Zitting: 5 oktober 2017

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter
Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Elke Steen,
Carmen Vandemaele, Dieter Vanovertveldt, Glenn Degeyter, Terry
Callens, leden;
Dominiek Pillaert, secretaris;
In openbare zitting.
1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 5 september 2017 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd.
2. Aktename beslissingen van de OCMW-secretaris in kader van dagelijks bestuur
Optredend in het kader van het Decreet van 19 december 2008 omtrent de
organisatie van de OCMW’s, hierna genoemd het OCMW-decreet;
Gelet op artikel 161 van voormeld decreet dat stelt dat de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn het budgethouderschap voor aangelegenheden van
dagelijks bestuur kan delegeren naar het vast bureau, een bijzonder comité of
naar de secretaris die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, zitting 1
september 2009, houdende omschrijving van het begrip ‘dagelijks bestuur’ en
delegatie ervan aan de OCMW-secretaris;
Neemt akte:
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. 82-83-84-85-86-87-88-89-90
voor wat betreft het boekjaar 2017.

3. Bekrachtiging aanstelling raadsman inzake beroepsprocedure tegen beslissing
OCMW-raad.
DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn dd. 19.12.2008, inz. artikel 200 en 201;
Gelet op het beroep bij de arbeidsrechtbank dat is aangetekend tegen een
beslissing van de OCMW-Raad van 4 juli 2017 betreffende “weigering toekenning
recht op maatschappelijke integratie – Arteel Lander”;
Overwegende dat de zitting is voorzien op 15 november 2017;
Overwegende dat een raadsman dient worden aangesteld om de belangen van
het OCMW te vrijwaren;
Beslist: éénparig

Mter. Jo Goethals, Brabantstraat 2, 8850 Ardooie aan te stellen als raadsman
teneinde de belangen van het OCMW te verdedigen in de zaak OCMW/Lander
Arteel.

Waarna de openbare zitting wordt gesloten.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
Dominiek Pillaert

De voorzitter,
Marleen Lepla

