RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OCMW) 29 JUNI 2020
BESLUITENLIJST
Aanwezig: Bert Doise, voorzitter van de gemeenteraad;
Marc Lewyllie, burgemeester;
Wieland De Meyer, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, schepenen;
Hilde Stragier, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst;
Bernard Heens, Luc Caenepeel, Geert Debergh, Bart Vanacker, Caroline Ryde, Eddy Gryson, Marjan
Rouseré, Sarah Vandelanotte, Evelyne Gaudissabois, Ivo Fonteyne, raadsleden;
Jef Huyghe, algemeen directeur;
Ina Demeulenaere, financieel directeur;
Torben Wolfs, afdelingshoofd ondersteuning.
Afwezig-verontschuldigd: Dirk Baekelandt, schepen;
Lieve D’Haene, Jolien Deklerck, Carla Cardinael, raadsleden.

Openbare vergadering
1.

Financiën – Vaststelling jaarrekening 2019 OCMW
Besluit: vastgesteld met algemene stemmen

2.

Ruimte – Bekrachtiging besluit van vast bureau van 20 mei 2020 betreffende goedkeuring van
de ontbinding van de verkoop met de hoogste bieders van de hoevewoning met grond en
landgebouwen, kadastraal gekend onder Heuvelland, 5e afdeling Westouter, sectie A, nummers
649g, 649h, 647g, 569c, 569d, 646a, 646b en 646c, betreffende de intrekking van het bod van de
tweede hoogste bieders en betreffende de machtiging van de voorzitter en de algemeen
directeur voor ondertekening van de stukken, in het bijzonder de verkoopcompromis met derde
hoogste bieders
Besluit: bekrachtigd met algemene stemmen

3.

Ruimte – Bekrachtiging besluit van vast bureau van 27 mei 2020 betreffende goedkeuring
overeenkomst houdende minnelijke ontbinding verkoopovereenkomst van de hoevewoning met
grond en landgebouwen, kadastraal gekend onder Heuvelland, 5e afdeling Westouter, sectie A,
nummers 649g, 649h, 647g, 569c, 569d, 646a, 646b en 646c
Besluit: bekrachtigd (9 ja-stemmen; 6 neen-stemmen)

4.

Ruimte – Goedkeuring verkoop deel van perceel bouwland, kadastraal gekend onder
Heuvelland, 1ste afdeling Wijtschate, sectie A, nummer 100D/deel
Besluit: goedgekeurd met algemene stemmen

5.

Ruimte – Goedkeuring ontwerp van akte voor de verkoop van percelen grond, kadastraal
gekend onder Heuvelland, 5de afdeling Westouter, sectie A nummers 482, 492 en 493 en sectie
B deel van nummer 317F
Besluit: goedgekeurd met algemene stemmen

6.

Ondersteuning – Kennisname rapport organisatiebeheersing
Besluit: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis.
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7.

SVK Woonsleutel vzw
- Aanduiden van een afgevaardigde deskundige op de algemene vergaderingen
Besluit: goedgekeurd met algemene stemmen
****************
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