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Notulen OCMW-raad dd. 19 december 2019 

 

 

 

 
  OCMW KLUISBERGEN 
 
 
 

 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE OCMW-RAAD VAN 19 DECEMBER 2019 
 
 
Aanwezig:  De heer Philippe Willequet Philippe,  

Voorzitter; 
Heren en mevrouwen Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer, Linda Van den 

 Abeele, Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carole 
 Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-
 Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert en Valerie Vanden Berghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

 
De zitting wordt geopend om 20.00 uur 
 
De OCMW-raad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt: 

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD 

 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 oktober 2019 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op de ontwerpnotulen van de zitting van 24 oktober 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
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Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 24 oktober 2019 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 

2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 24 oktober 2019 

 

 De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op het zittingsverslag van de zitting van 24 oktober 2019, opgemaakt door de 
algemeen directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Het zittingsverslag van de zitting van 24 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
 
 
 

 
3. Afdeling Interne Zaken –  Financiën  – Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 Kluisbergen – deel 

OCMW  
 

 
 

De Raad, 
 
 Gelet op de artikelen 41 en  162 van de Grondwet; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en wijzigingen;  
 

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen; 

 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 
 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;  
 
 Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;  
 
 Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische 
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en 
beheerscyclus;  
 
 Overwegende dat voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een 
meerjarenplan dient vastgesteld te worden;  
 

Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota 
en een toelichting;  
 
 Overwegende dat art. 249§3 van het decreet lokaal bestuur het volgende stelt: 
 ‘De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk 

beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, 
keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel 
geacht definitief vastgesteld te zijn.’ 

 
 Overwegende dat de OCMW derhalve zijn deel van het meerjarenplan dient vast te stellen; 
 
  Gelet op het voorliggende ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 bestaande uit: 
 

- Strategische nota 
- Financiële nota 
- Toelichting 

 
Na beraadslaging; 
 
Met 12 Ja-stemmen (Philippe Willequet, De Backer Frank, Dekimpe Lode, Vanden Berghe 
Valerie, Cousaert Thijs, Cambron Daniël, Baert Willem-Jan, Maes-Verbeken Chantal, Roman 
Xavier, Van den Abeele Linda, Lacres José en Johan Devenyns) tegen 5 neen-stemmen 
(Martin Jean-Paul, Desimpel Emile, Lietar Brecht, Vanderschaeve Eva, Verschuere-Boite 
Carole); 
 

BESLUIT 
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Artikel 1: 
 
Het meerjarenplan 2020-2025 Kluisbergen – deel OCMW wordt vastgesteld. 
 
Artikel 2: 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de Financieel directeur, de 
afdeling secretariaat en de afdeling financiën. 
 
 

De zitting wordt geheven te 22.50 uur. 

 
Aldus gedaan in zitting van 19 december 2019 en goedgekeurd in zitting van 23 januari 2020 

 
 

 
Algemeen directeur    De Voorzitter 
 
 
L. DEMEDTS            PH. WILLEQUET 


