NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
16 OKTOBER 2018
Aanwezig :
Pilet Anja, voorzitter ocmw ;
Dennequin Noel, Hauspie Marijke, Maeyaert Bart, Soenen Anneke, Clarebout Herbert, Declerck Eva,
Vantielcke Jean-Pierre, Vanhee Remi, raadsleden ;
Jonckheere Joke, algemeen directeur ;
Dekervel Marc, directeur woonzorgcentrum
Verontschuldigd :

Afwezig:

Anja Pilet, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, opent de zitting om 20:00 uur.

Openbare zitting

1.

Goedkeuring notulen vorige raadsvergadering (openbare vergadering)

Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Bevoegde schepen(en)

Geviseerd door
Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., inzonderheid
artikel 44 en 181 ev;

Besluit
De notulen van de vorige raadsvergadering (deel openbare zitting) worden goedgekeurd.

2.

Auditrapport aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten - akteneming

Dossierbeheerder
Bevoegde schepen(en)

Chantal Debaenst

Geviseerd door
Toegelicht door

De Raad neemt akte van de mail dd. 26 september 2018 van Audit Vlaanderen betreffende de
resultaten van het auditrapport met thema “aankoop- en contractbeheer van leveringen en
diensten” bij OCMW Veurne (auditopdracht 1606 021).
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Dit rapport bevat enkele aanbevelingen waarvoor het management een streefdatum, een
verantwoordelijke en actieplan heeft bepaald.
Nr

Aanbeveling

Streefdatum

Status van het
bestuur

Status Audit
Vlaanderen

A01

OCMW Veurne werkt op een gestructureerde
en organisatiebrede manier aan interne
controle / organisatiebeheersing. Zo wordt
vermeden dat elke dienst andere
beheersmaatregelen ontwikkelt voor
gelijkaardige risico’s, en kan er ook aandacht
gaan naar risico’s met een mogelijke impact
op de organisatie als geheel. Opdat de
OCMW-raad en het management de realisatie
van de beheersmaatregelen die aansluiten bij
de geformuleerde risico’s beter kunnen
opvolgen, werkt het OCMW de rapportering
hierover verder uit.

31/03/2017

Ontwerp

Niet
uitgevoerd

A02

Om fraudegevoelige situaties te vermijden
bouwt OCMW Veurne meer IT-technische
functiescheiding in het aankoop- en
betalingsproces in. Waar dit niet mogelijk is,
neemt ze bijkomende maatregelen, bv. een
adequate monitoring van de wijzigingen in het
boekhoudprogramma.

31/12/2016

Gerealiseerd

Gerealiseerd

A05

Opdat het OCMW meer garanties zou
hebben op optimale prijzen en
voorwaarden, werkt de organisatie een

31/03/2017

Gerealiseerd

Lopend

30/06/2017

Gerealiseerd

Gerealiseerd

A06

degelijk contract- en leveranciersbeheer uit.
Cruciale elementen hierbij zijn:
- De consequente opvolging, evaluatie en
tijdige vernieuwing van contracten op basis
van een duidelijk overzicht van alle
afgesloten contracten met hun kenmerken
(duurtijd, vervaldag, …)
- De systematische opvolging van de
bestedingen per leverancier op jaarbasis, en
initiatieven om de mededinging te laten
spelen voor de aankopen die cumulatief per
jaar bij dezelfde leverancier de
drempelbedragen overschrijden.
Om ook voor kleine aankopen een goede
prijs-kwaliteitsverhouding te bekomen en te
genieten van de geldende
marktvoorwaarden, verduidelijkt de
organisatie de spelregels voor de
mededinging bij kleine aankopen en hoe dit
best gedocumenteerd wordt.
Om te garanderen dat deze kleine aankopen
gebeuren met de nodige goedkeuringen,
wordt de opmaak van retroactieve bestelbons
vermeden. Mogelijke alternatieve
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instrumenten zijn budgethouderschap,
raamcontracten, open bestelbons, …

Audit Vlaanderen zal de realisatie van de geformuleerde aanbevelingen opvolgen via een jaarlijkse
steekproef.

Besluit
De Raad neemt akte van de opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd door Audit Vlaanderen
betreffende het thema-audit “Aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten” bij OCMW
Veurne (auditopdracht 1606 021).

3.

Gunning verlenging onderhoudscontract canon- vaststelling

Dossierbeheerder

Pattyn Franky

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet dd. 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W. inzonderheid art. 51,
52 en 160 ev.;
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, en
latere wijzigingen;
Relevante documenten
De OCMW-raadsbeslissing d.d. 12 juni 2018 betreffende het integratie- en organisatievoorstel voor het
zorgcentrum Veurne;
De OCMW-raadsbeslissing d.d. 17 juli 2018 tot delegatie van het dagelijks personeelsbeheer, de
aanstellingsbevoegdheid en het budgethouderschap gerelateerd aan het zorgcentrum Veurne, aan
mevrouw Joke JONCKHEERE, algemeen directeur van de gemeente en OCMW-Veurne;
De beslissing d.d. 01 augustus 2018 van algemeen directeur tot delegatie van het budgethouderschap voor
aangelegenheden van dagelijks bestuur betreffende het zorgcentrum Veurne, tot een bedrag van 30.000,00
EURO (excl. BTW) aan directeur ZC, de heer Marc DEKERVEL;
Feiten, context, argumentatie
Het OCMW Veurne, Kaaiplaats 2, 8630 Veurne, is de aanbestedende overheid.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleende in zitting van 9 april 2013 goedkeuring aan de
gunning van de opdracht “Huur- en onderhoudscontract fotokopietoestellen” aan Canon Belgium Nv,
Berkenlaan 2, 1931 Diegem en dit voor periode van 5 jaar.
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Er werd een offerte ontvangen van Canon Belgium Nv, Berkenlaan 2, 1931 Diegem, voor de
verlenging van één jaar.
In de mail van 26 juni 2018 wordt verwezen naar een extra korting door de firma Canon.
‘Voor de verlenging van het contract stelt Canon voor om de huidige huurprijs van 1118,32 EUR excl.
btw te verlagen tot 559,16 EUR excl. btw.’
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De dienst overheidsopdrachten stelt voor om, rekening omtrent met het voorgaande, de opdracht
“Huur- en onderhoudscontract fotokopietoestellen” te gunnen aan Canon Belgium Nv, Berkenlaan 2,
1931 Diegem, tegen het nagerekende huurprijs van 559,16 EUR excl. btw per maand of 676,58 EUR
incl. btw per maand.
Financiële gevolgen
Er is geen visum van de financieel beheerder vereist.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018.
Beraadslaging
De mondelinge stemming omtrent de verlenging van het onderhoudscontract CANON, geeft het
volgende resultaat:

•
•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Remi Vanhee, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Besluit
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst
overheidsopdrachten.
Artikel 2: Deze opdracht wordt gegund aan Canon Belgium Nv, Berkenlaan 2, 1931 Diegem, tegen
het nagerekende huurprijs van 559,16 EUR excl. btw per maand of 676,58 EUR incl. btw per maand
en dit voor nog één jaar.
Artikel 3: Deze overeenkomst op te nemen in het contractenbeheer.
Artikel 4: Tegen dit besluit kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet
voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing worden ingesteld bij de afdeling
administratie van de raad van state, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, binnen een termijn van
zestig dagen die ingaat op de dag waarop het besluit aan de verzoeker werd betekend.
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4.

OVBJ Zonnewende - zorgstrategisch plan nieuwbouwproject - bespreking op de commissie
zorgstrategie voor voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg - VIPA - akteneming

Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Relevante documenten
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 12 juni 2018 houdende de vaststelling van het zorgstrategisch
plan (ZSP) voor het nieuwbouwproject Zonnewende, organisatie voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ),
Astridlaan 46 te 8630 Veurne, en de indiening van het ZSP, voor behandeling door VIPA, bij de
Vlaamse gemeenschap, Agentschap Jongerenwelzijn;

Feiten, context, argumentatie
Gelet op het schrijven van het Agentschap Jongerenwelzijn, Afdeling Voorzieningenbeleid, d.d. 17
september 2018, houdende de ontvankelijkheid van het ZSP Zonnewende OVBJ, en de melding dat
de bespreking van het ZSP op de commissie zorgstrategie voor voorzieningen van de bijzondere
jeugdzorg en vergunde diensten voor pleegzorg, op woensdag 28 november 2018 om 9u30 zal
plaatsvinden;
In de loop van de maand oktober 2018 zal Jongerenwelzijn een evaluatienota over het ZSP
bezorgen;

Besluit
Akteneming

5.

Sociale dienst - huurovereenkomst nieuwe LOI-woning - Oude Vestingsstraat 6 -goedkeuring

Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., inzonderheid
artikel 51 ev.;
Relevante documenten
De OCMW-raadsbeslissing d.d. 12 juni en 11 september 2018 betreffende de afbouw van de lokale
opvanginitiatieven (LOI) voor asielzoekers, en de opzegging van de huurovereenkomst van het
woonhuis gelegen Pannestraat 4a te 8630 Veurne;
Feiten, context, argumentatie
Gelet op de dienstnota d.d. 08 oktober 2018 van mevrouw Tiebe DE BRUYCKER, hoofd sociale
dienst, met het voorstel om een nieuwe huurwoning voor het LOI (opvang asielzoekers) in het
woningenbestand op te nemen, te weten het woonhuis gelegen Oude Vestingsstraat 6 te 8630
Veurne. De woning beslaat de volgende ruimtes: 4 slaapkamers, een ruime eetruimte, eetplaats en
badkamer, aanvullend is er ook een koer. De huur bedraagt 650 euro per maand.
De woning werd geïnspecteerd door de technische dienst en goed bevonden. Daarnaast werden
ook de nodige attesten voorgelegd betreffende de elektriciteit en CV-ketel.
De huur gaat in op 15 oktober 2018 en dit met een contract van 3-6-9 jaar
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Beraadslaging
•
•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Remi Vanhee, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Besluit
Artikel 1: Aldus wordt goedkeuring verleend voor het in huur nemen van het woonhuis, gelegen te
8630 Veurne, Oude Vestingsstraat nr. 6, voor de maandelijkse huur van 650,00 €, met ingang van
15 oktober 2018.

6.

Sociale dienst - doorgangswoning - Pannestraat 63 - 65 - goedkeuring

Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Bevoegde schepen(en)

Geviseerd door
Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., inzonderheid
artikel 51 ev.;
Relevante documenten
De OCMW-raadsbeslissing d.d. 12 juni 2018 en 11 september 2018 betreffende de afbouw van de
lokale opvanginitiatieven (LOI) voor asielzoekers;
Feiten, context, argumentatie
Gelet op de dienstnota d.d. 08 oktober 2018 van mevrouw Tiebe DE BRUYCKER, hoofd sociale
dienst, met het voorstel om het huurappartement gelegen te Pannestraat 63 nr.1 te Veurne (boven
winkel De Moerbei) in het woningenbestand van het OCMW te behouden als bijkomende
transitwoning.
Het huurappartement is belendend aan het andere pand (huurstudio – Pannestraat 63 nr.2) dat het
OCMW reeds sedert 2010 in huur heeft, eveneens als doorgangswoning.
De eigenares van beide panden is bereid om verder aan het OCMW te verhuren, aan een sterk
verminderde huurprijs:
- Pand 1 (studio - Pannestraat 63 nr. 2) 223 euro per maand (reeds in huur sinds 2010)
- Pand 2 (appartement – Pannestraat 63 nr. 1) 250 euro per maand (met ingang van 1.1.2019)
Gezien de hoge woonnood en het feit dat de doorgangswoning (studio) continu bezet is, lijkt het
aangewezen om beide panden te blijven huren. Op die manier heeft het OCMW twee panden op
dezelfde locatie ter beschikking, die telkens zullen kunnen ingeschakeld worden bij dringende
crisis-woonnood, hetgeen een accurate begeleiding vergemakkelijkt.
Beide panden zullen voorafgaandelijk geïnspecteerd worden door de Woonwinkel West.
Daarnaast blijft het OCMW zijn samenwerking met De Passage in Alveringem behouden.
PS. De Passage biedt, gezien zijn locatie en bewoning (voormalig rusthuis) niet voor elke situatie
een passende oplossing,. bv. jong gezin, …
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Beraadslaging
De mondelinge stemming omtrent de hernieuwing van de huur appartement Pannestraat 63 nr. 1,
het volgende resultaat:

•
•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Remi Vanhee, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Besluit
Artikel 1: Aldus wordt goedkeuring verleend voor het verder in huur nemen van het
huurappartement gelegen Pannestraat 63 nr. 1 te 8630 Veurne, als doorgangswoning, voor een
maandelijkse huur van 250,00 euro.

7.

Sociale dienst - samenwerking DYZO - begeleiding zelfstandigen in moeilijkheden goedkeuring

Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., inzonderheid
artikel 51 ev.;
Feiten, context, argumentatie
Gelet op de dienstnota d.d. 08 oktober 2018 van mevrouw Tiebe DE BRUYCKER, hoofd sociale
dienst, met het voorstel tot het onderschrijven van een samenwerkingsovereenkomst met DYZO,
begeleidingsdienst voor (ex-)zelfstandigen in moeilijkheden.
Gelet op het gegeven dat de sociale dienst almaar meer (hulp)vragen ontvangt van (ex)
zelfstandigen met noden en probleemsituaties.
De samenwerking houdt concreet in dat:

•

hulpvragen aangemeld door OCMW Veurne bij voorrang opgenomen worden en de sociale
dienst verder op de hoogte wordt gehouden van het verdere verloop van de begeleiding. Ook
rechtstreeks aangemelde hulpvragen van inwoners van de gemeente worden bij voorrang
opgenomen.

•

ondersteuning wordt geboden aan de personeelsleden van de sociale dienst rond
problematieken van zelfstandigen en ex-zelfstandigen, dit zowel op beleidsmatig vlak, op
team-ondersteunend vlak alsmede bij de behandeling van individuele dossiers.

•

het samenwerkingsverband bekend wordt gemaakt, bijvoorbeeld via de website, folders,
artikels in de gemeentelijke infokrant;…

181016_openbaar

20% korting wordt gegeven op het inschrijvingsgeld van opleidingen, seminaries,…

•

De samenwerking zou vanaf 01.01.2019 kunnen opgestart worden, mits betaling van een jaarlijkse
bijdrage van 1.179,5 euro per jaar (wordt berekend op aantal inwoners van de Stad Veurne).
Daarnaast stelt de sociale dienst een gespreksruimte ter beschikking (de vergaderzaal) – op
afspraak – voor contacten met cliënten die zich niet naar de kantoren van Dyzo kunnen
verplaatsen en die thuis geen medewerker van Dyzo kunnen ontvangen.

Beraadslaging
De mondelinge stemming omtrent de samenwerking DYZO, het volgende resultaat:

•
•
•

Aantal ja-stemmen (6): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Anneke Soenen, Jean-Pierre
Vantielcke, Remi Vanhee, raadsleden; Anja Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen (3): Bart Maeyaert, Herbert Clarebout, Eva Declerck
Aantal onthoudingen: nihil

Besluit
Artikel 1: Aldus wordt goedkeuring aan de samenwerking met DYZO, voor begeleiding van
(ex)zelfstandigen in moeilijkheden, aan een jaarlijkse bijdrage van 1.179,50 EURO.

8.

Verkaveling Burgweg - toewijzing bouwperceel nr. 42 - toewijzing

Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., inzonderheid
artikel 192 ev.;

Relevante documenten
De raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier RUP
Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B –
nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
De raadsbeslissing d.d. 13 december 2016 betreffende de toewijzing van een aantal bouwkavels
van de verkaveling Burgweg Veurne, op de toewijzingsvergadering van 30 november 2016;
De raadsbeslissing d.d. 10 maart 2015 en 10 januari 2017 betreffende het toewijzingsreglement
van de verkaveling Burgweg Veurne;

Feiten, context, argumentatie
Overwegende dat volgende kandidaat-koper een inschrijvingsformulier voor aankoop van een
bouwkavel in de verkaveling Burgweg Veurne, heeft ingediend:
DATUM

NAAM VAN DE KANDIDAAT-KOPER

18/09/2018

BRAEM Peter en ZIELENS Ann, Zevekotestraat 1 te 8630 Veurne

NR. KAVEL
42
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Gezien de permanent gevoerde publiciteit voor de tekoopstelling van de bouwkavels in de
verkaveling Burgweg Veurne (Immoweb), is het aangewezen om de toewijzingen te doen zonder
organisatie van een openbare toewijzingsvergadering;

Beraadslaging
De mondelinge stemming omtrent de toewijzing bouwperceel nr. 42 – verkaveling Burgweg, geeft
het volgende resultaat:

•
•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Remi Vanhee, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Besluit
Artikel 1: Aldus wordt goedkeuring verleend tot de toewijzing, zonder openbare
toewijzingsvergadering, van het volgende bouwperceel in de verkaveling Burgweg Veurne:
het bouwperceel nr. 42 wordt toegewezen aan de heer en mevrouw BRAEM Peter en
ZIELENS Ann, Zevekotestraat 1 te 8630 Veurne

Artikel 2: Aldus wordt aan de voormelde kandidaat-kopers een eenzijdige aankoopbelofte ter
ondertekening overgemaakt

9.

Verkaveling Burgweg - verkoop bouwperceel nr. 30 - Andy Hagherman - Rebecca Debruyne akteneming

Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Feiten, context, argumentatie
Gezien de kandidaat-kopers (Andy HAGHERMAN/Rebecca DEBRUYNE) hun voorschot (5.000,00 €)
nog niet hebben betaald, wordt de verkoop tot zolang verdaagd.

Besluit
Verdaging van behandeling van onderhavig agendapunt

10. Verkaveling Burgweg - verkoop bouwperceel nr. 36 - Matthijs BAEYE - Lisotte SCHACHT goedkeuring
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Dossierbeheerder

Dekervel Marc

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., inzonderheid
artikel 192 ev.;

Relevante documenten
De raadsbeslissing dd. 13 mei 2014 houdende de goedkeuring van het verkavelingsdossier RUP
Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad Veurne, 8ste afdeling (Koksijde-Wulpen), Sie B –
nummers 188 en 189A met een totale oppervlakte van 2 ha 22a 04ca, onderverdeeld in 55
bouwkavels;
De raadsbeslissing d.d. 10 maart 2015 houdende de goedkeuring van het toewijzings-reglement
van de verkaveling Burgweg Veurne;
De raadsbeslissing d.d. 11 september betreffende de toewijzing van een bouwkavel nr. 36 aan de
heer en mevrouw BAEYE Matthijs en SCHACHT Liselotte, Brikkerijstraat 18 te 8630 Veurne

Feiten, context, argumentatie
Gelet op de eenzijdige aankoopbelofte d.d. 21 september 2018 van de heer en mevrouw BAEYE
Matthijs en SCHACHT Liselotte, Brikkerijstraat 18 te 8630 Veurne voor de aankoop van het
bouwperceel nr. 36 van de verkaveling Burgweg Veurne tegen de totale verkoopprijs van
44.030,00 EURO;
Overwegende dat voornoemde personen op 25 juli 2018 een voorschot van 5.000,00 EURO op de
verkoopprijs betaald hebben;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 06 juni 2016 van BVBA Landmeter VANDEWALLE , Robert
Vandammestraat 207 te 8670 Koksijde, met de waardebepaling van het bouwperceel op een prijs
van 44.030,00 EURO;
Gelet op de ontwerpakte opgemaakt door de instrumenterende notaris, de heer Frank HEYVAERT
uit 8630 Veurne, gevoegd bij onderhavige beslissing, met welker inhoud de koper(s) zijn/hun
akkoord heeft betuigd;
Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 31 januari 2017
houdende de aflevering van het verkoopbaarheidsattest van de verkaveling Burgweg Veurne;

Besluit
Artikel 1: Mondelinge stemming omtrent de onderhandse verkoop van het bouwperceel nr. 36 van
de verkaveling BURGWEG Veurne aan Matthijs BAEYE, met het volgende resultaat:

•
•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Remi Vanhee, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Artikel 2: Aldus wordt er goedkeuring verleend tot de onderhandse verkoop van de hierna
beschreven goed aan de heer en mevrouw BAEYE Matthijs en SCHACHT Liselotte,
Brikkerijstraat 18 te 8630 Veurne
Het betreft het volgende onroerende goed:

•

het bouwperceel nr. 36 van de verkaveling Burgweg Veurne, kadastraal gekend onder stad
Veurne, 8ste afdeling, onder het nummer Sie B 477 S2 met als oppervlakte 02a 38 ca;

Artikel 3: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn verkoopt de in artikel 2
omschreven goederen:
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Tegen de totale prijs van 44.030,00 EURO
En onder de voorwaarden opgesomd in het ontwerp van notariële akte gevoegd bij
onderhavige beslissing

•
•

Artikel 4: De Raad beslist dat de opbrengst van deze verkoping zal aangewend worden ter
financiering van de geplande onroerende investeringen vervat in het meerjarenplan (o.a.
infrastructuurwerken verkaveling Burgweg);
Artikel 5: De Raad beslist volmacht te verlenen aan voorzitter en de algemeen directeur om de
akte van verkoop en alle desbetreffende stukken te ondertekenen enerzijds, en de heer
hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij
overschrijving van de akte anderzijds;

11. Financiële dienst: betalingen onder budgethouderschap OCMW-raad - vaststelling
Dossierbeheerder

Stijn Bekaert

Geviseerd door

Bevoegde schepen(en)

Pilet Anja

Toegelicht door

Juridisch kader
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de O.C.M.W., inzonderheid
artikel 51 ev.;

Relevante documenten
De raadsbeslissing d.d. 09 september 2014 betreffende het budgethouderschap en de opdrachten
van dagelijks bestuur waarbij alle verrichtingen met een waarde kleiner dan 2.500 EURO (excl.
BTW) én die geen deel uitmaken van een ruimer project niet als investering worden beschouwd.
Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar 5.000
EURO (excl. BTW);

Feiten, context, argumentatie
Overwegende dat AUDIT-Vlaanderen tijdens de voorbije thema-audit aankoop- en contractbeheer
van leveringen en diensten de aanbeveling (nr. 7) gaf om op de OCMW-raad maandelijks een lijst
met de betalingen, waarvoor de raad bevoegd is, te laten goedkeuren;
Gelet op de dienstnota d.d. 09 oktober 2018 van de boekhouder met een overzichtslijst van de
betalingen waarvoor de OCMW-raad als budgethouder bevoegd is, over de maand september 2018,
zijnde 2 betalingen, voor een totaal bedrag van 11.130,00 EURO;

Beraadslaging
De mondelinge stemming omtrent de investering-betalingen delegatie 09/2018 - FD, geeft het
volgende resultaat:

•
•
•

Aantal ja-stemmen (9): Noël Dennequin, Marijke Hauspie, Bart Maeyaert, Anneke Soenen,
Herbert Clarebout, Eva Declerck, Jean-Pierre Vantielcke, Remi Vanhee, raadsleden; Anja
Pilet, Voorzitter
Nee-stemmen: nihil
Aantal onthoudingen: nihil

Besluit

181016_openbaar

Artikel 1: Aldus wordt de in het overwegende gedeelte vermelde overzichtslijst van betalingen , over
de maand SEPTEMBER 2018, zijnde 2 betalingen, voor een totaal bedrag van 11.130,00 EURO,
goedgekeurd.

Aangezien er omtrent de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11
september 2018 in de loop van de huidige raadsvergadering geen opmerkingen werden gemaakt,
worden bedoelde notulen krachtens het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk
welzijn zoals vastgesteld op 28 januari 2013 en de latere wijzigingen, goedgekeurd.
Anja Pilet, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, sluit de zitting om 20:21 uur.
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