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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 25 april 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Johan Van Durme, Burgemeester; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, 
Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, 
Roelekens Evelien, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Raadsleden; 
Christ Meuleman, Els De Turck, Marleen Verdonck, Orville Cottenie, Schepenen; 
Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Marijke De Meyer, Adjunct-Algemeen directeur 

 

Verontschuldigd:/ 

Afwezig:/ 

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 22.45 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
28 MAART 2019 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 
277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 
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Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 
redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad 
voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin 
aangepast. 

De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de 
zitting van donderdag 28 maart 2019. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 28 maart 
2019 worden goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

 

2. AANDUIDEN VAN VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND 
VERTEGENWOORDIGER OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN HET CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE LEERPUNT GENT-MEETJESLAND-
LEIELAND VZW 

 Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt aan de OCMW-raad gevraagd om een 
nieuwe vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) aan te duiden die actief deelneemt 
aan de Algemene Vergaderingen van het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-
Meetjesland-Leieland vzw. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 77 en 78  

 

Juridisch kader 
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2  

 

Motivering 

Binnen het volwassenenonderwijs nemen de Centra voor Basiseducatie een aparte plaats 
in.  

De 13 CBE organiseren in Vlaanderen een geletterdheidsaanbod voor volwassenen die in 
hun dagelijks functioneren problemen ondervinden met leervaardigheden,  
communicatieve vaardigheden, rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. Het zijn 
pluralistische, niet netgebonden organisaties, erkend door het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs (decreet betreffende het volwassenenonderwijs).  

In de regio Gent-Meetjesland-Leieland is het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-
Meetjesland-Leieland verantwoordelijk voor de organisatie van dit aanbod.  

Jaarlijks bereiken zij met de verschillende cursussen ongeveer 4.000 cursisten.  

Het CBE Leerpunt is een vzw. Zij streven naar een sterke lokale verankering. Dit doen zij 
o.m. door alle steden en gemeenten uit de regio de mogelijkheid te bieden om een 
vertegenwoordiging af te vaardigen in de Algemene Vergadering. Dit kan een 
gemandateerd raadslid zijn, maar dat kan ook een ambtenaar zijn die goed op de hoogte 
is van de laaggeletterdheidsproblematiek in onze gemeente. Belangrijk is wel dat hij/zij 
bereid is om actief deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen en voor Leerpunt het 
eerste aanspreekpunt is in de gemeente 

Zij voorzien voor onze gemeente 1 vertegenwoordiger. Er kan ook een plaatsvervanger 
worden aangeduid die aan de bestuursvergaderingen kan deelnemen als het effectieve lid 
verontschuldigd is.  

Aan de raad wordt gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangen d 
vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering.  

De aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente en het OCMW in overlegorganen en in de organen 
van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen gebeurt in geheime stemming. 

Alvorens over te gaan tot de stemming vraagt de voorzitter expliciet of de aanwezigen 
akkoord gaan met de openbare stemming bij handopsteking voor het aanwijzen van de 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

De aanwezigen verklaren zich unaniem akkoord om deze stemming bij handopsteking te 
doen in openbare zitting. 

Overwegende het resultaat van de stemming bij handopsteking en in 1 stemronde:  

 

Vertegenwoordiger Plaatsvervanger 

Simon Van Der Heyden Jeroen Logghe 

 

Besluit 

 

Enig artikel: Simon Van Der Heyden aan te duiden als vertegenwoordiger en Jeroen 
Logghe als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van het CBE Leerpunt vzw. 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 
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De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

3. GOEDKEUREN OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN 
TOLKEN / TELEFONISCHE TOLKEN 

Aan de OCMW -raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering, met zetel te 
1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 212, over de aanneming van vertaalwerk en tolken / 
telefonisch tolken. 

De overeenkomst gaat in na goedkeuring OCMW-raad en wordt aangegaan voor 
onbepaalde duur. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

Schepen Els De Turck licht het agendapunt verder toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 77 en 78 

 

Juridisch kader 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2  

 

Motivering 

Het OCMW maakt gebruik van telefoontolken via het Agentschap Integratie en 
Inburgering, Havenlaan 86C, bus 212, 1000 Brussel. 

We respecteren de sociale grondrechten van onze burgers. Om die reden is het immers 
belangrijk dat een dienstverlener in specifieke situaties een beroep kan doen op een 
sociaal tolk. 

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een nieuwe overeenkomst opgemaakt en 
vraagt aan het OCMW om deze overeenkomst goed te keuren, anders zullen wij geen 
gebruik meer kunnen maken van de dienstverlening sociaal tolken van het agentschap.  

Deze dienstverlening bestaat uit: 

-telefonisch tolken 

-tolk te plaatse 

-vertaaldiensten 

Aan de OCMW -raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering.  

De overeenkomst gaat in na goedkeuring door de raad en wordt aangegaan voor 
onbepaalde duur. 

 

Besluit 
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Enig artikel: Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie 
en Inburgering, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 212, voor aanneming van 
vertaalwerk en tolken / telefonisch tolken, zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel 
uitmaakt van deze beslissing. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter sluit de zitting om 22.50 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
 
Algemeen directeur De voorzitter van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


