Notulen raad voor maatschappelijk welzijn van 29 november 2021
Aanwezig:

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, Johan De Schacht,
Dries Delannoy, raadsleden;
Christophe Oreel, algemeen directeur.

OPENBARE VERGADERING
1.

Besluit van de burgemeester betreffende de vergaderingen van de diverse
bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen,
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
Kennisname.

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd,
deel 2, Titel 1, Hoofdstuk 1, Afdelingen 1 en 2: de organisatie en werking van de
gemeenteraad.
 Wet van 14.08.2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
epidemische noodsituatie.
 Koninklijk besluit van 28.10.2021 houdende de afkondiging van de epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie.
 Koninklijk besluit van 28.10.2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke
politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te
beperken.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Maatregelen van het overlegcomité dd. 17 november 2021 geldig met ingang van 20
november 2021 tot 28 januari 2022.
 Besluit van de burgemeester van 19 november 2021 betreffende de vergaderingen van
de politieke organen van de stad, het OCMW en de extern verzelfstandigde
agentschappen gedurende de periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De manier waarop de gemeenteraad in normale omstandigheden bijeenkomt en beslist (de
modaliteiten inzake organisatie en werking) zijn geregeld in het huishoudelijk reglement
van deze raad.
In de huidige omstandigheden en gelet op de aanhoudende aanbevelingen van de hogere
overheden is het risicovol om met een groep mensen relatief dicht van elkaar en in
aanwezigheid van publiek samen te komen.
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Gezien de huidige gezondheidssituatie besliste de burgemeester dat het 'fysiek
vergaderen' als uitgangspunt niet langer aan te houden is. In de huidige omstandigheden
is hybride vergaderen de meest aangewezen werkwijze.
BESLUIT
Artikel 1
Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester van 19.11.2021 betreffende de
vergaderingen van de politieke organen van de stad, het OCMW en de extern
verzelfstandigde agentschappen gedurende de periode van de federale fase en dit in het
kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.

2.

Besluit betreffende de modaliteiten van de vergaderingen van de
gemeenteraad gedurende de periode van de federale fase en dit in het kader
van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te
beperken. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd.
 Wet van 14.08.2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
epidemische noodsituatie.
 Koninklijk besluit van 28.10.2021 houdende de afkondiging van de epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie.
 Koninklijk besluit van 28.10.2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke
politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te
beperken.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 28 januari 2019.
 Aangepaste richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur over vergaderingen van
de organen van lokale besturen tijdens de coronacrisis.
 Maatregelen van het overlegcomité dd. 17 november 2021 geldig met ingang van 20
november 2021 tot 28 januari 2022.
 Besluit van de burgemeester van 19 november 2021 betreffende de vergaderingen van
de politieke organen van de stad, het OCMW en de extern verzelfstandigde
agentschappen gedurende de periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De manier waarop de raad voor maatschappelijk welzijn in normale omstandigheden
bijeenkomt en beslist (de modaliteiten inzake organisatie en werking) zijn geregeld in het
huishoudelijk reglement van deze raad.
In de huidige omstandigheden en gelet op de aanhoudende aanbevelingen van de hogere
overheden is het risicovol om met een groep mensen relatief dicht van elkaar en in
aanwezigheid
van
publiek
samen
te
komen.
Gezien
de
huidige
gezondheidssituatie besliste de burgemeester dat het 'fysiek vergaderen' als uitgangspunt
niet langer aan te houden is. In de huidige omstandigheden is hybride vergaderen de meest
aangewezen werkwijze.
Het is dus noodzakelijk dat deze raad de modaliteiten van haar vergaderingen regelt en
dit voor de duur van de afgekondigde epidemische noodsituatie. In de besluitvorming moet
de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd worden. De algemene principes
uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers,

3

tegensprekelijk debat, openbaarheid, ….) blijven eveneens van toepassing. De beschikbare
digitale tools maken dit ook mogelijk.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
1.1.
De fysieke vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn geheel die
plaatsvinden in het stadhuis worden tijdelijk opgeschort. In de strijd tegen de verdere
verspreiding van het COVID-19 virus wordt uitzonderlijk hybride vergaderd
overeenkomstig volgende modaliteiten:













De raadsleden worden uitgenodigd tot de vergadering die georganiseerd wordt via
video-conferentie in Microsoft Teams (via outlook-vergaderverzoek).
Gezien de beperkte grootte van de raadzaal wordt het aantal aanwezigen beperkt
tot de raadsvoorzitter, de leden van het vast bureau en de noodzakelijke technici.
Pers en publiek kunnen de openbare vergaderingen meevolgen via een livestream
op de stedelijke website.
Bij het begin van de vergadering, wordt door de voorzitter nagegaan welke
raadsleden aanwezig zijn dan wel afwezig, verontschuldigd zijn.
Voor de digitale vergaderingen dien je op voorhand jouw standpunten ten aanzien
van de agendapunten te registreren in Cobra@Home. (cfr. de handleiding
‘standpunten registreren in Cobra@Home’). De deadline voor het registreren van
de standpunten wordt vastgelegd op de dag van de vergadering om 11 uur.
De voorzitter leidt de vergadering en beslist wie het woord krijgt. De
fractievoorzitters treden maximaal op als spreekbuis voor hun fractie. Individuele
tussenkomsten van raadsleden worden aangekondigd via hun fractievoorzitter.
Aanvaarde (of onbepaalde) agendapunten worden ter zitting niet meer besproken.
De voorzitter leest wel de titel van het agendapunt voor en bevestigt vervolgens de
goedkeuring op basis van de individueel uitgebrachte stemmen (m.n. goedgekeurd
met eenparigheid van stemmen).
De agendapunten die vooraf als ‘te bespreken’ werden geregistreerd, worden ter
zitting wel besproken. De voorzitter geeft in eerste instantie het woord aan de
fractievoorzitters van het raadslid/de raadsleden die in Cobra@Home aangaven het
agendapunt te willen bespreken. Een fractievoorzitter kan indien gewenst het woord
doorgeven aan een fractielid. Deze regel geldt ook voor eventuele aanvullende
agendapunten of vragen. Na de tussenkomst van een fractielid geeft de voorzitter
het woord aan een lid van het vast bureau in functie van een beknopt antwoord. Na
bespreking wordt overgegaan tot de stemming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de polly-applicatie binnen microsoft teams. (via deze app kan ook geheim
worden gestemd). De voorzitter leest vervolgens het stemresultaat voor.
Raadsleden nemen tijdens de vergadering volgende aanbevelingen in acht:
o Neem plaats voor een rustige achtergrond.
o Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding in je omgeving (geen GSM,
huisdieren, radio of televisie).
o Zet de microfoon uit wanneer je niet aan het woord bent.
o Spreek traag en duidelijk tijdens een tussenkomst, beperk je tussenkomst
tot de essentie.
o Gelieve de online vergadering te blijven volgen, indien je uitzonderlijk de
vergadering toch (tijdelijk) moet verlaten, geef je dit t.a.v. de algemeen
directeur aan, bij voorkeur via de chatfunctie. Als je terug deelneemt aan de
vergadering dien je dit ook te melden.

1.2.
Alle overige modaliteiten en principes inzake de organisatie en werking van dit orgaan/deze
vergadering (termijn van oproeping, toevoegen van agendapunten, mondelinge en
schriftelijke vragen, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, ….) blijven van toepassing.
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Artikel 2
Ook in de huidige omstandigheden hebben de raadsleden het recht van inzage in alle
dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van het OCMW betreffen.
Gezien de huidig geldende voorschriften kan dit momenteel niet tijdens de ‘gebruikelijke’
openingsuren maar enkel na afspraak met de algemeen directeur of zijn plaatsvervanger.
Ook het bezoekrecht van de diensten en instellingen kan momenteel enkel na afspraak
met de algemeen directeur of zijn plaatsvervanger.
Artikel 3
Dit besluit geldt voor de volledige duur van de afgekondigde epidemische noodsituatie.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t.e.m. 288 van het
decreet over het lokaal bestuur.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst Informatie & ICT.
 Extern: persbericht, website.

3.

TMVS. Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering en
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger/ plaatsvervanger.

JURIDISCHE GROND
Decreet over het lokaal bestuur, art. 431 t.e.m. 449.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 De statuten van Farys/TMVS.
 Uitnodiging van 1 oktober 2021 om deel te nemen aan de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv op 14 december 2021.
 Dossiers met documentatiestukken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Het OCMW is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging TMVS. De raad dient zijn
goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van TMVS dv op 14 december 2021 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel
432 DLB)

4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van TMVS op 14 december 2021, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de raad van heden inzake de te behandelen
agendapunten.
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COMMUNICATIE
Extern: TMVS, de vertegenwoordiger van het OCMW.

4.

Digibank Regio Poperinge. Bekrachtiging.

RELEVANTE DOCUMENTEN
 Inhoudelijk aanvraagformulier Digibank Regio Poperinge .
 Omgevingsanalyse Digibank Regio Poperinge.
 Verklaring op eer inzake DEAB.
 Analyse inzake “ernstig afbreuk”.
 Intentieverklaring OCMW Poperinge.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren
mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting.
Kansengroepen hebben vaak ongelijke toegang tot technologie zoals een laptop of
internetverbinding. Ook beschikken ze soms over minder digitale vaardigheden waardoor
ze minder gebruik maken van e-dienstverlening. De Vlaamse overheid wil kwetsbare
groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van Digibanken. Hiervoor
lanceert het Departement Werk en Sociale Economie een projectoproep. Een eerste fase
betreft het indienen op de ‘oproep voortraject digibank’ waarbij een subsidie voorzien
wordt van 15 000€. Deze projectoproep biedt de mogelijkheid om – voorafgaand een
effectieve opstart van de Digibank - binnen een termijn van 4 maanden de nodige lokale
partners te zoeken en een samenwerkingsovereenkomst uit te werken. Zo hebben de
partners de tijd en ruimte om toe te werken naar een inhoudelijke en operationele
onderbouwing van het digibankproject. Om deze subsidie aan te vragen, werd een
projectdossier opgemaakt.
Digibanken helpen het risico op digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen (laaggeschoolden,
senioren, kansarmen,…) te verkleinen via drie doelstellingen:
1. Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen
van laptops, schermen en andere hardware (vb. via een uitleendienst).
2. Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel persoonlijke
vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).
3. Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële
diensten (vb. digitale dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid, tax-on-web, …).
Indienen op de projectoproep Digibanken kan in twee fases verlopen. Een eerste fase
betreft het indienen op de ‘oproep voortraject Digibank’ waarbij een subsidie van max.
15.000 euro wordt voorzien. Binnen een termijn van vier maanden is er tijd en ruimte om
toe te werken naar een inhoudelijke en operationele onderbouwing van het
digibankproject. Daarna kan een implementatieproject ingediend worden. Hiervoor kan
een max. subsidie van 500.000 euro aangevraagd worden.
De Digibanken bieden heel wat kansen om, wat nu vaak versnipperd al aanwezig is, te
bundelen. Bovendien wordt vastgesteld dat de onderwijs- en opleidingspartners in de
Westhoek onder druk staan. De Digibank kan er naar streven om terug lokaal opleidingen
te voorzien i.s.m. de onderwijs- en opleidingspartners.
Het burgemeestersoverleg van 15 oktober ging principieel akkoord om binnen de
referentieregio Westhoek vier dossiers ‘oproep digibanken voortraject’ in te dienen, onder
het promotorschap van de vier kleinstedelijke centra Diksmuide, Ieper, Poperinge en
Veurne. Rond deze centra worden de andere Westhoekgemeenten geclusterd zodat er een
gebiedsdekkend verhaal is.
Digibank regio Poperinge voorziet een samenwerking en partnerschap op niveau van de
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lokale besturen Heuvelland, Mesen, Poperinge en Vleteren.
DVV Westhoek én POM West-Vlaanderen werkten de projectaanvraag inhoudelijk uit en
ondersteunen de promotors bij de administratieve formaliteiten. De deadline voor het
indienen van de projectaanvraag was 15 november 2021.
Het vast bureau hechtte in zitting van 8 november 2021 goedkeuring :
- om op te treden als initiatiefnemer voor de aanvraag van de subsidie voor de
projectoproep “Digibank-Voortraject”;
- aan het inhoudelijk aanvraagformulier en aan de intentieverklaring Digibank Regio
Poperinge.
BESLUIT
Artikel 1
Het besluit van 8 november 2021 van het vast bureau houdende goedkeuring van de
intentieverklaring aangaande de projectaanvraag ‘Digibank Regio Poperinge’ te
bekrachtigen.
COMMUNICATIE
Intern: MAT & werkgroep e-inclusie.
Extern: Departement werk & sociale economie.

5.

Ruiling
landbouwgronden
Ontwerpakte. Goedkeuring.

tussen

Reningelstseweg

en

Jagerstraat.

JURIDISCHE GROND
 Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017 en de daaropvolgende wijzigingen.
 Pachtwet.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Opmetingsplan.
 Kadastraal plan.
 Ontwerp van ruilakte.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
In zitting van 21 juni 2021 keurde het vast bureau het door landmeter-expert Eddy
Ameloot uit Roesbrugge-Haringe op 4 mei 2021 opgemaakt opmetingsplan en
schattingsverslag goed van de hierna vermelde percelen grond tussen de Reningelstseweg
en de Jagerstraat in Poperinge die zouden geruild worden met de heer Gery Lebbe – Alice
Dujardin, Reningelstseweg 1 in Poperinge, afdeling 3, sectie G:
Het OCMW bekomt:
- nr. 498c met een gemeten oppervlakte van 16a 84ca = lot 1
- nr. 502 met een gemeten oppervlakte van 65a 88ca = lot 2
- deel nr. 503 met een gemeten oppervlakte van 2a 85ca = lot 4
- nr. 727 met een gemeten oppervlakte van 56a 59ca = lot 3
Totaal: 1ha 42a 16ca – geraamde prijs: 92.404,00 euro.
De heer Lebbe bekomt:
- nr. 508D met een kadastrale oppervlakte van 1ha 28a 88ca
- deel nr. 723 met een gemeten oppervlakte van 18a 89ca = lot 5
Totaal: 1ha 47a 77ca – geraamde prijs: 91.583,90 euro.
Aan de heer Lebbe wordt een oplegsom betaald van 820,00 euro.
De heer Lebbe is bereid van pachtafstand te doen van de overige percelen die hij in pacht
heeft met een resterende oppervlakte van 1ha 40a 62ca.
Notaris Puype maakte het ontwerp op van de ruilingsakte.
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BESLUIT met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van ruilingsakte met de heer Gery Lebbe – Alice
Dujardin, Reningelstseweg 1 in Poperinge met betrekking tot landbouwgronden tussen de
Reningelstseweg en de Jagerstraat in Poperinge, kadastraal gekend als afdeling 3, sectie
G, nummers 486c, 502, deel 503, 727, 508d, en deel 723.
COMMUNICATIE
 Extern: notaris.

6.

Relighting
WZC
Huize
Proventier.
plaatsingsprocedure en raming.

Goedkeuring

bestek,

plannen,

JURIDISCHE GROND
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (het
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet).
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
en concessies, en latere wijzigingen.
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 77 en 78
betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en artikelen
326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Bestuursdecreet van 7 december 2018.
RELEVANTE DOCUMENTE
 Bestek met nr. 2021/OCMW013 en plannen.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Voorgesteld wordt om een prijsvraag te organiseren in het kader van de opdracht
“Relighting WZC Proventier”.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
of 287.856,58 euro, incl. 21% btw.

237.898,00 euro, excl. btw

De voorgestelde plaatsingsprocedure is de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
KREDIET
Meerjarenplan
2020-2025,
boekjaar
2021,
beleidsitem
rekeningnummer 2291000, actieplan 321, actie 3211.

095300,

algemene

BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021/OCMW013, de plannen en de raming voor de opdracht “Relighting
WZC Proventier” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt 237.898,00 euro, excl. btw of 287.856,58 euro, incl. 21% btw.
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Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

de

vereenvoudigde

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
COMMUNICATIE
 Intern : diensthoofd uitvoeringsdienst, directeur WZC en financieel directeur.
 Extern : bulletin der aanbestedingen.
7.

Vragen en antwoorden.

Er werden geen vragen gesteld.

De vergadering wordt beëindigd.

De algemeen directeur
Christophe OREEL

De voorzitter,
Isabel LEBBE

