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Notulen uit de OCMW-raad van 13 april 2016 

Aanwezig: Frans Lefevre, OCMW-voorzitter; 

Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten 

Claeys, Ann Beun en Sara Neudt, raadsleden; 

Maria Van der Auwera, OCMW-secretaris. 

Verontschuldigd: Geert Vanden Broucke, burgemeester; 

Brigitte D’hondt, raadslid. 

De Raad: bijeengeroepen en samengekomen volgens de eis van de wet, gaat over tot de bespreking 

nadat de voorzitter om 18 u de zitting voor geopend en openbaar heeft verklaard. 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Julien Allewerelt als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 30 maart 2016 en dat zijn eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Patricia Markey-

Deconinck (einde 31/3/2016) als werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn 

van Nieuwpoort werd verkozen met als einddatum 31 maart 2016 en dat haar eerste en enige opvolger 

Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Brigitte D’hondt als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 01 april 2016 en dat haar eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 waarbij Julien Allewerelt, Patricia 

Markey-Deconinck en Brigitte D’hondt geïnstalleerd werden als OCMW-raadsleden; 

Overwegende dat er aldus van rechtswege een einde komt aan het mandaat van Julien Allewerelt, 

Patricia Markey-Deconinck en Brigitte D’hondt als OCMW-raadsleden;  

Overwegende dat er echter voor de vervanging van Brigitte D’hondt nog geen nieuwe aanstelling 

gebeurd is door de gemeenteraad, waardoor Brigitte D’hondt langer zal dienen te zetelen als effectief 

raadslid; 

Besluit: 

Art. 1: Akte te nemen van het einde van het mandaat van de heer Julien Allewerelt als effectief 

raadslid van het OCMW. 

Art. 2: Akte te nemen van het einde van het mandaat van mevrouw Patricia Markey-Deconinck als 

effectief raadslid van het OCMW. 

Art. 3: vermits voor de vervanging van mevrouw Brigitte D’hondt momenteel nog geen nieuwe 

aanstelling gebeurd is door de gemeenteraad, zal zij tijdelijk verder dienen te zetelen als 

effectief raadslid. 

Art. 4.: deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de hogere overheid. 
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2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Julien Allewerelt als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 30 maart 2016 en dat zijn eerste en enige opvolger Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Patricia Markey-

Deconinck (einde 31/3/2016) als werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn 

van Nieuwpoort werd verkozen met als einddatum 31 maart 2016 en dat haar eerste en enige opvolger 

Katty Jacobs is;  

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, d.d. 2 januari 2013 waaruit blijkt dat Brigitte D’hondt als 

werkend lid van de plaatselijke raad voor maatschappelijk welzijn van Nieuwpoort werd verkozen met 

als einddatum 01 april 2016 en dat haar eerste en enige opvolger Katty Jacobs is; overwegende dat er 

voor de vervanging van Brigitte D’hondt nog geen nieuwe aanstelling gebeurd is, waardoor Brigitte 

D’hondt langer zal dienen te zetelen als effectief raadslid; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, dd. 24 maart 2016 waaruit blijkt dat Ann Beun verkozen 

werd als effectief raadslid van het OCMW; als haar opvolger werd Greet Ardies - Vyncke verkozen; 

Ann Beun werd verkozen verklaard in opvolging van dhr. Julien Allewerelt; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad, dd. 24 maart 2016 waaruit blijkt dat Sara Neudt verkozen 

werd als effectief raadslid van het OCMW; als haar opvolger werd Greet Ardies - Vyncke verkozen; 

Sara Neudt werd verkozen verklaard in opvolging van mevr. Patricia Markey-Deconinck; 

Gelet op het door het stadsbestuur overgemaakte proces verbaal van onderzoek van de geloofsbrieven 

en eedaflegging dd 13 april 2016, waaruit blijkt dat Ann Beun onafgebroken aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden heeft voldaan en zij zich niet bevindt in één van de gevallen van 

onverenigbaarheid, waarna zij in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed heeft afgelegd; 

gelet op de bijgevoegde door Ann Beun ondertekende verklaring op eer i.v.m. onderzoek van de 

geloofsbrieven van OCMW-raadslid; 

Gelet op het door het stadsbestuur overgemaakte proces verbaal van onderzoek van de geloofsbrieven 

en eedaflegging d.d. 13 april 2016, waaruit blijkt dat Sara Neudt onafgebroken aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden heeft voldaan en zij zich niet bevindt in één van de gevallen van 

onverenigbaarheid, waarna zij in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed heeft afgelegd; 

gelet op de bijgevoegde door Sara Neudt ondertekende verklaring op eer i.v.m. onderzoek van de 

geloofsbrieven van OCMW-raadslid; 

Besluit: 

Art. 1: Akte te nemen van de aanstelling van mevrouw Ann Beun, geboren op 12 januari 1969, 

wonende Franslaan, 172/0004 te Nieuwpoort als effectief raadslid van het OCMW. 

Art. 2: Akte te nemen van de aanstelling van Sara Neudt , geboren op 11 augustus 1994, wonende 

Ramskapellestraat, 77 te Nieuwpoort als effectief raadslid van het OCMW. 

Art.3.: deze beslissing wordt ter kennis gebracht van de hogere overheid. 

3. verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 24 februari 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend, waarbij 

rekening dient gehouden te worden met de volgende aanpassing: 
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In de beslissing nr 7. Digitalisering woonzorgcentrum, stond vermeld in art 1: ……. Een digitale 

muurkrant die aan de receptie gemonteerd zal worden, één flat screen –een smart tv -  op beugel 

Samsung 40”, kost € 452,95, mag op voorstel van de directeur van het WZC, ook aangekocht 

worden.” 

Er werd echter een foutief bedrag doorgegeven, bovendien is het aangewezen om te vermelden dat dit 

bedragen excl BTW zijn.  Dit stuk in art 1moet vervangen worden door: “……. Een digitale 

muurkrant die aan de receptie gemonteerd zal worden, één flat screen –een smart tv -  op beugel 

Samsung 40”, kost € 452,01 voor de TV en € 24,29 voor de beugel, mag op voorstel van de directeur 

van het WZC, ook aangekocht worden.  Alle bedragen zijn excl. BTW.” 

4. Aanwijzing door de voorzitter van zijn mogelijke vervangers en hun rangorde. 

De Raad, 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid op artikel 54; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 7 januari 2016 waarbij akte genomen werd van de aanwijzing 

door de voorzitter-titularis, Frans Lefevre van de raadsleden Brigitte D’hondt en Michel Delmotte, als 

zijn vervangers zoals voorzien in artikel 54 van het decreet van 19 december 2008.  De rangorde van 

de vervangers van de voorzitter wordt door de voorzitter als volgt bepaald: 

1) Brigitte D’hondt 

2) Michel Delmotte; 

Overwegende dat door het einde mandaat van beide raadsleden de voorzitter voorstelt om nieuwe 

vervangers aan te duiden; 

Overwegende dat de voorzitter de volgende raadsleden aanduidt om hem te vervangen; dat hij de 

volgende rangorde geeft aan zijn vervangers; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn akte dient te nemen van deze aanwijzing; 

Besluit: 

Enig artikel : De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de aanwijzing door de voorzitter-

titularis, Frans Lefevre, van de volgende raadsleden Christina Van Nieuwenhoven en Maarten 

Claeys als zijn vervangers zoals voorzien in artikel 54 van het decreet van 19 december 2008. 

De rangorde van de vervangers van de voorzitter wordt door de voorzitter als volgt bepaald: 

1) Christina Van Nieuwenhoven 

2) Maarten Claeys. 

5. Aanduiden nieuwe leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid op artikel 60 e.v.; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 houdende oprichting van een bijzonder comité 

voor de sociale dienst dat zal bestaan uit drie leden, de voorzitter inbegrepen; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 waarbij de beëdigde en geïnstalleerde leden, 

Michel Delmotte en Bill Vermeylen, werden verkozen tot lid van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst.  De voorzitter van het OCMW, de heer Frans Lefevre, maakt van rechtswege deel uit van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst; 
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Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.25 juni 2014 waarbij kennis wordt genomen van het schrijven 

d.d. 14 juni 2014 waarbij raadslid Michel Delmotte meedeelt ontslag te nemen als lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW Nieuwpoort en dat zijn ontslag ingaat op 1 juli 

2014 en van het schrijven d.d. 14 juni 2014 waarbij raadslid Bill Vermeylen meedeelt ontslag te 

nemen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW Nieuwpoort en dat zijn 

ontslag ingaat op 1 juli 2014; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.25 juni 2014 waarbij kennis wordt genomen van de 

aanduiding van Brigitte D’hondt en Patricia Markey-Deconinck, OCMW-raadsleden, als lid van het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vanaf 1 juli 2014.  De voorzitter van het OCMW, de heer 

Frans Lefevre, maakt van rechtswege deel uit van het bijzonder comité voor de sociale dienst; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij beslist werd akte te nemen van het 

einde van het mandaat van de heer Julien Allewerelt als effectief raadslid van het OCMW en waarbij 

beslist werd akte te nemen van het einde van het mandaat van mevrouw Patricia Markey-Deconinck 

als effectief raadslid van het OCMW en waarbij meegedeeld werd dat, vermits voor de vervanging van 

mevrouw Brigitte D’hondt momenteel nog geen nieuwe aanstelling gebeurd is door de gemeenteraad, 

zij tijdelijk verder zal dienen te zetelen als effectief raadslid; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.13 april 2016 houdende de aktename van de aanstelling van 

Ann Beun en Sara Neudt als effectieve raadsleden van het OCMW; 

Overwegende dat in art 60 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn voorzien is dat als het mandaat als lid van een 

bijzonder comité een einde neemt, de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen 

op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, een vervanger aanduiden, behalve als het lid 

van het bijzonder comité verkozen was als jongste in jaren bij staking van stemmen; 

Gelet op de aan de OCMW-secretaris overhandigde verklaring, ondertekend door Frans Lefevre, 

Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun en Sara Neudt, raadsleden 

van het OCMW die allen voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als Brigitte D’hondt en Patricia 

Markey-Deconinck, waarbij ze de volgende personen voordragen als nieuwe leden voor het Bijzonder 

Comité voor de Sociale dienst: Christina Van Nieuwenhoven vanaf 14 april 2016 en, van zodra 

raadslid Brigitte D’hondt niet meer in de OCMW raad kan zetelen wordt Ann Beun aangeduid als 

nieuw lid voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst; 

BESLUIT : 

Art. 1: Om kennis te nemen van de aanduiding van Christina Van Nieuwenhoven als lid van het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vanaf 14 april 2016 en de aanduiding van Ann Beun 

als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van zodra raadslid Brigitte D’hondt niet 

meer in de OCMW raad kan zetelen.  De voorzitter van het OCMW, de heer Frans Lefevre, 

maakt van rechtswege deel uit van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Art. 2: Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de Vlaamse Regering en 

onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur. 

6. Aanduiden plaatsvervanger voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid op artikel 60 e.v; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 houdende oprichting van een bijzonder comité 

voor de sociale dienst dat zal bestaan uit drie leden, de voorzitter inbegrepen; 
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Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 7 januari 2013 waarbij de beëdigde en geïnstalleerde leden, 

Michel Delmotte en Bill Vermeylen, werden verkozen tot lid van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst.  De voorzitter van het OCMW, de heer Frans Lefevre, maakt van rechtswege deel uit van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 23 januari 2013 waarbij er beslist werd om 1 plaatsvervanger 

aan te duiden indien Bill Vermeylen of Michel Delmotte niet kunnen aanwezig zijn op een 

vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  Julien Allewerelt werd aangeduid als 

plaatsvervangend lid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor de vervanging van de 

volgende effectieve leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: Bill Vermeylen en Michel 

Delmotte.   Indien de OCMW-voorzitter, Frans Lefevre, afwezig is tijdens de vergadering van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst wordt hij, ingevolge art. 60 § 3 5e lid van het OCMW-decreet, 

in volgende volgorde vervangen: 

1) Brigitte D’hondt 

2) Michel Delmotte; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.25 juni 2014 waarbij kennis wordt genomen van het schrijven 

d.d. 14 juni 2014 waarbij raadslid Michel Delmotte meedeelt ontslag te nemen als lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW Nieuwpoort en dat zijn ontslag ingaat op 1 juli 

2014 en van het schrijven d.d. 14 juni 2014 waarbij raadslid Bill Vermeylen meedeelt ontslag te 

nemen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW Nieuwpoort en dat zijn 

ontslag ingaat op 1 juli 2014; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 25 juni 2014 waarbij beslist werd om kennis te nemen van de 

aanduiding van Brigitte D’hondt en Patricia Markey-Deconinck, OCMW-raadsleden, als lid van het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vanaf 1 juli 2014.  De voorzitter van het OCMW, de heer 

Frans Lefevre, maakt van rechtswege deel uit van het bijzonder comité voor de sociale dienst; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 24 juni 2014 waarbij Julien Allewerelt, OCMW-raadslid, 

blijft aangeduid als plaatsvervangend lid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor de 

vervanging van de nieuwe effectieve leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: Brigitte 

D’hondt en Patricia Markey-Deconinck; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij beslist werd akte te nemen van het 

einde van het mandaat van de heer Julien Allewerelt als effectief raadslid van het OCMW en waarbij 

beslist werd akte te nemen van het einde van het mandaat van mevrouw Patricia Markey-Deconinck 

als effectief raadslid van het OCMW en waarbij meegedeeld werd dat, vermits voor de vervanging van 

mevrouw Brigitte D’hondt momenteel nog geen nieuwe aanstelling gebeurd is door de gemeenteraad, 

zij tijdelijk verder zal dienen te zetelen als effectief raadslid; 

Overwegende dat vermits er een einde gekomen is aan het mandaat van Julien Allewerelt als OCMW-

raadslid, er ook een einde gekomen is aan zijn aanstelling als plaatsvervanger voor de leden van het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, zodat voorgesteld wordt om een nieuwe vervanger voor de 

leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst aan te duiden; 

Overwegende dat wanneer de OCMW-voorzitter afwezig is tijdens de vergadering van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst hij, ingevolge art. 60 § 3 5e lid, in volgende volgorde vervangen wordt: 

1° door de personen die hij met toepassing van artikel 54 van het OCMW-decreet als zijn vervanger 

heeft aangewezen; 

2° door het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn met de meeste anciënniteit dat lid is van het 

bijzonder comité: 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn 

akte neemt van de aanwijzing door de voorzitter-titularis, Frans Lefevre, van de volgende raadsleden 

Christina Van Nieuwenhoven en Maarten Claeys als zijn vervangers zoals voorzien in artikel 54 van 

het decreet van 19 december 2008. 

De rangorde van de vervangers van de voorzitter wordt door de voorzitter als volgt bepaald: 

1) Christina Van Nieuwenhoven 

2) Maarten Claeys; 
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Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 13 april 2016 waarbij kennis genomen wordt van de 

aanduiding van Christina Van Nieuwenhoven als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

vanaf 14 april 2016 en de aanduiding van Ann Beun als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale 

Dienst van zodra raadslid Brigitte D’hondt niet meer in de OCMW raad kan zetelen.  De voorzitter 

van het OCMW, de heer Frans Lefevre, maakt van rechtswege deel uit van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst; 

Overwegende dat in art 60 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn voorzien is dat als het mandaat als lid van een 

bijzonder comité een einde neemt, de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die voorkomen 

op dezelfde voordrachtsakte als vermeld in artikel 10, § 1, een vervanger aanduiden, behalve als het lid 

van het bijzonder comité verkozen was als jongste in jaren bij staking van stemmen; 

Overwegende dat in het reglement van de OCMW-raad voorzien wordt dat de raad plaatsvervangers 

aanduidt om de effectieve leden van het bijzonder comité te vervangen als die belet zijn.  De 

plaatsvervangers zijn werkende leden van de raad die op dezelfde voordrachtakte voorkomen als de 

betrokken effectieve leden; 

Gelet op de aan de OCMW-secretaris overhandigde verklaring, ondertekend door Frans Lefevre, 

Christina Van Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun en Sara Neudt, raadsleden 

van het OCMW die allen voorkomen op dezelfde voordrachtsakte als Julien Allewerelt, waarbij ze 

Katty Jacobs aanduiden als plaatsvervangend lid voor de vervanging van de effectieve leden van het 

Bijzonder Comité voor de Sociale dienst vanaf 14 april 2016; 

Besluit: 

Art. 1: Katty Jacobs, OCMW-raadslid, wordt vanaf 14 april 2016 aangeduid als plaatsvervangend lid 

in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor de vervanging van de effectieve leden van 

het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

Art. 2: Indien de OCMW-voorzitter, Frans Lefevre,  afwezig is tijdens de vergadering van het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt hij, ingevolge art. 60 § 3 5e lid van het OCMW-

decreet, in volgende volgorde vervangen: 

1) Christina Van Nieuwenhoven 

2) Maarten Claeys. 

7. Aanduiden afgevaardigde Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 27 februari 2013 waarbij Bill Vermeylen wordt aangeduid als 

vertegenwoordiger van het OCMW in de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.27 januari 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde 

van het mandaat van de heer Bill Vermeylen; 

Overwegende dat het niet noodzakelijk is dat de afgevaardigde van het OCMW voor het bijwonen van 

de vergaderingen van stedelijke adviesraad voor personen met een handicap een OCMW-raadslid is; 

Overwegende dat de leden van de algemene vergadering minstens eenmaal per jaar samen komen 

(maand januari).  Het bestuur, gekozen uit de leden van de algemene vergadering, komt ongeveer 5 à 6 

keer per jaar samen; 

Overwegende dat de Raad voorstelt om Bill Vermeylen te behouden als vertegenwoordiger van het 

OCMW in de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap; 
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Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art. 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus acht stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de 

volgende uitslag geeft : 

Bill Vermeylen: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Bill Vermeylen de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Bill Vermeylen wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW in de stedelijke 

adviesraad voor personen met een handicap. 

8. Aanduiden afgevaardigde Provinciaal Preventieplan. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Michel Delmotte wordt aangesteld als 

afgevaardigde van het OCMW voor het Provinciaal Preventieplatform; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.27 januari 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde 

van het mandaat van de heer Michel Delmotte; 

Overwegende dat het aangewezen is om een afgevaardigde aan te duiden voor het bijwonen van de 

vergaderingen van het Provinciaal Preventieplatform; 

Overwegende dat in principe er één kandidaat aangeduid moet worden voor OCMW en gemeente 

samen in overleg; dat gevraagd wordt om een ambtenaar of mandataris aan te wijzen die vertrouwd is 

met drugpreventieproblematiek; 

Overwegende dat Maarten Claeys zich kandidaat stelt voor het OCMW; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art. 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus acht stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de 

volgende uitslag geeft : 

Maarten Claeys: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Maarten Claeys de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Maarten Claeys wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW voor het Provinciaal 

Preventieplan. 

9. Aanduiden afgevaardigde Middenkustpolder. 
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De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Michel Delmotte wordt aangesteld als 

afgevaardigde van het OCMW voor de Middenkustpolder; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.27 januari 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde 

van het mandaat van de heer Michel Delmotte; 

Overwegende dat het aangewezen is om een afgevaardigde aan te duiden voor het bijwonen van de 

vergaderingen van  Middenkustpolder; 

Overwegende dat Maarten Claeys voorgesteld wordt voor deze functie; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art. 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus acht stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de 

volgende uitslag geeft : 

Maarten Claeys: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Maarten Claeys de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Maarten Claeys wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW om de vergaderingen 

van de "Middenkustpolder" bij te wonen. 

10. Aanduiden afgevaardigde Stedelijke Gezinsraad. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.27 februari 2013 waarbij Michel Delmotte wordt aangesteld 

als vertegenwoordiger van het OCMW in de stedelijke gezinsraad; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.27 januari 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde 

van het mandaat van de heer Michel Delmotte; 

Overwegende dat het aangewezen is om een effectieve afgevaardigde aan te duiden voor het bijwonen 

van de vergaderingen van de stedelijke gezinsraad; 

Overwegende dat Sara Neudt zich kandidaat stelt; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art. 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  
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Overwegende dat in de stembus acht stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de 

volgende uitslag geeft : 

Sara Neudt: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Sara Neudt de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Sara Neudt wordt aangesteld als vertegenwoordiger van het OCMW in de stedelijke 

gezinsraad. 

11. Aanduiden afgevaardigde VVSG. 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Michel Delmotte als afgevaardigde 

van het OCMW om de vergaderingen van de VVSG bij te wonen en voorgedragen wordt als kandidaat 

voor het lidmaatschap van het Vlaams Directiecomité van de Afdeling "Maatschappelijk Welzijn"; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.27 januari 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde 

van het mandaat van de heer Michel Delmotte; 

Overwegende dat het aangewezen is om een afgevaardigde aan te duiden voor het bijwonen van de 

algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten; 

Overwegende dat Maarten Claeys zich kandidaat stelt; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art. 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus acht stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de 

volgende uitslag geeft : 

Maarten Claeys acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Maarten Claeys de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Maarten Claeys wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW om de vergaderingen van 

de VVSG bij te wonen. 

12. Aanduiden afgevaardigde Polder Noordwatering Veurne 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 
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Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Julien Allewerelt wordt aangesteld als 

afgevaardigde van het OCMW om de vergaderingen van de "Polder Noordwatering Veurne" bij te 

wonen; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.13 april 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde van 

het mandaat van de heer Julien Allewerelt; 

Overwegende dat het aangewezen is om een afgevaardigde aan te duiden voor het bijwonen van de 

vergaderingen van de "Polder Noordwatering Veurne"; 

Overwegende dat Frans Lefevre voorgesteld wordt voor deze functie; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden; dat de 

stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Frans Lefevre: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig geen 

Overwegende dat Frans Lefevre de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Frans Lefevre wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW om de vergaderingen van de 

"Polder Noordwatering Veurne" bij te wonen. 

13. Aanduiden effectief en plaatsvervangend lid voor Forum Lokale Werkwinkel 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Julien Allewerelt wordt aangesteld als 

effectief lid  en Patricia Markey-Deconinck als plaatsvervangend lid voor Forum lokale Werkwinkel; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.13 april 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde van 

het mandaat van de heer Julien Allewerelt en van mevrouw Patricia Markey-Deconinck; 

Overwegende dat het aangewezen is om over te gaan tot aanduiding van een effectief en 

plaatsvervangend lid voor Forum Lokale Werkwinkel; 

Overwegende dat Ann Beun kandidaat is voor deze functie; dat Katty Jacobs kandidaat is om als 

plaatsvervangend lid op te treden; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art 47 van 

voormeld OCMW-decreet in twee afzonderlijke stemrondes - tot de verkiezing van een effectief en 

een plaatsvervangend lid voor Forum Lokale Werkwinkel; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid twee 

stembiljetten ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus, na de stemming in de eerste stemronde voor het effectief lid acht 

stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Ann Beun: acht stemmen 
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blanco: geen 

ongeldig: .geen 

Overwegende dat Ann Beun de meerderheid der stemmen bekomen heeft; 

Overwegende dat in de stembus, na de stemming in de tweede stemronde voor het plaatsvervangend 

lid acht stembiljetten werden gevonden; dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Katty Jacobs: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Katty Jacobs de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Ann Beun wordt aangesteld als effectief lid voor Forum lokale Werkwinkel. 

Art. 2: Katty Jacobs wordt aangesteld als plaatsvervangend lid voor Forum lokale Werkwinkel. 

14. Aanduiden afgevaardigde Regionaal sociaal verhuurkantoor 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Frans Lefevre en Patricia Markey-

Deconinck werden aangesteld als afgevaardigden van het OCMW om de algemene vergaderingen van 

het RSVK bij te wonen; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.13 april 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde van 

het mandaat van mevrouw Patricia Markey-Deconinck; 

Overwegende dat het aangewezen is om over te gaan tot aanduiding van een afgevaardigde van het 

OCMW om de algemene vergaderingen van het RSVK bij te wonen; 

Overwegende dat Christina Van Nieuwenhoven kandidaat is voor deze functie;  

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art 47 van 

voormeld OCMW-decreet in één stemronde - tot de verkiezing van een afgevaardigde van het OCMW 

om de algemene vergaderingen van het RSVK bij te wonen; 

Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden; dat de 

stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Christina Van Nieuwenhoven: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Christina Van Nieuwenhoven de meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Christina Van Nieuwenhoven wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW om de 

algemene vergaderingen van het RSVK bij te wonen. 

Art. 2: Het RSVK wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

15. Aanduiden afgevaardigde Kinderopvang 

De Raad,  
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Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Patricia Markey-Deconinck werd 

aangesteld als afgevaardigde van het OCMW voor Kinderopvang; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.13 april 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde van 

het mandaat van mevrouw Patricia Markey-Deconinck; 

Overwegende dat het aangewezen is om een mandataris aan te duiden bevoegd voor beleidsdomein 

Kinderopvang; 

Overwegende dat Sara Neudt zich kandidaat stelt; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden; dat de 

stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Sara Neudt: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Sara Neudt de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: Sara Neudt wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW voor Kinderopvang. 

16. Aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering LOP (lokale overlegplatforms) 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Brigitte D’hondt aangesteld werd om 

de vergaderingen van de LOP bij te wonen; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.13 april 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde van 

het mandaat van mevrouw Brigitte D’hondt; 

Overwegende dat het aangewezen is om over te gaan tot aanduiding van vertegenwoordiger voor de 

algemene vergadering LOP; (lokale overlegplatforms), dat tot taak heeft afspraken te maken om tot 

optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen te komen, om uitsluiting te verhinderen en sociale 

cohesie te versterken; 

Overwegende dat Sara Neudt zich kandidaat stelt; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  
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Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden; dat de 

stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Sara Neudt: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Sara Neudt de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: Sara Neudt wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering LOP. 

17. Aanduiden afgevaardigde Lokaal Woonoverleg 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.23 januari 2013 waarbij Frans Lefevre en Brigitte D’hondt 

aangesteld worden als afgevaardigden van het OCMW voor het Lokaal Woonoverleg ; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d.13 april 2016 waarbij kennis genomen wordt van het einde van 

het mandaat van mevrouw Brigitte D’hondt; 

Overwegende dat het aangewezen is om een nieuwe mandataris aan te duiden voor het Lokaal 

woonoverleg; 

Overwegende dat Christina Van Nieuwenhoven zich kandidaat stelt; 

Overwegende dat overgegaan wordt tot de geheime stemming ingevolge art 46 § 2 en art 47 van 

voormeld OCMW-decreet; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden; dat de 

stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Christina Van Nieuwenhoven: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Christina Van Nieuwenhoven de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 

heeft;  

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Christina Van Nieuwenhoven wordt aangesteld als afgevaardigde van het OCMW voor het 

Lokaal Woonoverleg. 

18. voordragen lid beheerscomité + lid stuurgroep intergemeentelijke samenwerking 

inburgeringsproject 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 
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Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 23 september 2015 waarbij beslist werd om achter het principe 

te staan om in te gaan op de mogelijkheid die via minister Homans geboden wordt om een 

projectaanvraag in te dienen voor intergemeentelijke samenwerking rond integratie van personen van 

buitenlandse afkomst; 

Gelet op de goedkeuring van de subsidieaanvraag intergemeentelijke samenwerking integratie dd 10 

december 2015; 

Overwegende dat er op vrijdag 22 januari 2016 een overleg rond de intergemeentelijke samenwerking 

integratie is doorgegaan; dat als naam van de intergemeentelijke samenwerking IGS (=w)Integratie 

voorgesteld werd;  

Overwegende dat voorzien is de statuten van de IGS dat de leden van het beheerscomité aangeduid 

worden door de gemeenteraad en de leden van de stuurgroep door het college van burgemeester en 

schepenen; 

Gelet op de beslissing van het CBS d.d.02 februari 2016 waarbij voor de Stad een afgevaardigde voor 

de beheerscommissie  en de stuurgroep IGS (W)INtegratie worden voorgesteld;dat in voormelde 

beslissing voorgesteld wordt om in het beheerscomité ook iemand van de OCMW –raad aan te stellen 

en voor de stuurgroep een maatschappelijk werker van het OCMW; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad, dd. 25 februari 2016 waarbij namens de stad 

burgemeester Crabbe (effectief) en schepen Vanden Broucke (plaatsvervangend) afgevaardigd werden 

voor het beheerscomité IGS(W)integratie; dat hierbij het OCMW gemandateerd wordt om een 

effectief en plaatsvervangend lid af te vaardigen voor het beheerscomité IGS(W)integratie; 

Overwegende dat voor de beheerscommissie de kandidatuur van  raadslid Maarten Claeys wordt 

voorgedragen en als zijn plaatsvervanger Frans Lefevre; dat voor de stuurgroep Lien Declerck, 

maatschappelijk werker, wordt voorgesteld; 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle acht leden deelnemen en waarvoor ieder lid één 

stembiljet ontvangt;  

Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden voor de 

beheerscommissie; dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Maarten Claeys: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Maarten Claeys de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden voor 

plaatsvervanger in de beheerscommissie; dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Frans Lefevre: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Frans Lefevre de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft;  

Overwegende dat in de stembus, na de stemming acht stembiljetten werden gevonden voor lid 

stuurgroep; dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Lien Declerck: acht stemmen 

blanco: geen 

ongeldig: geen 

Overwegende dat Lien Declerck de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen heeft; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1 : aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om raadslid Maarten Claeys aan te duiden als lid 

voor het OCMW van de beheerscommissie IGS (W)INtergratie. Als plaatsvervanger wordt  

Frans Lefevre voorgesteld. 
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Art. 2 : aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgesteld om Lien Declerck 

maatschappelijk werkster, voor het OCMW aan te duiden als lid van de stuurgroep IGS 

(W)INtergratie. 

19. terugbetaling SIF gelden voor Havenstraat door IJzer en Zee 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat in het IJzer en Zee- project De Dam, gelegen Havenstraat 13, de appartementen 

13/0002 en 13/0003 destijds door het OCMW gefinancierd werden door SIF-gelden in ruil voor de 

toewijzing door het OCMW voor de SIF-doelgroep; 

Overwegende dat Woonmaatschappij IJzer en Zee  ter kennis brengt deze appartementen te willen 

verhuren binnen het sociale huurstelsel en zelf de toewijzing wil doen; 

Overwegende dat Woonmaatschappij IJzer en Zee voorstelt om de netto-boekwaarde ten belope van   

€ 16.929 terug te betalen aan het OCMW; 

Gelet op de principiële goedkeuring in het CBS van 01 december 2015; 

Overwegende dat de Raad geen bezwaren formuleert tegen deze werkwijze; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de overdracht per 01.01.2017 te laten gebeuren. 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: Per 01.01.2017 worden de appartementen 13/0002 en 13/0003 gelegen in de Residentie De 

Dam, Havenstraat 13 overgedragen aan Woonmaatschappij IJzer en Zee tegen de netto 

boekwaarde van € 16.929. 

Art.2: Woonmaatschappij IJzer en Zee en de financieel beheerder van het OCMW worden van deze 

beslissing op de hoogte gebracht. 

20. contract controlerende en raadgevende arts voor het woonzorgcentrum 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 november 2001, houdende een wijziging aan de 

overeenkomst van de coördinerende geneesheer; 

Gelet op de beslissing van de Raad, dd.28 juli 2004, houdende de verlenging van de overeenkomst van 

de coördinerende geneesheer; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 23 april 2008 waarbij Dokter Debaeke verder werd aangeduid 

als coördinerend geneesheer van het RVT en de bestaande overeenkomst, goedgekeurd in de raad van 

18.04.2001 en gewijzigd in de raad van 28.11.2001 blijft behouden, dit alles onder voorbehoud van 

goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren; 
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Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 maart 2012 waarbij Dr. Debaeke verder aangeduid werd 

als CRA (controlerende en raadgevende arts) voor het rusthuis De Zathe voor een periode van 4 jaar; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 27 juni 2012 waarbij enkele aanpassingen aan de 

overeenkomst van 28 maart 2012 werden goedgekeurd;  

Overwegende dat om de 4 jaar er nieuwe overeenkomst met een controlerende en raadgevende arts 

(CRA) moet afgesloten worden; dat de huidige overeenkomst vervalt in april; 

Overwegende dat niemand een kandidatuur heeft ingediend;  

Gelet op het voorstel van dokter Debaeke om de functie verder uit te voeren voor de periode van 1 jaar 

in afwachting van een nieuwe kandidaat; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: om Dr. Debaeke verder aan te duiden als CRA (controlerende en raadgevende arts) voor het 

woonzorgcentrum De Zathe voor een periode van 1 jaar. 

Art. 2: om de afgesloten overeenkomst met 1 jaar te verlengen. 

21. Inrichten eenvoudige selectie voor verpleegkundige 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 29 april 2009 houdende de samenstelling van de 

selectiecommissie van het OCMW voor de aanwerving van vervangers en voor contractuele 

betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid waarvan de 

tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar; 

Gelet op de beslissing van de raad, d.d. 23 april 2014 houdende goedkeuring van de 

rechtspositieregeling van het OCMW- personeel, inzonderheid art 34/3: 

2. De aanstellende overheid bepaalt - in afwijking van artikel 11 – via welk medium de vacature wordt 

bekendgemaakt: het gemeentelijk en/of OCMW informatieblad, een regionaal en nationaal 

verschijnende krant of weekblad of de VDAB. De vacatures kunnen in aanvulling op een publicatie bij 

de VDAB, een publicatie in het gemeentelijk en/of OCMW informatieblad of een publicatie bij een 

regionaal en/of nationaal verschijnende krant of weekblad ook gepubliceerd worden op de 

gemeentelijke en/of OCMW website;   

3. De kandidaten bezorgen - binnen de door de aanstellende overheid vastgestelde termijn - hun 

kandidatuurstelling vergezeld van een CV;  

Overwegende dat er momenteel een aantal verpleegkundigen langdurig afwezig zijn (ziekte, 

loopbaanvermindering, e.d.); 

Overwegende dat de procedure dient te worden opgestart om tot aanstelling met 

vervangingscontracten of contracten korte duur te kunnen overgaan voor betrekkingen van 

verpleegkundige in contractueel verband;  

Overwegende dat bekendmaking via de VDAB en de website van het OCMW zal gebeuren en dat er 

een termijn van 8 werkdagen voorzien wordt om te antwoorden op de vacature; 
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Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Om de procedure op te starten om tot aanstelling van vervangers en tot aanstelling van 

contractuele betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid 

waarvan de tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar, te kunnen overgaan voor 

betrekkingen van verpleegkundige (bachelor, gegradueerde, gebrevetteerde verpleegkundigen), 

in contractueel verband.  Er moeten verpleegkundigen in contractueel verband aangeduid 

worden voor de vervanging van verpleegkundigen die langdurig afwezig zijn (ziekte, 

loopbaanvermindering, e.d.).  De vacatures worden bekendgemaakt bij de VDAB en via de 

website van het OCMW.  De kandidaten krijgen tijd tot en met 4 mei 2016 om te antwoorden op 

de vacature. 

22. Inrichten eenvoudige selectie voor zorgkundigen 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 29 april 2009 houdende de samenstelling van de 

selectiecommissie van het OCMW voor de aanwerving van vervangers en voor contractuele 

betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid waarvan de 

tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar; 

Gelet op de beslissing van de raad, d.d. 23 april 2014 houdende goedkeuring van de 

rechtspositieregeling van het OCMW- personeel, inzonderheid art 34/3: 

2. De aanstellende overheid bepaalt - in afwijking van artikel 11 – via welk medium de vacature wordt 

bekendgemaakt: het gemeentelijk en/of OCMW informatieblad, een regionaal en nationaal 

verschijnende krant of weekblad of de VDAB. De vacatures kunnen in aanvulling op een publicatie bij 

de VDAB, een publicatie in het gemeentelijk en/of OCMW informatieblad of een publicatie bij een 

regionaal en/of nationaal verschijnende krant of weekblad ook gepubliceerd worden op de 

gemeentelijke en/of OCMW website;   

3. De kandidaten bezorgen - binnen de door de aanstellende overheid vastgestelde termijn - hun 

kandidatuurstelling vergezeld van een CV;  

Overwegende dat er zorgkundigen langdurig afwezig zijn: een zorgkundige nachtdienst nog steeds 

verder ziek is en dat een zorgkundige van de dagdienst ontslag genomen heeft;  

Overwegende dat de procedure dient te worden opgestart om tot aanstelling met 

vervangingscontracten of contracten korte duur te kunnen overgaan voor betrekkingen van 

zorgkundigen in contractueel verband;  

Overwegende dat bekendmaking via de VDAB en de website van het OCMW zal gebeuren en dat er 

een termijn van 8 werkdagen voorzien wordt om te antwoorden op de vacature;  

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Om de procedure op te starten om tot aanstelling van vervangers en tot aanstelling van 

contractuele betrekkingen al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid 

waarvan de tewerkstellingsduur beperkt is tot maximaal twee jaar, te kunnen overgaan voor 
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betrekkingen van zorgkundigen in contractueel verband.  Er moeten zorgkundigen in 

contractueel verband aangeduid worden voor de vervanging van zorgkundigen die langdurig 

afwezig zijn (ziekte, loopbaanvermindering, ontslag, e.d.).  De vacatures worden 

bekendgemaakt bij de VDAB en via de website van het OCMW.  De kandidaten krijgen tijd tot 

en met 4 mei 2016 om te antwoorden op de vacature. 

23. Aankoop fietsenberging 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat door de geplande afbraak van het oude gedeelte van het oude rusthuis de huidige 

fietsenstalling zal verdwijnen; 

Gelet op de ingediende offerte van de firma Metec uit Wuustwezel waarbij de prijs voor levering en 

plaatsing van een fietsenstalling type H-200 en voorzien van 10 fietsplaatsen type stuurdraagsysteem € 

5.276 excl. BTW bedraagt; 

Overwegende dat in deze fietsenstalling wel meer dan 10 fietsen kunnen geplaatst worden, maar dat 

daarvoor geen stuurdraagsysteem voorzien wordt; 

Overwegende dat de Raad het wenselijk vindt om een nieuwe fietsenstalling te voorzien; 

Overwegende dat deze opdracht via aangenomen factuur kan gebeuren; 

Overwegende dat raadslid Boute een opmerking maakt ivm mogelijkheid tot opladen van elektrische 

fietsen; dat dit in de voorgestelde fietsenstalling momenteel niet voorzien is; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: om een fietsenstalling type H-200 voorzien van 10 fietsplaatsen type stuurdraagsysteem te laten 

leveren en plaatsen door de firma Metec uit Wuustwezel voor de prijs van € 5.276 excl. BTW. 

Art. 2: Betrokken firma en de financieel beheerder van het OCMW worden van deze beslissing op de 

hoogte gebracht. 

24. Princiepsbeslissing aanstelling jobstudenten 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat het OCMW Nieuwpoort meer dan 180 personen tewerkstelt in het rusthuis, de 

poetsdienst, administratie en andere diensten; dat een groot aantal van deze personeelsleden zijn verlof 

wenst te nemen gedurende de maanden juli en augustus; 

Overwegende dat voor dienst GLV de hoofdverpleegkundige een beroep wil doen op 1 jobstudent 

verzorging voor augustus;  
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Overwegende dat voor dienst 1ste V de hoofdverpleegkundige een beroep wil doen op 1 jobstudent 

verzorging voor juli en 1 jobstudent verzorging voor augustus; 

Overwegende dat voor dienst 2de V de hoofdverpleegkundige een beroep wil doen op 1 jobstudent 

verzorging voor juli en 1 jobstudent verzorging voor augustus; 

Overwegende dat het aangewezen is om voor de verzorging 2 jobstudenten aan te stellen voor de 

maand juli en 3 voor de maand augustus;  

Overwegende dat de coördinator onderhoud een beroep wil doen op 3 jobstudenten voor juli en 3 

jobstudenten voor augustus voor de diensten onderhoud WZC; 

Overwegende dat chef-gerant in de keuken een beroep wil doen op 1 jobstudent in juli en 1 jobstudent 

voor in augustus; 

Overwegende dat het aangewezen is om voor het onderhoud en keuken 4 jobstudenten aan te stellen 

voor de maand juli en 4 voor de maand augustus ; 

Overwegende dat voor de technische dienst geen jobstudent wordt gevraagd omdat verlof gespreid 

opgenomen wordt en voor grootste deel buiten de maanden juli en augustus; 

Overwegende dat de jobstudent maximum 50 dagen mag werken gedurende het volledige kalenderjaar 

en minstens volle 16 jaar oud moet zijn; 

Overwegende dat het voor de goede werking van de diensten aangewezen is om gedurende de 

maanden juli en augustus in het totaal maximaal 14 jobstudenten aan te stellen, die in principe voor 1 

maand zullen aangesteld worden met mogelijkheid om, indien noodzakelijk, dit uit te breiden tot 

maximum 50 dagen; 

Overwegende dat de jobstudenten de gevraagde kwalificaties voor de uit te oefenen functie zo dicht 

mogelijk moeten benaderen; 

Overwegende dat de jobstudenten de wedde ontvangen van de door hem/haar uitgeoefende functie, 

maar in de weddenschaal 0 jaren dienst; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1 : Gedurende de maanden juli en augustus zal het OCMW in het totaal maximum 14 

jobstudenten aanwerven die elk in principe voor 1 maand zullen aangesteld worden met 

mogelijkheid om, indien noodzakelijk, dit uit te breiden tot maximum 50 dagen. 

Art. 2 : De jobstudenten moeten minstens volle 16 jaar oud zijn en ontvangen de wedde van de door 

hem/haar uitgeoefende functie in de weddenschaal met 0 jaren dienst. 

Om de weddenschaal van bejaardenhelp(st)er C1 te kunnen krijgen moet de kandidaat minstens 

een diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten en een aangepaste studierichting volgen.  In 

alle andere gevallen wordt de weddenschaal E1 toegekend. 

25. Oproep van Fedasil aan vrijwillige OCMW’s tot hervestiging van vluchtelingen in België 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van Fedasil d.d. 25 maart 2016 waarin een oproep wordt gelanceerd aan 

vrijwillige OCMW’s om deel te nemen aan de hervestiging van vluchtelingen in België; 
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Overwegende dat de Raad het aangewezen vindt om niet in te gaan op deze oproep; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: om niet te gaan op de oproep van Fedasil om deel te nemen aan het hervestigingsprogramma 

voor vluchtelingen in België. 

26. Kennisgeving omzendbrief van Fedasil 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van Fedasil, eerst via mail verstuurd en nadien via post toegekomen op 1 april 

2016 waarin de bijgewerkte omzendbrief ter attentie van de lokale opvanginitiatieven met betrekking 

tot de financiële tussenkomst, het conventiebeheer en de opvangplaatsen alsook de samenwerking 

tussen de OCMW’s en het Agentschap, werd overgemaakt; 

Overwegende dat raadslid Vermote opmerkt dat hierin een aantal zaken staan ivm opgebouwde 

reserves; hij stelt de vraag of het niet beter is om die reserves te gebruiken voor investeringen, vb voor 

aankoop van woning die dan daarvoor kan gebruikt worden;  de voorzitter merkt op dat in het verleden 

reeds verschillende panden bekeken werden, maar dat daarvoor toen geen toelating kon verkregen 

worden via de gemeente; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: om kennis te nemen van het schrijven van Fedasil waarin de bijgewerkte omzendbrief ter 

attentie van de lokale opvanginitiatieven met betrekking tot de financiële tussenkomst, het 

conventiebeheer en de opvangplaatsen alsook de samenwerking tussen de OCMW’s en het 

Agentschap, werd overgemaakt. 

27. Samenwerking kind en gezin: ter beschikking stellen lokalen voor Kind & Preventie 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van Kind en Gezin en de aanvullende mail waarbij ze vragen om gebruik te 

mogen maken van lokalen van het Sociaal Huis voor hun dienst Kind en Preventie, gelet op de daarin 

voorgestelde vergoeding voor het gebruik van die lokalen; 

Gelet op de uitleg gegeven door de voorzitter; 

Overwegende dat raadslid Vermote vraagt of het gebruik van onze lokalen alleen tijdens de periode 

van renovatie zal zijn of definitief; overwegende dat de voorzitter meedeelt dat er voor deze dienst 

geen ruimte meer zal voorzien worden in het Jeugdcentrum, het is de bedoeling om hier een vaste stek 
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te voorzien of, afhankelijk van wat er in de toekomst met de gebouwen van het sociaal huis zal 

gebeuren, dan eventueel in andere “aangepaste” ruimte;  

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: om kennis te nemen van het schrijven van Kind en Gezin en de aanvullende mail waarbij ze 

vragen om gebruik te mogen maken van lokalen van het Sociaal Huis voor hun dienst Kind en 

Preventie.  Er wordt akkoord gegaan met hun voorstel voor gebruik van lokalen in het sociaal 

huis. 

Art. 2.: voor het gebruik van deze lokalen zal aan Kind en Gezin een vergoeding van 175 €/maand 

gevraagd worden. 

28. Aanvraag erkenning assistentiewoning of aanmelding van de voorziening bij Zorg en 

Gezondheid 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de mail van het Agentschap Zorg en Gezondheid d.d. 30 maart 2016 waarbij meegedeeld 

wordt dat de erkenning van het woningcomplex met dienstverlening reeds afgelopen is sinds 30 april 

2015.  Er moet een keuze gemaakt worden: ofwel een verdere erkenning als groep van 

assistentiewoningen aanvragen ofwel de voorziening aanmelden bij Zorg en Gezondheid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 5 juni 2009 betreffende de procedures voor 

woonvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12 oktober 2012 betreffende de groepen van 

assistentiewoningen; 

Overwegende dat de Raad van mening is dat een verdere erkenning als groep van assistentiewoningen 

aangewezen is; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: om na het aflopen van de erkenning van het woningcomplex met dienstverlening gelegen 

Canadalaan 8, een aanvraag in te dienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid voor een 

verdere erkenning als groep van assistentiewoningen.  Het OCMW wenst de voorziening verder 

uit te baten als groep van assistentiewoningen met 24 woongelegenheden. 

Art.2: kennis van dit besluit te geven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

29. Inrichten prijsvraag voor aankoop beddengoed 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de  plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van 

de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 

2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; 

Overwegende dat de directeur van het woonzorgcentrum meedeelt dat er beddengoed dient aangekocht 

te worden; 

Overwegende dat de mogelijkheid bestaat dat de aangeschreven firma’s niet al het gevraagde in hun 

gamma kunnen aanbieden; 

Overwegende dat dit geen beletsel is voor deze firma’s om aan de prijsvraag deel te nemen met wat zij 

wel in hun gamma beschikbaar hebben; dat het daarom aangewezen is om de mogelijkheid te voorzien 

dat de opdracht voor elk onderdeel aan de meest geschikte firma kan toegewezen worden; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: er wordt overgegaan tot het inrichten van een prijsvraag via onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking voor aankoop beddengoed: 

Gericares: 80 cm x 75 cm - 210 stuks 

Fluwijnen: 60 cm x 60 cm 

 Blauwe: 50 stuks 

 Rode : 60 stuks 

Donsdekens (145 cm x 220 cm) met insteekflap (B 80 cm x L 65 cm) 

 Blauwe 60 stuks 

 Rode 70 stuks 

 Groene 60 stuks 

Hoofdkussens voorzien van plastiek beschermfluwijn: 60 cm x 60 cm - 15 stuks 

Beschermhoezen voor bijhorende hoofdkussens : 60 cm x 60 cm - 30 stuks 

Hoeslakens : 60 stuks 

Lakens voor in de zomer : 60 stuks 

Art. 2: de prijs voor de in artikel 1 bedoelde opdracht wordt geraamd op € 21.396,00 excl. BTW. 

Art. 3: de opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking na raadpleging van de volgende firma's: Care Comfort, Christex, 

Contract Textile, De Witte Lietaer, Delvi NV, DML, Duvatex, Farys, MDS, Robberechts, 

Sampli, Servio Deco, Van Herck Anne-Lore, VVSG CIA 
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Art. 4: firma’s die niet al het gevraagde kunnen aanbieden kunnen aan de offerte deelnemen met de 

beschikbare producten uit hun gamma.  Er wordt voorzien dat de opdracht voor elk onderdeel 

aan de meest geschikte firma kan toegewezen worden. 

Art. 5: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden door het KB van 14 januari 2013 

tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 14/02/2013) 

en door de bepalingen in het ontwerp van overeenkomst dat bij onderhavige beslissing gevoegd 

is. 

30. vraag inplanting windmolens door Storm 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de vraag van de firma Storm om een aantal windmolens te mogen plaatsen op grond van het 

OCMW; 

Overwegende dat in het voorstel van de firma een aantal elementen staan waarbij gevraagd wordt om 

dit niet kenbaar te maken aan derden; 

Overwegende dat de voorzitter de behandeling in besloten vergadering beveelt omdat hier 

aangelegenheden kunnen besproken worden die de persoonlijke levenssfeer raken; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: om de vraag tot het plaatsen van windmolens door de firma Storm  in besloten vergadering te 

behandelen omdat hier aangelegenheden kunnen besproken worden die de persoonlijke 

levenssfeer raken. 

31. vraag pachtoverdracht 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 

betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd door de 

wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de 

pachtprijzen; 

Gelet op de vraag op de vraag van dhr. Eric Capon,Burgweg, 1 te 9630 Veurne om de pacht van een 

stuk landbouwgrond gelegen te Ramskapelle, sectie C nr. 75 A en 90A met ingang van 15 april 2016 

te mogen overdragen op mevrouw Karolien Vergauwe, Molenstraat, 26 a te Nieuwpoort; 

Overwegende dat de totale oppervlakte 1 ha 44 a en 10 ca bedraagt; 

Overwegende dat het hier niet om een bevoorrechte pachtoverdracht gaat; dat het hier dus om een 

gewone pachtoverdracht gaat die geen pachtvernieuwing tot gevolg heeft; 
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Overwegende dat Raadslid Boute opmerkt dat hij in principe voorstander is om ook andere kandidaten 

de kans te geven; dat daarop opgemerkt wordt dat het hier niet om een einde van pacht gaat, waardoor 

de huidige pachter de lopende pacht kan verder zetten indien die dat wenst; 

Overwegende dat de Raad geen bezwaren formuleert tegen voornoemde pachtoverdracht; 

Na beraadslaging met zeven stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christina Van Nieuwenhoven, Katty 

Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en één 

onthouding, nl. Christian Boute; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: De Raad gaat akkoord met de pachtoverdracht van de landbouwgrond gelegen te Ramskapelle, 

sectie C nr. 75 A en 90A van de heer Eric Capon,Burgweg, 1 te 9630 Veurne op mevrouw 

Karolien Vergauwe, Molenstraat, 26 a te Nieuwpoort vanaf 15 april 2016 mits de van kracht 

zijnde pachtvoorwaarden. 

Art. 2.: De pachtoverdracht op voormeld stuk grond wordt door het OCMW toegestaan mits 

toepassing van alle wettelijke beschikkingen; het bestuur is niet gebonden door voorbehoud 

gemaakt of voorwaarden gesteld door de uittredende pachter. 

Art.3 : De heer Eric Capon en mevrouw Karolien Vergauwe, Molenstraat, 26 a te Nieuwpoort worden 

van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

32. Aanpassing abonnement voor TV in serviceflats, bejaardenwoningen C10 en W. 

Brigadelaan. 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat momenteel het OCMW een abonnement heeft bij Telenet voor aansluiting van de 

kabeltelevisie, de serviceflats, de bejaardenwoningen Canadalaan C10 en de woningen W. 

Brigadelaan; dat de kost daarvan door het OCMW doorgerekend wordt aan de gebruikers; 

Overwegende dat Telenet meegedeeld heeft dat dit abonnement vanaf 1 juli 2016 zou moeten 

stopgezet worden en vervangen door een ander systeem; 

Overwegende dat het OCMW ook een abonnement heeft bij Telenet voor het woonzorgcentrum; dat 

het wenselijk is om voor de bewoners van het woonzorgcentrum om het abonnement verder via het 

OCMW te regelen wegens het groot verloop van bewoners en het belangrijk is dat er dadelijk bij 

opname een TV-aansluiting is; dat daarom bij de beslissing d.d.23 december 2015 gekozen werd voor 

digitale TV-aansluiting van Telenet voor het woonzorgcentrum en dat daarom beslist werd dat het 

nodige mocht gedaan worden voor de installatie/aankoop van het broadcasting center + infoscherm 

aan receptie (aankoop flatscreen + houder, software, hardware) mogelijks via het Zorgbedrijf 

Antwerpen zodat er dan een interessantere prijs kan bekomen worden; 

Overwegende dat in andere woningen van het OCMW de huurders rechtstreeks aan een provider 

betalen voor hun TV-aansluiting; dat dit in andere sociale woningen ook rechtstreeks door de huurder 

geregeld wordt; 

Gelet op de verstrekte info; 

Overwegende dat de Raad het aangewezen vindt om de huidige overeenkomst stop te zetten voor de 

serviceflats, bejaardenwoningen C10 en W. Brigadelaan en in de toekomst de bewoners zelf de kosten 

voor analoge en/of digitale televisie te laten betalen; 
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Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: om de huidige overeenkomst met Telenet voor het abonnement voor TV in serviceflats, 

bejaardenwoningen C10 en W. Brigadelaan per 01 juni 2016 stop te zetten. 

Art. 2: om in de toekomst de bewoners zelf te laten betalen voor het gebruik van TV in serviceflats, 

bejaardenwoningen C10 en W. Brigadelaan. 

Art. 3: Telenet en de betrokken bewoners van deze beslissing op de hoogte te brengen. 

33. Aanpassing dagprijs voor bewoners die overgegaan zijn van oude naar nieuwe 

woonzorgcentrum 

De Raad,  

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 24 juli 2013 waarbij beslist werd aan de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Regulering en Organisatie van de 

Markt, afdeling Prijzendienst de volgende dagprijs aan te vragen voor het nieuwe woonzorgcentrum 

"de Zathe": 

kamer dagprijs 

Eenpersoonskamer inwoner vast verblijf en kort verblijf 52 € 

Eenpersoonskamer niet-inwoner vast verblijf en kort 

verblijf 

56 € 

Inwoners = personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als 

Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 januari 2014 waarbij vanaf 1 maart 2014 de dagprijs voor 

de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en die verhuisd zijn 

naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de nieuwe 

verblijfsovereenkomst bepaald wordt op € 47,5 per persoon.  Aan personen die ingevolge art. 2 § 1 

van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt, in 

toepassing van art. 3 van het K.B. van 9 mei 1984, een korting toegestaan.  Vanaf 1 maart 2014 wordt 

de dagprijs voor de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en 

die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de 

nieuwe verblijfsovereenkomst en die als Nieuwpoortenaar dienen beschouwd te worden, bepaald op € 

43 per persoon; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 januari 2015 waarbij beslist werd om principieel akkoord 

te gaan om, voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe 

woonzorgcentrum, over te gaan tot de voorbereiding van het dossier voor het indienen van een 

aanvraag om tot de verhoging van de dagprijs te kunnen overgaan.  Het dossier zal opgemaakt worden 

op basis van de resultaten van de jaarrekening 2014; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 25 november 2015 waarbij aan het Agentschap Zorg en 

Gezondheid een verhoging van de dagprijs voor het woonzorgcentrum "de Zathe" aangevraagd werd, 

waarbij de volgende dagprijs voorgesteld wordt: 
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voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe 

woonzorgcentrum: € 52,25 per dag per persoon i.p.v. € 47,50  en aan de personen die ingevolge art. 2 

par. 1 van de wet van 2 april 1965 als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, zal een 

voorkeurtarief aangerekend worden, waarbij een dagprijs van € 47,30 voorgesteld wordt, wat 

neerkomt op een korting van 9,5 %; 

Gelet op het schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid d.d. 30 maart 2016 waarbij 

goedkeuring verleend wordt om de dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die 

verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum te bepalen op € 52,25 per dag per persoon en voor de 

personen die als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden een voorkeurtarief aan te rekenen, 

waarbij een dagprijs op € 47,30 per dag per persoon bepaald wordt; 

Overwegende dat voorgesteld wordt om de verhoging te laten ingaan op 1 juni 2016 omdat de 

betrokkenen 30 dagen voordien op de hoogte gebracht moeten worden van de nieuwe dagprijs; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Vanaf 1 juni 2016 wordt de dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die 

verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum bepaald op € 52,25 per persoon. 

Art. 2: Aan personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als 

Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt, in toepassing van art. 3 van het K.B. 

van 9 mei 1984, een korting toegestaan. 

Vanaf 1 juni 2016 wordt de dagprijs voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die 

verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum en die als Nieuwpoortenaar dienen beschouwd 

te worden,bepaald op € 47,30 per persoon. 

Art. 3: Alle belanghebbenden worden van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

Art. 4: De nieuwe dagprijs wordt aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 

bus 33 te 1030 Brussel meegedeeld. 

34. Kwartaalverslag financieel beheerder 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat het OCMW-decreet van 19/12/2008 het art. 46 § 4 van de OCMW-wet van 

8/7/1976, waarin vermeld staat dat de ontvanger elk kwartaal een financieel rapport overhandigt aan 

de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waarin minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de 

liquiditeitsprognose alsook de evolutie van de budgetten en de uitvoering van het budgethouderschap, 

gegeven wordt, afgeschaft heeft; 

Overwegende dat art. 167 van het decreet bepaalt dat minstens eenmaal per jaar een dergelijk rapport 

opgemaakt en aan de raad voorgelegd moet worden; dat inhoudelijk de rapportage gelijk blijft aan 

voormeld kwartaalrapport; 

Overwegende dat de financieel beheerder wenst om dit rapport ook verder per kwartaal op te maken; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1.: om kennis te nemen van het hiernavolgende financieel rapport van het eerste kwartaal van 

2016 ingevolge art. 167 van het OCMW-decreet: 

OCMW NIEUWPOORT – RAPPORTERING CONFORM 

ARTIKEL 167 EN 168 VAN HET OCMW-DECREET 
2016 kwartaal 1 

 

1. Thesaurietoestand op 31/03/2016. 

Belfius – zichtrekening 091-0009269-83 3.013,36 

Postrekening 000-0059300-33 3.401,75 

Fortis - zichtrekening 001-3276955-80 887,82 

ING - zichtrekening 363-0803149-29 3.246,01 

Belfius - depositorekening 091-0172543-09 895.000,00 

Belfius - Treasury Special 091-0189400-85 185.000,00 

Belfius - rekening geringe uitgaven 091-0190451-69 3.530,00 

kas  2.810,86 

   

totaal  1.096.889,80 

 

De kasmiddelen bestaan nog steeds voor een groot deel uit het overschot van de LOI-werking, 

dat op 31/12/2015 € 654.947 bedroeg. Het weze opgemerkt dat Fedasil in bedekte termen te 

kennen geeft dat niet-aangewende overschotten wel eens teruggevorderd zouden kunnen 

worden. 

2. Liquiditeitenprognose. 

Begin april zijn RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing te betalen, in orde van grootte samen 

goed voor € 290.000. 

Op datum van opmaak van dit verslag zijn er in 2016 voor € 2.202.874 kosten geboekt, 

waarvan € 1.525.199 personeelskosten, en voor € 4.534.757 opbrengsten, inbegrepen de 

gemeentelijke toelage van € 2.588.216. 

Daarin zijn de schulden en de vorderingen begrepen die over een gans jaar lopen maar 

periodiek deels betaald of geïnd worden (bv. huren, gemeentelijke en andere toelagen). 

3.Beheerscontrole 

De procedures aangaande de beheerscontrole moeten nog uitgewerkt worden. 

4. Evolutie van de budgetten. 

Na drie maanden in het boekjaar kan nog niets significants vermeld worden. 

5. Wettigheids- en regelmatigheidscontrole 

De voorgenomen verbintenissen van het bestuur voldoen aan de wettelijke vereisten. 

6. Overzicht ontvangen toelagen voor 2016. 
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gemeentelijke dotatie 0 

gemeentefonds 72.250 

rszppo - sectoraal fonds 7.022 

rszppo - gekotoelagen 0 

riziv - vergoeding eindeloopbaan 54.988 

riziv - voorschotten derde luik 83.922 

leefloon 64.419 

asielzoekers 8.777 

lokaal opvanginitiatief 21.396 

  

totaal 312.774 

 

Dit bedrag ligt zo’n € 240.000 lager dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. 

7. Overige bemerkingen. 

Niets gewijzigd zijnde kunnen de bemerkingen uit de vorige verslagen blijven gelden. 

De financieel beheerder, 

Philip Pieters 

4 april 2016 

35. Overgaan tot aanbesteding voor renovatie Langestraat, 78 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 27 januari 2016 waarbij het lastenboek i.v.m. de renovatie van 

de woning Langestraat, 78 wordt goedgekeurd en het dossier werd overgemaakt aan de VMSW in het 

kader van een subsidieaanvraag; 

Overwegende dat het dossier door de VMSW werd goedgekeurd; 

Overwegende dat er dus kan overgegaan worden tot de aanbesteding voor de renovatie van het pand 

Langestraat 78; 

Na beraadslaging met acht stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Christina Van 

Nieuwenhoven, Katty Jacobs, Maarten Claeys, Ann Beun, Sara Neudt en Frans Lefevre, geen 

stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art.1: Om de procedure op te starten om over te gaan tot de openbare aanbesteding voor de 

renovatiewerken van de woning Langestraat, 78, gelet op de goedkeuring van het dossier door 

de VMSW. 



30 
 

36. onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/12/1997. 

De facturen worden krachtens het budgethouderschap ter onderzoek en goedkeuring aan de Raad 

voorgelegd. 

De facturen worden onderzocht en goedgekeurd. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

37. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum. 

De raad neemt kennis van de door de directeur van het woonzorgcentrum, gedane uitgaven in het 

kader van zijn budgethouderschap voor de periode 24 februari 2016 tem 12 april 2016. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld. 

38. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De raad neemt kennis van de door het bijzonder comité voor de sociale dienst gedane uitgaven in het 

kader van haar budgethouderschap voor de periode 24 februari 2016 tem 12 april 2016. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld. 

39. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris. 

De raad neemt kennis van de door de OCMW-secretaris, in het kader van haar budgethouderschap 

gedane uitgaven in het kader van haar budgethouderschap voor de periode 24 februari 2016 tem 12 

april 2016. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld. 

40. varia 

a) wasmachine. 

De secretaris deelt mee dat een wasmachine die in de kelder in het sociaal huis staat, stuk is.  Deze 

machine wordt vooral gebruikt voor de was van alle beroepskledij.  Dit is een professionele 

wasmachine, de kosten voor herstelling ervan zijn zeer hoog.  Nu wordt deze beroepskledij alle  

werkdagen gewassen.  Alleen tijdens weekends en feestdagen wordt er niet gewassen. 

Gevraagd wordt of er nog een nieuwe wasmachine mag aangekocht worden, of opteert de raad ervoor 

om de was van de beroepskledij door de externe wasserij te laten gebeuren.  Dan zou er echter veel 

meer beroepskledij moeten aangekocht worden omdat het veel langer duurt vooraleer de gewassen 

kledij teruggebracht kan worden.   

De raad kiest ervoor om een nieuwe wasmachine aan te kopen.  Omdat er sinds de verhuis van het 

woonzorgcentrum naar de nieuwbouw, veel minder was gedaan wordt, wenst de raad dat de kostprijs 

voor een nieuwe machine niet te hoog is en dat er een degelijk huishoudelijk toestel aangekocht wordt.  

Er dient nagekeken te worden of een aansluiting op warm water mogelijk is.  Waar rekening mee 

gehouden zal worden is dat de inhoud van de trommel zo groot mogelijk is, minstens 8 à 9 kg, dat 

minimum van 1.400 toeren kan gehaald worden bij droogzwieren, dat het een A+++ toestel is en dat 

desinfectie mogelijk is.  

Vermits dit dringend is, mag het nodige gedaan worden voor deze aankoop. 

b) uurroosters. 

De voorzitter geeft uitleg over de uurroosters. 
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Niets meer aan de dagorde hebbende wordt de openbare zitting gesloten. 

De OCMW-secretaris,      de OCMW-voorzitter 

 

 

MariaVan der Auwera       Frans Lefevre 

 

 


