O.C.M.W. ARDOOIE

Raad voor Maatschappelijk
Welzijn

Arrondissement Tielt

Zitting: 6 februari 2018

Aanwezig: Marleen Lepla, voorzitter
Pieter Callens, Marie-Claire Chiers, Rudi Debusschere, Hilde Stevens,
Carmen Vandemaele, Dieter Vanovertveldt, Glenn Degeyter, Terry
Callens, leden;
Dominiek Pillaert, secretaris;
De Voorzitter vraagt om twee punten toe te voegen wegens hoogdringendheid.
• Vaststellen financieel doelstellingenplan schema M1 n.a.v. bemerkingen
ABB betreffende OCMW-Raadsbeslissing 05.12.2017 aanpassen
meerjarenplan BP2014_2020-9 n.a.v. budget 2018
• Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2017.
De Raad gaat éénparig akkoord om die twee punten toe te voegen op de agenda.
1. Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
Het verslag van de openbare zitting van 9 januari 2018 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. FI/118-119-120-121-122
voor wat betreft het boekjaar 2017.
Van het beheer van het exploitatiebudget zijnde de betaalde uitgaven en
overeenkomstig de opvolging betalingsopdracht nr. FI/2-3-4-5-6-7-8 voor wat
betreft het boekjaar 2018.
3. Voorstel opzegging huur Marktplein 22/1
Het OCMW beschikt over volgende LOI-woningen:

➢ Marktplein: momenteel vrijstaand (plaats voor 2 alleenstaanden)
Appartement in Marktplein 22 staat al enige tijd leeg.
➢ Beverensestraat: momenteel 1 bewoner (plaats voor 3 alleenstaanden)
Woning Beverensestraat wordt nog gratis ter beschikking gesteld tot
eind 2018.
Vorig jaar verbleven daar 3 vluchtelingen. Recent slechts bewoond door
1 persoon.
➢ Brabantstraat (Hof van Brabant): sedert 23.01.2018 verblijf gezin. In Hof
van Brabant zijn vorig jaar zeer frequent gezinnen gehuisvest
In totaal zijn er momenteel vier plaatsen vrij.
Bovendien is bouw bezig van twee LOI-woningen in Mgr. Roelensstraat die in
najaar kunnen worden bewoond.
Voorstel om opzeg (termijn 3 maanden) te geven voor LOI-woning gelegen te
Ardooie Marktplein 22 met ingang van 1 maart 2018.
Na beraadslaging;
Beslist:
De woning gelegen te Ardooie, Marktplein 22 op te zeggen met ingang van 1
maart 2018.
3.1 Vaststellen financieel doelstellingenplan schema M1 n.a.v. bemerkingen ABB
betreffende OCMW-Raadsbeslissing 05.12.2017 aanpassen meerjarenplan
BP2014_2020-9 n.a.v. budget 2018.
Gelet op de beslissing van de OCMW-Raad van 05.12.2017 waarbij het
meerjarenplan BP2014_2020-9 is vastgesteld n.a.v. budget 2018;
Overwegende dat in die beslissing het saldo en de autofinancieringsmarge van
2014 tot 2020 is meegedeeld;
Overwegende dat Agentschap binnenlands bestuur d.m.v. schrijven van
30.01.2018 heeft meegedeeld dat het schema M1 – ontbreken kolommen
2014/2015/2016 en 2017 onvolledig was
Overwegende dat het aangepast schema is bezorgd aan ABB doch dat wordt
gevraagd schema M1 voor te leggen aan de eerstvolgende OCMW-Raad;
Gezien het financieel doelstellingenplan schema M1 betreffende de jaren 20142015-2016-2017-2018-2019-2020 in bijlage.
Na bespreking;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Goedkeuring te geven aan het financieel doelstellingenplan schema M1
betreffende de jaren 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 in bijlage.
Art. 2: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gemeenteraad en ter
kennisgeving aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.
3.2. Goedkeuring jaarverslag schuldbemiddeling 2017
Optredend in het kader van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling van de erkenning van de
instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap;

Overwegende dat het OCMW van Ardooie erkend is al instelling voor
schuldbemiddeling sedert 17/09/1999;
Overwegende dat het OCMW, in het kader van deze erkenning tegen
28/02/2018 een jaarverslag over het voorbije jaar moet voorleggen;
Overwegende dat er vanaf het jaarverslag 2011 een vast model hiervoor moet
gebruikt worden;
Overwegende dat sedert 2013 uitdrukkelijk voorzien is dat het jaarverslag moet
goedgekeurd worden door het bestuursorgaan, zijnde de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het ontwerp van jaarverslag 2017, zoals opgemaakt door de sociale
dienst van het OCMW;
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Het jaarverslag 2017 van het OCMW als instelling voor schuldbemiddeling
wordt goedgekeurd als in bijlage gevoegd.
Art. 2: Het jaarverslag 2017 wordt voor 28.02.2018 elektronisch overgemaakt
aan de Afdeling Welzijn en Samenleving van de Vlaamse Overheid.
Art. 3: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van de basisregistratie
inzake schuldbemiddeling betreffende het jaar 2017.
Art. 4: Van deze beslissing wordt kennisgegeven aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur en aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Waarna de openbare zitting wordt gesloten.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De secretaris,
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De voorzitter,
Marleen Lepla

