
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 10/06/2020 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, 
R. De Lille, M. Vermote, raadsleden; 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: ; 

 

De zitting wordt geopend om 19:30 uur. 

De zitting vindt plaats in de “Stille Meers” (OCMW), Sluisvaartstraat 19 te 8430 Middelkerke. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan OCMW-raad - kennisgeving 

2. Verslag OCMW-raad dd. 13/05/2020 - goedkeuring 

3. Huishoudelijk reglement OCMW-raad - hernummering diverse artikels - goedkeuring 

In het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, zoals hervastgesteld door de OCMW-raad op 
14/03/2019(4), werd vastgesteld dat de artikels 36 tot en met 38 tweemaal gebruikt worden en er dus 
sprake is van dubbele nummering. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanpassing van de artikelnummering 
(incl. interne verwijzingen naar betrokken artikelnummers). 

 

4. Jaarrekening 2019 - vaststelling 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de jaarrekening 2019 van het OCMW vast 
te stellen als volgt: 

resultaat op kasbasis op 31/12/2019 7.874.504 

autofinancieringsmarge op 31/12/2019 1.587.484 

  
balanstotaal balans per 31/12/2019 30.016.514 

  
resultaat staat van opbrengsten en kosten op 31/12/2019 1.577.172 



  

 

 

 

 

 

5. Verkoop landbouwgrond - ontwerpakte perceel gelegen te SL B 299t2 inname van 139 m² 

voor aanleg van de westelijke omleiding te Slijpe door het Vlaams Gewest, agentschap 

Wegen en Verkeer - goedkeuring 

Voor de aanleg van de ring rond Slijpe werd in 2008 een deel van het OCMW-perceel gelegen te SL B 
299t2, nl. 139 m² ingenomen. Het goed wordt nu verkocht aan het Vlaams Gewest voor € 20.500. De 
ontwerpakte dient goedgekeurd te worden. 

 

6. Type huurovereenkomst in kader van de vereenvoudiging sociaal huurstelsel - goedkeuring 

Gezien de vereenvoudiging van het sociale huurstelsel, die in werking trad op 1 januari 2020, wordt 
een lokaal bestuur verplicht een nieuwe typehuurovereenkomst in gebruik te nemen voor alle 
huurovereenkomsten getekend na 01/01/2020. 

Aan de raad wordt gevraagd om de nieuwe type-overeenkomst goed te keuren. 

 

 

 
Zitting geheven om             uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 


