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De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 
De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften. 

P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder 
meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag. 

Openbare vergadering 

1. Verslag OCMW-raad dd. 03/01/2019 - goedkeuring 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

2. Verrichtingen van dagelijks bestuur - hervaststelling 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op de artikelen 77, 78 tweede lid 9° en 84 §3 5° van het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn volgens artikel 78, tweede lid, 9° van het 
decreet lokaal bestuur bevoegd is om de definitie ‘dagelijks bestuur’ te bepalen; 

Overwegende dat het begrip ‘dagelijks bestuur’ bepalend is voor de bevoegdheidsverdeling met 
betrekking tot overheidsopdrachten; 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn volgens artikel 78, tweede lid, 10° van het 
decreet lokaal bestuur bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen 
van de voorwaarden van overheidsopdrachten tenzij de opdracht past binnen het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ waarvoor het vast bureau bevoegd is; 

Overwegende dat het vast bureau volgens artikel 84, §3, 5° van het decreet lokaal bestuur bevoegd is 
om de plaatsingsprocedure en voorwaarden van overheidsopdrachten vast te stellen voor opdrachten 
die passen binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’; 



  

 

 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 16/11/2009 waarbij de bepaling van het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ in het kader van het OCMW-decreet werd vastgesteld; 

Gezien het decreet lokaal bestuur de bevoegdheden van de gemeente- en OCMW-raad 
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en vast bureau op elkaar heeft afgestemd; 

Overwegende dat het met het oog op de duidelijkheid en integratie noodzakelijk is om ook de 
definiëring van het begrip ‘dagelijks bestuur’ op elkaar af te stemmen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden waarbij het begrip ‘dagelijks bestuur’ als volgt 
werd vastgesteld: 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten 
ingeschreven in het exploitatiebudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten. 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten waarvan de waarde minder is dan de drempel 
voorzien in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op 
kredieten ingeschreven in het investeringsbudget, met inbegrip van meerjarige 
overeenkomsten. 

- beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of tot 
wijziging van de voorwaarden die een verhoging met maximaal 10% van de raming 
goedgekeurd door de gemeenteraad betreffen. 

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van art. 42 §1, 2° wet 
overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht. De oorspronkelijke 
opdracht dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld als de raming van het 
opdrachtbedrag (dit is de waarde van de oorspronkelijke opdracht inclusief alle herhalingen) 
het drempelbedrag van het dagelijks bestuur overschrijdt. 

- alle bijkomende uitgaven, die ingevolge wijziging aan de gegunde opdracht, nodig worden 
geacht, met naleving van de herzieningsclausules beschreven in artikelen 37 en 38 van het 
KB uitvoering overheidsopdrachten (KB van 14/01/2013 zoals gewijzigd bij KB van 22 juni 
2017). 

- alle uitgaven die geen overheidsopdrachten zijn, met uitzondering van subsidies, 
investeringstoelagen, borgstellingen en daden van beschikking van onroerende goederen. 

Overwegende dat voorgestelde invulling van het begrip ‘dagelijks bestuur’ bijdraagt tot een soepele, 
efficiënte werking van het bestuur; 

Op voorstel van het vast bureau; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het besluit van de OCMW-raad dd. 16/11/2009 houdende de bepaling van het begrip ‘dagelijks 
bestuur’ wordt opgeheven. 

Artikel 2:  

Onder ‘dagelijks bestuur’ in het kader van het decreet lokaal bestuur wordt verstaan hetgeen volgt: 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten, die verrekend worden op kredieten ingeschreven 
in het exploitatiebudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten. 

- alle uitgaven in kader van overheidsopdrachten waarvan de waarde minder is dan de drempel 
voorzien in artikel 42, §1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten, die verrekend worden op 
kredieten ingeschreven in het investeringsbudget, met inbegrip van meerjarige overeenkomsten. 



  

 

 

- beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of tot 
wijziging van de voorwaarden die een verhoging met maximaal 10% van de raming goedgekeurd 
door de raad voor maatschappelijk welzijn betreffen. 

- elke herhaling van een overheidsopdracht op grond van art. 42 §1, 2° wet overheidsopdrachten, 
ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht. De oorspronkelijke opdracht dient door de raad 
voor maatschappelijk welzijn te worden vastgesteld als de raming van het opdrachtbedrag (dit is 
de waarde van de oorspronkelijke opdracht inclusief alle herhalingen) het drempelbedrag van het 
dagelijks bestuur overschrijdt. 

- alle bijkomende uitgaven, die ingevolge wijziging aan de gegunde opdracht, nodig worden geacht, 
met naleving van de herzieningsclausules beschreven in artikelen 37 en 38 van het KB uitvoering 
overheidsopdrachten (KB van 14/01/2013 zoals gewijzigd bij KB van 22 juni 2017). 

- alle uitgaven die geen overheidsopdrachten zijn, met uitzondering van subsidies, 
investeringstoelagen, borgstellingen en daden van beschikking van onroerende goederen. 

Artikel 3:  

Deze beslissing heeft onmiddellijke uitwerking. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

3. Verrichtingen die uitgesloten worden van het visum van de financieel directeur - 

hervaststelling 

De voorzitter stelt dat de financieel directeur in 2018 een kleine 700 visums heeft verleend. Dit is drie 
keer meer dan bijv. in Koksijde. Om dit aantal visums en bijhorende werklast te verminderen wordt 
voorgesteld om de regeling ivm het visum van de financieel directeur aan te passen binnen de 
wettelijke perken, bijv. door geen visum meer te verplichten bij contractuele aanstellingen voor minder 
dan 1 jaar. 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 16/11/2009 houdende de vaststelling van de 
verrichtingen die uitgesloten worden van de visumverplichting: 

Gelet op artikelen 266 en 273 van het decreet lokaal bestuur: 

“De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom 
zijn onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden 
aangegaan. 

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen 
verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent 
zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur 
weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, na advies van de financieel directeur, de 
nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, 
uitoefent. De raad voor maatschappelijk welzijn kan binnen de perken die vastgelegd zijn door 
de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.”; 

Gelet op artikel 121 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en uitvoeringsbesluit; 



  

 

 

Overwegende dat dit artikel van toepassing blijft tot de inwerkingtreding van artikel 99 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen (BBC 2020); 

Overwegende dat bovenvermelde bepalingen toelaten het visum vrij te stellen voor volgende 
categorieën van verrichtingen: 

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor 
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze 
bepaling) 

- de verbintenissen waarvan het bedrag lager is dan € 50.000; 

- de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het 
jaarlijkse bedrag lager is dan € 25.000; 

- de investeringssubsidies tot € 10.000; 

- een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

- een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere 
overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen artikel 60 §7, voor maximum vier jaar, in het 
kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in 
hoofdstuk 4, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8,9 of 13 van de wet van 26 mei 2002 betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie. 

Gezien het decreet lokaal bestuur de bevoegdheden van de gemeente- en OCMW-raad 
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en vast bureau op elkaar heeft afgestemd; 

Overwegende dat het met het oog op de duidelijkheid en integratie noodzakelijk is om ook de 
vaststelling van de verrichtingen die uitgesloten worden van de visumverplichting op elkaar af te 
stemmen; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende de vaststelling van de verrichtingen 
die uitgesloten worden van de visumverplichting; 

Overwegende dat rekening houdend met de schaalgrootte van OCMW Middelkerke, de 
dienstverlening met tijdelijke contracten en jobstudenten en de werkbaarheid om het volume aan 
beslissingen die aan visum onderworpen blijven te verwerken, wordt door de financieel directeur 
voorgesteld om volgende categorieën van verrichtingen vrij te stellen van visumverplichting:    

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor 
dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze 
bepaling) 

- de financiële verbintenissen lastens het exploitatiebudget die resulteren in een uitgaande 
netto-kasstroom verbintenissen waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8.500 (exclusief 
BTW), met uitzondering van subsidies (toelagen) 

Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling 
valt moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening 
worden gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met 
een forfaitaire looptijd van 4 jaar of 48 maanden.  



  

 

 

- een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere 
overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen artikel 60 §7, voor maximum vier jaar, in het 
kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in 
hoofdstuk 4, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8,9 of 13 van de wet van 26 mei 2002 betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie. 

Overwegende dat dit voorstel bijdraagt tot een soepele, efficiënte werking van het bestuur; 

Op voorstel van het vast bureau; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het besluit van de OCMW-raad van 16/11/2009 houdende de vaststelling van de verrichtingen die 
uitgesloten worden van de visumverplichting wordt opgeheven. 

Artikel 2: 

Volgende financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom worden 
uitgesloten van de visumverplichting: 

- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar.  
(bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden voor dezelfde 
functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van deze bepaling) 

- de financiële verbintenissen lastens het exploitatiebudget die resulteren in een uitgaande netto-
kasstroom waarvan het bedrag niet hoger is dan € 8.500 (exclusief BTW), met uitzondering van 
subsidies (toelagen) 

Om te bepalen of een voorgenomen financiële verbintenis binnen de perken van de vrijstelling valt 
moet het totaal van de uitgaven voor de volledige looptijd van de verbintenis in rekening worden 
gebracht. Voor verbintenissen van onbepaalde duur wordt rekening gehouden met een forfaitaire 
looptijd van 4 jaar of 48 maanden.  

- een tewerkstelling met toepassing van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

- een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden 
dan de werkgelegenheidsmaatregelen artikel 60 §7, voor maximum vier jaar, in het kader van de 
opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 
1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
vermeld in artikel 8,9 of 13 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie. 

Artikel 3:  

Deze beslissing heeft onmiddellijke uitwerking. 

Artikel 4: 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het vast bureau, het managementteam en de 
financieel directeur. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

4. Definiëring dagelijks personeelsbeheer - goedkeuring 



  

 

 

De Raad voor maatschappelijk welzijn in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikels 78-9° en 85; 

Overwegende dat de beschrijving van het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt overgelaten; 

Gelet op het feit dat het bijgevolg noodzakelijk is om dit begrip te omschrijven; 

Gezien het besluit van de OCMW-raad dd. 11/02/2013 (10) i.v.m. de definiëring van “dagelijks 
personeelsbeheer”; 

Gezien het voorstel om deze tekst te actualiseren; 

Overwegende dat dit voorstel tegemoetkomt aan de behoefte van het OCMW; 

Bijgevolg; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het begrip “dagelijks personeelsbeheer” zoals bedoeld in artikel 78-9° en 85 wordt omschreven als 
volgt: 

1. Individueel personeelsbeheer: 

 Opmaak functiebeschrijvingen (zie toelichting bij artikel 7 laatste lid van het verslag 
aan de Vlaamse Regering bij het Rechtspositiebesluit Gemeente- en 
Provinciepersoneel van 7 december 2017); 

 Opdrachthouderschap (artikel 93 van dat Rechtspositiebesluit); 

 Opdracht tot permanentieplicht (artikel 148 van dat Rechtspositiebesluit); 

 Toestemming dienstreizen en meest geschikte vervoermiddel (artikel 154 van dat 
Rechtspositiebesluit); 

 Allerlei individuele verlofaanvragen; 

 Loopbaanonderbreking, zorgkrediet en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen; 

 Tijdelijke vervangingscontracten voor de duur van maximum 6 maanden naar 
aanleiding van ziektes, voor loopbaanonderbreking en voor zwangerschapsverlof; 

 Verlof voor opdracht, onder voorbehoud van de nadere regels van de raad voor 
maatschappelijk welzijn voor het indienen van verlofaanvragen en het toekennen van 
verlof (artikel 207 van het Rechtspositiebesluit); 

 De individuele weddevaststelling (artikel 112, laatste lid van het Rechtspositiebesluit) 
inclusief meerekenbare anciënniteiten; 

 Uitlenen van personeel aan een gebruiker (zonder overdracht werkgeversgezag); 

 NIET: terbeschikkingstelling (bevoegdheid aanstellende overheid – artikel 185 §2 van 
het Decreet Lokaal Bestuur); 

 NIET: disponibiliteit (artikel 193 van het Rechtspositiebesluit), wordt beschouwd als 
aanstellingsbevoegdheid; 

 NIET: ambtshalve herplaatsing (artikelen 98 en 101 van het Rechtspositiebesluit), 
wordt als aanstellingsbevoegdheid beschouwd. 



  

 

 

 Handtekening bevoegdheid voor maatschappelijk werkers opening rekening Belfius – 
sociale dienst 

2. Individuele toepassing van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie en 
dergelijke: 

 Individuele opvolging van de evaluatie (artikel 49 van het Rechtspositiebesluit); 

 Vormingsaanvragen (uitgezonderd de vormingsaanvragen voor het buitenland); 

 Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat 
de raad voor maatschappelijk welzijn in het vormingsreglement bepaalt (artikel 54 van 
het Rechtspositiebesluit). 

3. Toepassing van de lokale rechtspositieregeling: 

 De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad voor 
maatschappelijk welzijn bepaalde termijnen (artikel 46 van het Rechtspositiebesluit); 

 Onkostenvergoedingen, na delegatie door de raad voor maatschappelijk welzijn 
(artikel 155 van het Rechtspositiebesluit); 

 Andere zaken, bepaald en toegewezen in de lokale rechtspositieregeling. 

4. Collectief personeelsbeheer: 

 Vastleggen van vakantieperiodes, maar onder voorbehoud van de nadere regels die 
de raad hierover kan uitwerken (artikel 176 van het Rechtspositiebesluit); 

 NIET: feestdagen (zie hoger) 

 Dienstvrijstellingen, vermeld in artikel 9.11.8 in de lokale rechtspositieregeling. 

Artikel 2:  

Deze beslissing wordt opgenomen bij de functiebeschrijving van de algemeen directeur om er 
integraal deel van uit te blijven maken. 

Artikel 3: 

Het besluit van de OCMW-raad dd. 11/02/2013 (10) houdende de definiëring van “dagelijks 
personeelsbeheer” wordt opgeheven met onmiddellijke ingang. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

5. Delegatie inzake rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van OCMW-raad 

naar vast bureau - goedkeuring 

Raadslid F. Spaey verwijst naar zijn opmerkingen die hij heeft gemaakt tijdens de behandeling van het 
gelijkaardig punt tijdens de gemeenteraadszitting van heden. Het standpunt van zijn fractie is wat het 
OCMW betreft gelijk aan dit geformuleerd tijdens de gemeenteraadszitting. 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de bevoegdheid voor het vaststellen en het 
wijzigen van de rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie door de OCMW-raad kan 
gedelegeerd worden aan het vast bureau; 

Gelet op artikel 85 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij het vast bureau zijn bevoegdheid kan 
delegeren naar de algemeen directeur onder voorbehoud van de niet-delegeerbare bevoegdheden 
vermeld in het tweede lid; 



  

 

 

Gelet op artikel 85 2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij het vast bureau de bevoegdheid met 
betrekking tot de rechtspositieregeling niet kan toevertrouwen aan de algemeen directeur; 

Overwegende dat deze delegatie bijdraagt tot een administratieve vereenvoudiging en snelheid in de 
beslissingsprocedure; 

Op voorstel van het vast bureau; 

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van F. Annys, M. Declerck, G. Galle, F. Spaey, J. Töpke en B. Vandekerckhove die 
tegen stemmen; 

Beslist:  

Artikel 1:  

Het vast bureau wordt bevoegd voor: 

 De vaststelling en wijziging van de lokale rechtspositieregeling (inclusief de bijlagen en 
permanentieregeling, voor zover niet strijdig met de wettelijke of decretale bepalingen); 

 Het vaststellen en wijzigen van het organogram; 

 Het vaststellen en wijzigen van de personeelsformatie (dit houdt o.m. in dat het vast bureau 
bevoegd wordt om te beslissen of de personeelsformatie in dezelfde of in gewijzigde vorm 
behouden blijft). 

Artikel 2:  

Dit besluit is van toepassing vanaf 15/02/2019. 

 

Stemming: 19 stemmen voor, 6 stemmen tegen 

6. Opheffing besluit OCMW-raad dd. 11/02/2013 (6) inzake "omschrijving en overdracht 

bevoegdheden aan het BCSD" - goedkeuring 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gezien het besluit dd. 11/02/2013 (6) van de OCMW-raad “omschrijving en overdracht van 
bevoegdheden aan het BCSD: goedkeuring”;  

Gezien dit besluit strijdig is met het decreet over het lokaal bestuur, in voege getreden op 1/1/2019;  

Gezien het omwille van de rechtszekerheid aanbevolen is om vermeld besluit op te heffen m.i.v. 
1/1/2019;  

Op het voorstel van het Vast Bureau;  

Beslist:  

Artikel 1:  

Het besluit “omschrijving en overdracht van bevoegdheden aan het BCSD: goedkeuring” wordt 
opgeheven met ingang van 1/1/2019. 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

7. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust - aanstellen 3 vertegenwoordigers algemene 

vergadering  

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 



  

 

 

Gelet op artikels 28, 34, 35, 74 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gezien de gemeente en het OCMW lid zijn van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust vzw; 

Gezien de regeling van de gemeentelijke/OCMW vertegenwoordiging in voornoemde organisatie; 

Overwegende dat het OCMW in overleg met het gemeentebestuur onder meer recht heeft op 3 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering, waarvan minstens 2 OCMW raadsleden of leden 
van het BCSD; 

Gezien de ingediende kandidaturen; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger 1 (OCMW-raadslid/lid 

BCSD) 

Ja Neen 

Allaert André 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger 2 (OCMW-raadslid/lid 

BCSD) 

Ja Neen 

Verstraete Leen 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger 3  Ja Neen 

Demarcke Diego 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist: 

Artikel 1: 

André Allaert (°04/01/1966; BCSD-lid), Kerkstraat 9, 8430 Middelkerke, andre.allaert@telenet.be, 
wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de gemeente/OCMW in de algemene 
vergadering van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust vzw. 

Leen Verstraete (°19/01/1988; raadslid en BCSD-lid), Tijl Uilenspiegellaan 7, 8431 Middelkerke, 
leen.verstraete@advocaat.be, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente/OCMW in de algemene vergadering van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 
vzw. 

Diego Demarcke (°08/01/1976; BCSD-lid), Henri Jasparlaan 15, 8434 Middelkerke, 
diego.demarcke76@gmail.com, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de 
gemeente/OCMW in de algemene vergadering van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 
vzw. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de OCMW-raad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

8. FRGE - aanstellen 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger afgevaardigde OCMW in 

beleidsgroep 



  

 

 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34, 35, 74 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het ‘Fonds ter 
Reductie van de Globale Energiekost’; 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 15/11/2010, houdende de aanstelling van WVI tot Lokale 
Entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost; 

Overwegende dat door de Lokale Entiteit een beleidsgroep wordt opgericht die onder meer de 
toewijzingscriteria en voorwaarden van de procedure bepaalt m.b.t. de behandeling van de 
kredietaanvragen; 

Overwegende dat de beleidsgroep is samengesteld uit twee afgevaardigden en een plaatsvervanger 
per deelnemende gemeente, namelijk één afvaardiging en plaatsvervanger vanuit de gemeente en 
één afvaardiging en plaatsvervanger vanuit het OCMW; 

Gezien de ingediende kandidaturen wat het OCMW betreft; 

Gezien het resultaat van de geheime stemmingen als volgt: 

Naam en Voornaam afgevaardigde Ja Neen 

Ampe-Duron Francine 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Naam en Voornaam plaatsvervangend afgevaardigde Ja Neen 

Goemaere Katrien 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Francine Ampe-Duron, (°10/01/1962; raadslid), Lisbloemlaan 1, 8430 Middelkerke, 
duronfrancine@hotmail.com, wordt aangeduid als afgevaardigde van het OCMW in de beleidsgroep, 
opgericht binnen de schoot van WVI, die fungeert als Lokale Entiteit voor het Fonds ter Reductie van 
de Globale Energiekost. 

Katrien Goemaere, (°26/08/1976; raadslid), Fleriskotstraat 100, 8432 Middelkerke, 
katrien.goemaere4@telenet.be wordt aangeduid als plaatsvervanger van het OCMW in de 
beleidsgroep, opgericht binnen de schoot van WVI, die fungeert als Lokale Entiteit voor het Fonds ter 
Reductie van de Globale Energiekost. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de OCMW-raad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordigers. 

9. LAC - aanstellen 1 vertegenwoordiger lokale adviescommissie omtrent de minimale levering 

van elektriciteit, gas en water 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34, 35, 74 en 78 van het decreet lokaal bestuur; 



  

 

 

Gelet op het decreet dd. 20/12/1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, 
gas en water;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 16/09/1997 betreffende de samenstelling en de 
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water;  

Gelet op artikel 2 van dit besluit dat in elke gemeente een commissie wordt opgericht dat als volgt is 
samengesteld: 

1° de hoofd-maatschappelijk assistent(e) van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens 
afgevaardigde, die het voorzitterschap van de commissie waarneemt; 

2° één lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangeduid door deze Raad, dat, in 
voorkomend geval, zitting heeft in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van 
het OCMW van de gemeente waar de huishoudelijke abonnee zijn woonplaats heeft; 

3° één vertegenwoordiger van de betrokken netbeheerder, aardgasnetbeheerder of exploitant, 
naargelang van het geval; 

4° één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de 
huishoudelijke afnemer, huishoudelijke aardgasafnemer of huishoudelijke abonnee, 
naargelang van het geval voor zijn sociale begeleiding een beroep gedaan heeft op een 
dergelijke instelling. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 21/12/2018 tot wijziging van artikel 2 van voornoemd 
besluit dat bepaalt dat een lid van BCSD in het LAC kan zetelen, maar geen OCMW-raadslid hoeft te 
zijn;  

Gezien de ingediende kandidaturen;  

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger 1 (lid BCSD) Ja Neen 

Devriendt Ronny 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Ronny Devriendt (°28/07/1947; BCSD-lid), Diksmuidestraat 54/A, 8433 Middelkerke, 
devriendt.ronny@skynet.be, wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van het OCMW in de 
lokale adviescommissie. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de OCMW-raad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

10. Seniorenadviesraad - aanstellen 1 niet-stemgerechtigde vertegenwoordiger algemene 

vergadering 

De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen; 

Gelet op artikels 28, 34, 35, 74 en 78 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16/06/2014 inzake de statuten van de seniorenadviesraad;  



  

 

 

Gezien de regeling van de vertegenwoordiging van het OCMW-bestuur in voornoemde adviesraad;  

Overwegende dat het OCMW recht heeft op 1 vertegenwoordiger (niet- stemgerechtigd) in de 
algemene vergadering van de seniorenadviesraad;  

Gezien de ingediende kandidaturen;  

Gezien het resultaat van de geheime stemming als volgt: 

Naam en Voornaam vertegenwoordiger  Ja Neen 

Wybauw Luc 19 0 

Er zijn 6 blanco en 0 ongeldige stembiljetten; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Luc Wybauw (°26/10/1952), Westendelaan 255b, 8434 Middelkerke, luc.wybauw1@telenet.be, wordt 
aangeduid als effectief vertegenwoordiger van het OCMW in de seniorenadviesraad. 

Artikel 2: 

Deze aanduiding blijft geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de OCMW-raad. 

Artikel 3: 

Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de betrokken organisatie en aan de 
vertegenwoordiger. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:10 uur. 

 

de algemeen directeur 
 
Pierre Ryckewaert 

 de voorzitter 
 

Tom Dedecker 
 


