OCMW-RAADSZITTING VAN 05 MAART 2020
AANWEZIG :

Maaike De Rudder, burgemeester;
Herwin De Kind, Harry De Wolf, Wilbert Dhondt, Erik Rombaut,
Marita Meul, schepenen;
Greet Van Moer, voorzitter van de OCMW-raad;
Remi Audenaert, Chris Lippens, Romain Meersschaert,
Tom Ruts, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Denis D'hanis,
Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls,
Matthias Van Zele, Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken,
Marleen Van Hove, raadsleden;
Vicky Van Daele, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:
AGENDA
OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau

1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking - aanduiding
afvaardiging

OPENBARE ZITTING
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Intergemeentelijke samenwerking -

aanduiding afvaardiging
Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

e Het OCMW is aangesloten bij diverse verenigingen en instellingen.
e De aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de
OCMW-raad.
e De voordracht van bestuurders is een bevoegdheid van de OCMW-raad.
e Tijdens de OCMW-raad van 4 april januari 2019 werd de heer Herwin De
Kind, schepen, voor Interwaas — Vlaamse energielening voorgedragen als
afgevaardigde beleidsgroep en als afgevaardigde kredietcommissie. De
plaatsvervangend afgevaardigde beleidsgroep is Dirk Van Raemdonck en
de plaatsvervangend afgevaardigde kredietcommissie is Matthias Van Zele.
e Schepen Herwin De Kind gaf op 20 januari 2020 aan dat hij de mandaten
afgevaardigde beleidsgroep voor OCMW en afgevaardigde

kredietcommissie bij Interwaas — Vlaamse Energielening wenst door te

geven aan Veerle Van Landeghem.

Verantwoor-

ding

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
e De noodzaak tot het voordragen van nieuwe afgevaardigden voor Interwaas
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— Vlaamse Energielening.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:

e OCMW-raadsbeslissing van 4 april 2019;

e beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari

2020.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
e de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 3, Titel 3).

Besluit

Gaat over tot de geheime stemming
25 raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
1. Interwaas — Vlaamse Energielening

afgevaardigde beleidsgroep voor OCMW:
Veerle Van Landeghem bekomt 14 ja-stemmen
Dirk Van Raemdonck bekomt 11 ja-stemmen
afgevaardigde kredietcommissie:

Veerle Van Landeghem bekomt 14 ja-stemmen
Walter Scheerders bekomt 11 ja-stemmen

Artikel 1

De afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van de gemeente
in de algemene vergaderingen van navermelde verenigingen en instellingen
aanduiden én de kandidaten en leden voor de raden van bestuur van
navermelde verenigingen en instellingen voordragen
1. Interwaas — Vlaamse Energielening

afgevaardigde beleidsgroep voor OCMW:
Veerle Van Landeghem
afgevaardigde kredietcommissie:

Veerle Van Landeghem

Artikel 2

De OCMW-raad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval
van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden
gerechtvaardigd mocht blijken.

Artikel 3

De betrokken verenigingen en instellingen en de aangeduide afgevaardigden
en voorgedragen kandidaten in kennis te stellen van de aangeduide
afvaardiging en/of voordracht.
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Artikel 4

Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur (Deel 2, Titel 7).

Mondelinge vragen raadsleden — N-VA — Dirk Van Raemdonck —
gehandicaptenplaatsen parking nieuwe rusthuis

Vraag

Vorig jaar heb ik eens gesproken over de parking aan het nieuwe rusthuis. U
hebt toen gezegd dat er geen budget was om de klinkers en die symbolen
voor gehandicaptenparkings er uit te halen.
De gehandicaptenplaatsen zijn vrij en de andere plaatsen staan vol. Er staan
3 wagens met gehandicaptenkaart op andere plaatsen.
Waarom? Dichterbij want da's de kortste weg. En die tekens staan daar altijd
nog. Dus mijn vraag is, is het budgettair niet mogelijk, dan zou ik zeggen, ge
krijgt van mij een potje zwarte verf, en verf die witte dingskes zwart en het
probleem is opgelost. In feite, die borden stonden daar vroeger, die hadden
ze moeten laten staan en ze hadden de andere kant moeten nemen, dan
moesten de mensen de kortste weg nemen. Want nu zetten ze daarop ‘de
kortste weg’, da's normaal ik zou dat ook doen. En het teken staat daar, dus
ze mogen daar staan. Maar het neemt nu op het moment wel een plaats of
zeven weg. En eigenlijk is dat simpel op te lossen.

Antwoord

Schepen Marita Meul antwoordt op de vraag van raadslid Dirk Van

Raemdonck:
Ja, inderdaad. En het zal opgelost worden. Maar niet met een potje verf. Het
zal properder zijn.

Mondelinge vragen raadsleden — N-VA — Walter Scheerders — geen gehoor melding
verkrotting

Vraag

Ik ben aangesproken geweest door iemand die bejaarde personen vervoert
via de Minder Mobielencentrale.
Het gaat over: in de Donkerstraat, huisnummers 3 en 5. De burgemeester zal
de situatie daar kennen.
In huisnummer 3 wonen twee bejaarde dames.
Huisnummer 5, daar is het dak van kapot, daar regent het binnen, daar staan
geen ramen in, daar staan geen deuren in. Dus daar komt water in. En dat
water sijpelt tot in huisnummer 3 bij die bejaarde personen.
Die meneer heeft vorige maand al een melding komen maken van die
situatie. En tot op heden is er nog geen gehoor aan gegeven. En nu bij die
regenperiode is dat natuurlijk niet fris om daar te wonen.

Opmerking

Koen Daniëls:
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Die meneer heeft die situatie daar gezien en is die komen melden. Maar daar
is niks mee gebeurd. Dit is echter wel urgent.
Die man heeft die melding daar gedaan omdatze eigenlijk niet weten bij wie
ze eigenlijk terecht moeten. Vraag is, is dat sociale woning, dat staat al lang
te verkrotten. De gemeente kan wel opsporen van wie een krot is. En dus
m.a.w., die mensen die niet mobiel zijn, hebben dat tegen de man van de
MMC gezegd. Die is dat komen melden hier, met de vraag: ze weten niet
waar die mensen terecht moeten. Eigenlijk met de vraag: verkrotting is een
gemeentelijke bevoegdheid, om daar op te treden. Die mensen kunnen dat
niet opzoeken, die man van de MMC niet, maar de gemeente kan wel kijken
wie de eigenaar is, om die in kennis te stellen van het probleem.
Pascal Buytaert:
Volgens mij is dat een verzekeringstechnische kwestie en moet die persoon
gewoon zijn verzekering aanspreken, en die moet opzoeken wie de eigenaar
is van dat belendend pand.
Koen Daniëls:
De reden waarom we dit brengen is dat het goed had geweest, moest dat
antwoord naar die persoon gegaan zijn. Want die heeft dat hier gemeld, nog
eens: er komt geen antwoord via het meldformulier aan de balie.
Remi Audenaert:
Waar heeft die dat gemeld?
Walter Scheerders:
Bij het loket op het Welzijnshuis.
Koen Daniëls:
De vraag is eigenlijk, die heeft geen antwoord gehad, vandaar dat we het
brengen.

De punten van de agenda van de OCMW-raad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 23.24 u
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Vicky Van Daele

algemeen directeur

Greet Van Moer

voorzitter van de OCMW-raad
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