
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 14/03/2019 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
G. Galle, 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, raadsleden; 
 
P. Ryckewaert, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: ; 

 

De zitting wordt geopend om                               20:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan OCMW-raad - kennisgeving 

2. Verslag OCMW-raad dd. 14/02/2019 - goedkeuring 

3. Gebruiksreglement LDC De Stille Meers (incl. feestzaal De Stille Meers)- hervaststelling   

Er wordt voorgesteld om het gebruiksreglement voor de lokalen in de Stille Meers opnieuw vast te 
stellen. 

Dit is nodig om: 

- de benaming ‘oude locatie’ te wijzigen in ‘Feestzaal De Stille Meers’ (omdat dit de meest gangbare 
term is voor de locatie); 

- de interne regeling inzake het gebruik van de voornoemde locatie te vereenvoudigen (nl. geen 
afzonderlijke goedkeuring meer nodig van vast bureau voor ieder gebruik; wel een periodieke 
kennisgeving aan het vast bureau);  

- het addendum gebruik keuken integraal op te nemen in het gebruiksreglement; 

- het huidige bewonerslokaal ook op te nemen in het gebruiksreglement als een lokaal en om 
volgende tarieven voor het bewonerslokaal te hanteren: 

 Cat. 1 Cat. 2 Cat.3 

Bewonerslokaal Gratis € 50 € 100* 

(*: Gratis ter beschikking gesteld voor de bewoners van GAW De Stille Mees). 

 

  



  

 

 

4. Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad - hervaststelling  

Het is nodig om het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad aan te passen en opnieuw vast te 
stellen. 
De aanpassingen zijn o.a. het gevolg van:  

- het in voege treden van het decreet over het lokaal bestuur; 

- wijzigingen aan het statuut van de lokale mandataris ingevolge het besluit van de Vlaamse 

regering van 06/07/2018; 

- de inkanteling van het OCMW en het streven om de regelingen tussen gemeente en OCMW 

op elkaar af te stemmen; 

- de gewenste verduidelijking en bijsturing van enkele regelingen eigen aan het OCMW. 

 

5. Indienen projectaanvraag Geïntegreerd Breed Onthaal LSB - goedkeuring  

Het decreet lokaal sociaal beleid van 2018 diept de realisatie van het geïntegreerd breed onthaal uit in 
functies en werkingsprincipes. 

Het stelt dat het lokaal bestuur werk moet maken van een maximale toegankelijkheid van de lokale 
sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking en daarbij bijzondere aandacht moet besteden aan 
het bestrijden van onderbescherming. Het lokaal bestuur krijgt de regierol toegewezen en moet een 
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) realiseren, dat minstens het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk 
(CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) omvat. 

De lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het 
realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed 
Onthaal’ voor de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen zodat vanaf 1 
januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in 
de praktijk kunnen worden gebracht. 

De projecten moeten van start kunnen gaan op 1 juni 2019 en lopen in een eerste fase tot en met 31 
december 2019. 

Het decreet lokaal sociaal beleid vermeldt dat het lokaal bestuur het geïntegreerd breed onthaal ook 
kan realiseren in samenwerking met andere lokale besturen. 

Er wordt aan de raad gevraagd om goedkeuring te verlenen om deel te nemen aan het projectdossier 
Geïntegreerd Breed Onthaal LSB – 2019 dat door de Dienstverlenende Vereniging Westhoek 
(welzijnsplatform) wordt ingediend en dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek in dit dossier 
fungeert als aanspreekpunt voor de Vlaamse Overheid. 

 

 
Zitting geheven om          uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 


