. 

 

 


