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Raad voor maatschappelijk welzijn van 27.05.2021 

Notulen 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, 

Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, 

Stijn Van Hamme, Axl Van Boven 

Raadsleden 

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

29.04.2021. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.04.2021 worden 

goedgekeurd. 

Het zittingsverslag kan geraadpleegd worden via https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-

bestuur/verslagen-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-2021  of 

https://www.youtube.com/watch?v=e11eBRMADoo&t=5082s  

2. Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van Veneco op 17.06.2021 en vaststellen 

van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW Assenede. 

Bevoegdheid 

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

• Artikel 436 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 met betrekking tot de 

onverenigbaarheden. 

• Artikel 33 § 5 van de gecoördineerde statuten van Veneco van 01.07.2020 dat stelt dat de 

vertegenwoordiger voor de volledige duur van de legislatuur kan worden aangeduid, de concrete 

https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/verslagen-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-2021
https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/verslagen-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-2021
https://www.youtube.com/watch?v=e11eBRMADoo&t=5082s
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inhoud van het mandaat van de vertegenwoordiger daarentegen dient herhaald te worden voor 

elke algemene vergadering. 

• Het OCMW Assenede is vennoot van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco. 

Verwijzingsdocumenten 

• De uitnodiging voor de algemene vergadering van Veneco 19.03.2021 met vermelding van de 

agenda voor de algemene vergadering van 17.06.2021, met bijlagen. 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 houdende aanduiden van een 

mandataris-vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 

Veneco. 

Verantwoording 

• In het geval er specifieke veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in het kader van het Coronavirus, 

zal Veneco opteren voor een digitale algemene vergadering.  

• De agenda moet goedgekeurd worden door de raad voor maatschappelijk welzijn.  

• Op de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 werden de heer Dieter Vercauter als 

vertegenwoordiger in de algemene vergadering en mevrouw Hilde Baetslé als plaatsvervanger 

aangesteld. 

• De afgevaardigde mag geen lid mag zijn van de Raad van Bestuur. 
 

Stemmen 

Stemresultaat 21 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, 
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé, 
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, 
Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, 
Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere) 
2 onthoudingen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven) 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene vergadering van de 

Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 17.06.2021 worden goedgekeurd: 

1. Goedkeuring schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandigheden (indien 

noodzakelijk ) 

2. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 10.12.2020 

3. Jaarverslag 2020 Raad van Bestuur 

4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 

5. Verslag van de commissaris 

6. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en verwerking 

van het resultaat 

7.  Verlenen van kwijting aan de bestuurders 

8.  Verlenen van kwijting aan de commissaris 

9.  Toetreding tot Poolstok 

10. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen 
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Art. 2 

Aan de vertegenwoordiger van het OCMW Assenede (raadslid Dieter Vercauter), houder van 1 

aandeel, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging 

Veneco die plaatsvindt op 17.06.2021 om 18.00 uur in ‘Kasteel Te Lake’ – Linkeroever 34 – 9870 

Zulte, wordt het mandaat gegeven om, met recht van indeplaatsstelling door mevrouw Hilde Baetslé: 

Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de 

agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 

algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te voeren. 

Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 

17.06.2021 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij 

aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de 

agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 

algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering te realiseren. 

Art. 3 

Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te 

maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Veneco, ter attentie van 

mevrouw Veronique Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

 

3. Kennisnemen van het jaarverslag 2020, de zelfevaluatie 2020 en de kwaliteitsplanning 2021 van de 

serviceflats en assistentiewoningen. 

Bevoegdheid     

• Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

• Woonzorgdecreet van 15 februari 2019. 

• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en 

de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en 

gebruikers van 28 juni 2019. 

Verwijzingsdocumenten 

• Het jaarverslag opgemaakt door de verantwoordelijke voor de serviceflats en 

assistentiewoningen met inbegrip van de zelfevaluatie 2020 en de kwaliteitsplanning 2021. 

Verantwoording 

• Jaarlijks dient de dienst wonen tegen 15 april een jaarverslag op te maken. Dit jaar werd ons 

omwille van corona opnieuw uitstel verleend. 

• Daarnaast dienen we een zelfevaluatie en kwaliteitsplanning op te maken. 

  



 

31 

KENNISNAME 

 

Artikel 1  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag 2020, de zelfvaluatie 2020 en 

de kwaliteitsplanning 2021 van de serviceflats en de assistentiewoningen. 

 

Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 
Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


