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Notulen OCMW-raad dd. 28 mei 2020 

 

 

 

 
  OCMW KLUISBERGEN 
 
 
 

 

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE OCMW-RAAD VAN 28 MEI 2020 
 
 
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. 

 

Gelet op de van kracht zijnde maatregelen i.k.v. Covid-19 werd door de burgemeester op grond van 
artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet beslist dat de OCMW-raad achter 
gesloten deuren moet plaatsvinden en dat de gemeenteraad doorgaat in feestzaal Brugzavel. 

 
De zitting wordt geopend aansluitend aan de gemeenteraad. 
 
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 

 

Goedkeuren notulen van de zitting van 23 april 2020 

 

 De OCMW-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 23 april 2020, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
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Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 
 
De notulen van de zitting van 23 april 2020 worden goedgekeurd. 
 
Artikel 2: 
 
Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 

Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 23 april 2020 

 

 De OCMW-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 23 april 2020, opgemaakt door de algemeen 
directeur; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
 

Het zittingsverslag van de zitting van 23 april 2020 wordt goedgekeurd. 
 

Artikel 2: 
 

Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de afdeling secretariaat. 
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Afdeling Interne Zaken – Secretariaat – Goedkeuren convenant crisisopvangnetwerk 2020- 
2024 tussen de OCMW’s en politie van de politiezone Vlaamse Ardennen, politiezone  
Brakel en CAW Oost-Vlaanderen vzw 

 

 De OCMW-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 wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun verleend door 
het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; 
 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Kluisbergen 

van 29.11.2004 waarbij principieel het samenwerkingsakkoord met het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, 
afdeling de Spar en de omliggende OCMW’s Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-
Petegem en Zingem werd goedgekeurd voor de organisatie van een crisisopvang; 
 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Kluisbergen 
van 29.08.2005 waarbij het convenant ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord met de 
Politiezone Vlaamse Ardennen, het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen, afdeling de Spar en de omliggende 
OCMW’s Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem werd goedgekeurd 
voor de organisatie van een crisisopvang; 

 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Kluisbergen 

van 01.03.2010 betreffende het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het 
crisisnetwerk Vlaamse Ardennen en het crisisnetwerk Brakel/Zwalm/Horebeke; 

 
Overwegende dat de doelstelling van het crisisnetwerk een kortstondige opname van 

personen die in een crisissituatie op vlak van huisvesting verkeren; 
 
Overwegende dat het OCMW Kluisbergen sinds de start van de samenwerking deelneemt 

aan deze samenwerkingsovereenkomst inzake crisisopvang; 

 
Overwegende dat de begeleiding hoofdzakelijk door het CAW wordt opgenomen om het 

OCMW te ontlasten van de deze taken en het CAW een snel, aanklampende, mobiele 
hulpverleningaanbod kan bieden; 
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Overwegend dat het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen een voorstel doet voor een nieuwe 
overeenkomst waarbij er ook nieuwe voorwaarden aan de overeenkomst worden gekoppeld; 

 
Overwegend dat de financiële bijdrage vanaf 1 januari 2020 volgende kosten zal omvatten: 

kostprijs van 0,2 VTE omkadering(vast voor elk deelnemend OCMW) + 0,1 VTE begeleiding per 
woning; 

 
Overwegende dat Kluisbergen momenteel 1 woning inbrengt; 
  
Overwegende dat dit in totaal jaarlijks zou neerkomen op 1.294,86 euro (omkadering) + 

6.474,30 euro (woonbegeleiding) en dit op basis van momenteel 10 woningen in totaal en 7 
deelnemende partners; 

 
Overwegende dat de samenwerking van het crisisopvangnetwerk in de voorbije jaren 

succesvol verliep; 

 
Overwegende dat de sociale dienst het liefst deel wenst te blijven uitmaken van het 

crisisopvangnetwerk gezien de meerwaarde die in het verleden steeds werd ervaren; 
 

Met éénparigheid van stemmen.  

BESLUIT: 
 

Artikel 1: 

Het nieuwe convenant crisisopvangnetwerk tussen OCMW’s en politie van de politiezone Vlaamse 
Ardennen, politiezone Brakel en CAW Oost-Vlaanderen vzw - zoals in bijlage aan dit besluit gehecht - 
wordt goedgekeurd waarbij OCMW Kluisbergen één woning inbrengt in het netwerk. 

Artikel 2: 

De voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur worden gemachtigd tot ondertekening. 

Artikel 3: 

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

 
 
  

De zitting wordt geheven te 21.15 uur 

 
Aldus gedaan in zitting van 28 mei 2020 en goedgekeurd in zitting van 25 juni 2020 

 
 

 
Algemeen directeur    De Voorzitter 
 
 
L. DEMEDTS            PH. WILLEQUET 


