
VERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 MEI 

2020

Aanwezig Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, 
Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Thijs D'Alleine: Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 
Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, 
William Doom: Raadsleden;
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur 

Afwezig
Verontschuldigd

Wim Delameilleure - wnd. financieel directeur voor 
agendapunt 3

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

Openbare zitting

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 27.04.2020. 
Tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de 
federale fase van de coronacrisis

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Algemeen bestuur
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt

Wetgeving

- Artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet
- Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het coronavirus

COVID-19 te beperken.

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Bijgevolg kan de
burgemeester bij politieverordening beslissen dat de gemeenteraad en OCMW-raad
via videoconferentie worden georganiseerd. Deze verordening vervalt wanneer die niet 
op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk 
welzijn wordt bekrachtigd.

Documenten en voorgeschiedenis

 Besluit Burgemeester dd. 27.04.2020: Tijdelijke politieverordening digitaal 
vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens 
de federale fase van de coronacrisis

De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden, 
gedurende de federale fase om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 



beperken, via videoconferentie (Microsoft Teams) georganiseerd. De vergaderingen 
gebeuren digitaal om redenen van volksgezondheid, veiligheid van het publiek, de 
personeelsleden van het openbaar bestuur en de raadsleden, waarop voor het overige 
de gebruikelijke openbaarheid zal worden toegepast.

De pers en het publiek kunnen het openbaar gedeelte van de zittingen via livestream 
volgen. De zitting wordt ook opgenomen en achteraf ter beschikking gesteld van de 
raadsleden en het publiek.

Deze verordening gaat in per 27.04.2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de eerstvolgende zitting.

Stemming

18 stemmen voor (Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, 
Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom), 5 
onthoudingen (Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 
Franky Bryon)

Besluitvorming

 Het besluit van de burgemeester dd. 27.04.2020 houdende tijdelijke 
politieverordening digitaal vergaderen van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de federale fase van de coronacrisis wordt door de 
raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigd.

2. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 27.04.2020. 
Tijdelijke politieverordening digitaal vergaderen van het college van 
burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité 
voor de sociale dienst tijdens de federale fase van de coronacrisis

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Algemeen bestuur
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt

Wetgeving

- Artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet
- Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken.

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Bijgevolg kan de
burgemeester bij politieverordening beslissen dat de gemeenteraad en OCMW-raad
via videoconferentie worden georganiseerd. Deze verordening vervalt wanneer die niet 
op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk 
welzijn wordt bekrachtigd.

Documenten en voorgeschiedenis

 Besluit Burgemeester dd. 27.04.2020: Tijdelijke politieverordening digitaal 
vergaderen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en 
het bijzonder comité voor de sociale dienst tijdens de federale fase van de 
coronacrisis

De zittingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het 
bijzonder comité voor de sociale dienst worden, gedurende de federale fase om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, via videoconferentie 



(Microsoft Teams) georganiseerd. De vergaderingen gebeuren digitaal om redenen 
van volksgezondheid.

Deze verordening gaat in per 27.04.2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in de eerstvolgende zitting.

Stemming

18 stemmen voor (Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, 
Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom), 5 
onthoudingen (Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 
Franky Bryon)

Besluitvorming

 Het besluit van de burgemeester dd. 27.04.2020 houdende tijdelijke 
politieverordening digitaal vergaderen van het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst tijdens 
de federale fase van de coronacrisis wordt door de raad voor maatschappelijk 
welzijn bekrachtigd.

3. Vaststelling Jaarrekening OCMW Zonnebeke 2019

Bevoegdheid

Gemeentedecreet artikel 57

Naam schepen: Koen Meersseman
Bevoegd voor: Financiën 
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Wim Delameilleure

Wetgeving

 Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid art. 172 en art. 175;

 Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de
 boekhouding en de administratieve organisatie van de Openbare Centra voor
 Maatschappelijk Welzijn;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere
 voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de
 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur

Documenten en voorgeschiedenis

 De wnd. financieel directeur heeft de jaarrekening 2019 voor OCMW Zonnebeke 
opgemaakt volgens de BBC regelgeving

 Gelet op het advies van het Managementteam dd. 16 april 2020
 Gelet op het advies van het Vast Bureau dd. 20 april 2020

Financieel

 Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee



Visum

 Niet van toepassing

Advies van de dienst en motivatie

 De wnd. financieel directeur geeft toelichting bij het ontwerp jaarrekening van het 
OCMW Zonnebeke over het dienstjaar 2019.

Voornaamste kengetalen:





De wnd. financieel directeur stelt voor het resultaat van het boekjaar over te dragen naar 
het volgend boekjaar.

Stemming

20 stemmen voor (Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, 
Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 
Franky Bryon, William Doom), 3 onthoudingen (Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, 
Jens Six)

Besluitvorming

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van de jaarrekening over het 
dienstjaar 2019.

Artikel 2

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt de jaarrekening 2019 van OCMW Zonnebeke 
vast en maakt het dossier over aan de diensten van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur voor verder gevolg.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de wnd. financieel directeur en 
de financiële dienst.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.

De volgende raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op 
donderdag 28 mei 2020.

De Wnd. Algemeen Directeur ,
B. Vandenberghe

De Voorzitter 
T. D'Alleine


