
 

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
Zitting van woensdag 29 november 2017 

 
 
Aanwezig: Trees Vandeputte OCMW-voorzitter; 

Jo Deflo, Marc Platteau, Rosa Vandeburie, Stephanie Decroix, Dirk Lottin, 

Réjane De Paepe, Lisa Supply, Karolien Van Branteghem raadsleden 
OCMW; 
Christine Debeurme OCMW-secretaris; 
Lieven Vantieghem burgemeester 

Verontschuldigd:  
Afwezig: Karolien Van Branteghem raadslid OCMW afwezig voor 1, 2 
 

openbare zitting 
1. Verslag van de openbare zitting van 25 oktober 2017 - goedkeuring 

 

De raad heeft het verslag van de openbare zitting van 25 oktober 2017  goedgekeurd met  

eenparigheid van stemmen.

 

2. Financiën - goedkeuren aanrekeningen, bestelbonnen en vorderingen die onder het 

budgethouderschap van de raad vallen 

 

De raad heeft de aanrekeningen, bestelbonnen en vorderingen die onder het 

budgethouderschap van de raad vallen goedgekeurd met  eenparigheid van stemmen. 

3. Goedkeuring budgetwijziging nr. 1   2017 - vaststelling 

 

De raad heeft de budgetwijziging 1/2017 goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

 

4. Addendum bij samenwerkingsprotocol vzw Schuldbemiddeling - beslissing 

 

De raad heeft het addendum bij het huidig samenwerkingsprotocol naar aanleiding van de 

uitbreiding van de eerstelijns juridisch advies met vzw Schuldbemiddeling goedgekeurd met 

eenparigheid van stemmen. 

 

5. Stopzetting huurovereenkomst Vredestraat 12 - beslissing 

 

De raad heeft de stopzetting van de huurovereenkomst met vzw SVK De Poort voor de 

woning gelegen in de Vredestraat 12 Avelgem, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

 

6. Huurovereenkomst Veldstraat 18 - beslissing 

 

De raad heeft de huurovereenkomst met vzw SVK De Poort, voor een woning gelegen in de 

Veldstraat 18 te Avelgem goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

7. Terbeschikkingstelling kamer 1 Leynseelstraat 82 aan Kracht.Wonen - beslissing 

De raad heeft beslist kamer 1 in de Leynseelstraat 82 te Avelgem ter beschikking te stellen 

van ‘Kracht.Wonen’ en dit in het kader van de afsprakenregeling van het regionaal 

crisisnetwerk en de afspraken ivm duurzame huisvesting en multidisciplinaire 

woonbegeleiding zoals bepaald in de nota. 

 

De beslissing werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

 

OCMW  AVELGEM 



 

8. Samenwerkingsovereenkomst Contactpunt Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 

vzw - beslissing 

 

De raad heeft de samenwerkingsovereenkomst met de Dienst Ondersteuningsplan West-

Vlaanderen goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

9. Aankoop opstaande wanden burelen sociaal huis - goedkeuring gunning 

 

De raad heeft beslist om de opdracht voor de aankoop van akoestische tussenwanden voor 

het landschapsbureel van het Sociaal Huis te gunnen aan de firma Bulvano, zijnde de 

voordeligste aanbieder, voor een bedrag van 946,22 euro (incl. btw). 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  

 

10. Aankoop evacuatiedekens - goedkeuring gunning 

 

De raad heeft de opdracht voor de aankoop van 35 evacuatiedekens voor het woonzorghuis 

gegund aan de firma Sampli, Industrielaan 40 te 9660 Brakel, zijnde de voordeligste 

aanbieder, voor een bedrag van 3.260,95 euro (incl. btw). 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen  

 

11. Assistentiewoningen Steenhuuse - maatregelen tav bewoners tijdens 

aanpassingswerken - beslissing 

 

De raad heeft beslist om volgende maatregelen tav de bewoners van de assistentiewoningen 

toe te passen tijdens de aanpassingswerken aan de badkamers (2 weken): 

- aanrekenen van slechts de helft van de dagprijs  

- aanbieden van een warme maaltijd vanuit de keuken van het woonzorghuis.

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

12. Aanpassingswerken residentie Steenhuuse - lot 2 'renovatie badkamers' - goedkeuring 

gunning 

 

De raad heeft de opdracht voor de aanpassingswerken residentie Steenhuuse – lot 2 

‘renovatie badkamers’ gegund aan Pic, zijnde de economisch meest voordelige aanbieder 

rekening houdend met de gunningscriteria, voor een bedrag van € 226.365,64 (incl. btw). 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

HP 1.  Personeel - aanpassing rechtspositieregeling - advies aan college van burgemeester 

en schepenen 

 

De raad heeft beslist gunstig advies te verlenen over de voorgestelde aanpassingen in de 

rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

 

besloten zitting 
13. Verslag van de besloten zitting van 25 oktober 2017 - goedkeuring 

 

De raad heeft het verslag van de besloten zitting van 25 oktober 2017 goedgekeurd met  

eenparigheid van stemmen.

 

14. Verslag van het BCSD van 17 oktober 2017 - kennisgeving 

 

De raad heeft kennisgenomen van het verslag van het BCSD van 17 oktober 2017. 

15. Personeel - aanstellen studenten weekendwerk - beslissing 



 

 

De raad heeft beslist volgende studenten in te schakelen in het weekend in een 

beurtrolsysteem : 

- Emilie Verhelst, Oudstrijderslaan 6, 8583 Bossuit; 

- Kitana Gelder, Vuntestraat 30, 9690 Kluisberen; 

- Kimberly Deraedt, Fazantendreef 6, 9690 Kluisbergen. 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

16. Personeel - vermindering prestaties personeelslid ingevolge cumul met  

 

De Raad heeft de aanvraag tot vermindering van prestaties van 19/38 naar 15,2/38 per 

week van Carine Detollenaere, medewerkster personeelsdienst goedgekeurd. De wijziging 

gaat in vanaf 1 november 2017. 

 

De raad heeft de beslissing goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.  


