Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Isabel Lebbe, voorzitter;
Christof Dejaegher, voorzitter vast bureau;
Loes Vandromme, Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke,
Bryan Vanderhaeghe, leden vast bureau;
Jurgen Vanlerberghe, Sabien Lahaye-Battheu, Marc Devos,
Marjan Chapelle, Martine Vanbrabant, Myriam Maes, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Jeroen Verdonck, Bram Meeuw, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Isabel Sticker, Christine Verdonck,
Chantal Vanelstlande, Sophie Gruwez, Dries Delannoy, raadsleden;
Christophe Oreel, algemeen directeur
Johan De Schacht, raadslid

OPENBARE VERGADERING
De heer Kris Notebaert, lid vast bureau, is afwezig bij de behandeling van agendapunt 2.
De heer Jurgen Vanlerberghe, raadslid, is afwezig bij de behandeling van agendapunt 1.
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, raadslid, is afwezig bij de behandeling van
agendapunt 3.
De heer Marc Devos, raadslid, is afwezig bij de behandeling van agendapunt 4.
Marjan Chapelle, raadslid, is afwezig bij de behandeling van agendapunt 4.

1.

Aanpassing meerjarenplan 2021/2 OCMW. Vaststelling.

JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Aanpassing van het meerjarenplan 2021/2 – onderdeel OCMW.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Het gedeelte van de aanpassing van het meerjarenplan 2021/2 m.b.t. het OCMW dient te
worden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn en te worden goedgekeurd
door de gemeenteraad.
BESLUIT

14 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Kris Notebaert, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe,
Marc Devos, Marjan Chapelle, Myriam Maes, Jeroen Verdonck, Johan Pil,
Joseph Delalleau, Chantal Vanelstlande)
9 onthoudingen (Sabien Lahaye-Battheu, Martine Vanbrabant,
Johan Lefever, Jean Marie Blondeel, Bram Meeuw, Isabel Sticker,
Christine Verdonck, Sophie Gruwez, Dries Delannoy)

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het gedeelte van de aanpassing van het
meerjarenplan 2021/2 m.b.t. het OCMW vast.
COMMUNICATIE
 Intern: financiële dienst.
 Extern: toezichthoudende overheid en website.
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2.

Aangepaste lijst nominatieve subsidies 2021. Vaststelling.

JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
RELEVANTE DOCUMENTEN
Lijst met toegestane werkings- en investeringssubsidies.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Een nominatieve subsidie is een werkings- of investeringstoelage die niet wordt toegekend
op basis van een subsidiereglement. Met de regelgeving inzake BBC 2020 worden de
nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij het vaststellen van het
meerjarenplan of een aanpassing van het meerjarenplan en dient de lijst met subsidies
apart te worden vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.
KREDIET
De algemene rekeningen die beginnen met 649 (werkingssubsidies), met uitzondering van
subsidies die onder een premiereglement vallen en de algemene rekeningen die beginnen
met 664 (investeringssubsidies).
BESLUIT

15 ja-stemmen (Isabel Lebbe, Christof Dejaegher, Loes Vandromme,
Ben Desmyter, Klaas Verbeke, Bryan Vanderhaeghe, Jurgen Vanlerberghe,
Marc Devos, Marjan Chapelle, Martine Vanbrabant, Myriam Maes,
Jeroen Verdonck, Johan Pil, Joseph Delalleau, Chantal Vanelstlande)
8 onthoudingen (Sabien Lahaye-Battheu, Johan Lefever,
Jean Marie Blondeel, Bram Meeuw, Isabel Sticker, Christine Verdonck,
Sophie Gruwez, Dries Delannoy)

Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de aangepaste lijst met nominatieve subsidies
2021 m.b.t. het OCMW vast.
COMMUNICATIE
Intern: financiële dienst.

3.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Aktename ontslag van rechtswege.
Goedkeuring geloofsbrieven en installatie van de opvolger.

JURIDISCHE GROND
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Voordrachtakte voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de
verbonden lijsten Open-Vld – N-VA.
 Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 juli 2020 houdende goedkeuring
van de geloofsbrieven en installatie van de heer Dries Delannoy als effectief lid van het
BCSD.
 Geloofsbrieven van de heer Edwin Lesschaeve.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 dienden Open Vld en N-VA een
verklaring van lijstenverbinding in en bezorgen ze een gezamenlijke voordrachtakte voor
de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Ingevolge het ontslag van mevrouw Sophie Gruwez als BCSD-lid en de verzaking aan het
vrijgekomen mandaat door mevrouw Axelle Saeremans werd de heer Dries Delannoy op
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6.07.2020 door de raad voor maatschappelijk welzijn als lid van het bijzonder comité voor
de sociale dienst geïnstalleerd.
Op de voordrachtakte staat bij dit mandaat een einddatum vermeld: 31.12.2021. Op de
einddatum is het effectief lid dan van rechtswege ontslagnemend en wordt hij opgevolgd
door de opvolgers in volgorde van hun rang. Als opvolger is vermeld: de heer Edwin
Lesschaeve.
De heer Edwin Lesschaeve wenst dit mandaat op te nemen.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Edwin Lesschaeve blijkt dat hij aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en dat hij zich niet in één van de gevallen van
onverenigbaarheid bevindt. Er is derhalve geen bezwaar dat de geloofsbrieven van de heer
Edwin Lesschaeve worden goedgekeurd.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Kennis te nemen van het ontslag van rechtswege van BCSD-lid Dries Delannoy op
31.12.2021.
Artikel 2
Goedkeuring te hechten aan de geloofsbrieven van de heer Edwin Lesschaeve.
Artikel 3
Edwin Lesschaeve wordt m.i.v. 1.01.2022 als lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst geïnstalleerd. Betrokkene kan zijn mandaat opnemen na eedaflegging in handen
van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in aanwezigheid van de
algemeen directeur.
COMMUNICATIE
Intern: dienst Informatie & ICT, dienst financiën en sociale dienst.
Extern: website.

4.

Beleidsplan Huis van het Kind Poperinge-Vleteren 2020-2025. Goedkeuring.

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Beleidsplan Huis van het Kind Poperinge-Vleteren
 Folder Huis van het Kind Poperinge-Vleteren
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Huis van het Kind Poperinge-Vleteren kreeg het officiële label op 1 november
2014. Inmiddels is het december 2021 en kan er gesteld worden dat het ondenkbaar is
om een lokaal gezinsbeleid te voeren zonder Huis van het Kind.
Eén van de kerntaken van Huis van het Kind is samenwerking
initiëren en faciliteren. Huis van het Kind is immers een lokaal netwerk, een
platform en vindplaats van en voor (professionele) actoren die zich dagelijks inzetten
voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren tussen de 0 en 24 jaar.
Elk kind zien opgroeien in een omgeving waar mogelijkheden worden gecreëerd om zicht
te ontplooien en waarin ouders, grootouders, opvoedingsfiguren … ondersteund worden
door een versterkend netwerk, dat is de bestaansreden van dit huis. In het beleidsplan
2020-2025 werd expliciet gekozen om in te zetten op volgende domeinen: algemeen,
jeugdhulp, gezondheidszorg, geestelijke gezondheid en onderwijs. Met Huis van het Kind
wil we de bruggen bouwen tussen de verschillende disciplines en sectoren. Het is
belangrijk dat er hierbij specifieke aandacht is voor de meest kwetsbaren.
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BESLUIT

met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Het beleidsplan Huis van het Kind Poperinge-Vleteren 2020-2025 goed te keuren.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst communicatie, team sociale dienstverlening.
 Extern: persbericht en website.

5.

Vragen en antwoorden.

Er werden geen vragen gesteld.

6.

Mededelingen.

Volgende stukken werden ter inzage gelegd van de raadsleden:
 besluit van 26 november 2021 van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende
goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de stad en het OCMW;
 PP-presentatie Vereniging Ons Tehuis i.v.m. meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2).

De vergadering wordt beëindigd.
De algemeen directeur
Christophe OREEL

De voorzitter,
Isabel LEBBE

