RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW) 28 JANUARI 2019
BESLUITENLIJST
Aanwezig: Bert Doise, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Marc Lewyllie, burgemeester;
Wieland De Meyer, Dirk Baekelandt, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen;
Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst;
Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Carla Cardinael, Ward Dierickx, Lieve
D’Haene, Eddy Gryson, Bieke Dewaele, Jolien Deklerck, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois,
Ivo Fonteyne, raadsleden;
Jef Huyghe, algemeen directeur.

Openbare vergadering
1.

Beleids- en bestuursadministratie – Goedkeuring vervanging zittingsverslag van openbare zitting
van gemeenteraad door audioverslag volgens artikel 278 van het Decreet over het lokaal
bestuur
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)

2.

Beleids- en bestuursadministratie – Vaststellen van het begrip “dagelijks bestuur” volgens artikel
78, tweede lid, 9° van het Decreet over het lokaal bestuur
Besluit: goedgekeurd (met algemene stemmen)

3.

SVK Woonsleutel vzw
- Aanduiden van twee afgevaardigden (en plaatsvervangers) op de algemene vergaderingen
Besluit: Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst Hilde Stragier en Raadslid Lieve
D’Haene worden aangewezen als afgevaardigden (en plaatsvervangers) op de algemene
vergaderingen van SVK Woonsleutel vzw.
- Aanduiden van een afgevaardigde deskundige op de algemene vergaderingen
Besluit: Loes Van der Heijden wordt aangewezen als afgevaardigde deskundige in de algemene
vergaderingen van SVK Woonsleutel vzw.

4.

LOGO Midden-West-Vlaanderen vzw
- Aanduiden van een kandidaat-lid van de raad van bestuur
Besluit: Raadslid Lieve D’Haene wordt aangewezen als kandidaat voor de raad van bestuur van
Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.
- Aanduiden van een vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
Besluit: Cindy Durnez wordt aangewezen als stemgerechtigd lid in de algemene vergaderingen
van Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.

5.

Verkiezing lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Besluit: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven goed van volgende
voorgedragen kandidaat, verklaart haar verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst en neemt akte van haar eedaflegging: Christiane Heyte (Eerste opvolger: Mireille
Degroote, Tweede opvolger: Caroline Plets).

6.

Lokale Adviescommissie (LAC) – Aanstelling effectief lid (en plaatsvervanger)
Besluit: Valerie Deknock wordt aangeduid om als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst, in de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en
water te zetelen (met plaatsvervanger Cindy Durnez).
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7.

Beleid- en bestuursadministratie – Vaststelling data zittingen 2019
De gemeenteraad stelt de data vast.
****************
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