NOTULEN ALGEMENE VERGADERING
WELZIJNSBAND
MEETJESLAND
woensdag 17 november 2010

OCMW van LOVENDEGEM

AANWEZIG: Van den Bussche Marleen, voorzitter.
Baetslé Hans, Bobelijn Gentiel, De Clerck Willy, De Deyne Nancy, De Walsche Hilda,
Dobbelaere Jean, Fredrick Caroline, Heirman Steven, Holvoet Martine, Huyghe
Patrick, Mestdag Antoon, Moens Christophe, Seynhaeve Ellen, Slock Ludwina,
Smessaert Danny, Standaert Stefaan, Swankaert Peter, Van de Velde Etienne, Van
den Abeele Ann, Van Hyfte Dirk, Van Keer Jeroen en Van Reybroeck Anne,
raadsleden.
Luc Van Vynckt, secretaris.

AFWEZIG: (verontschuldigd) Annie Van Kerkchove, Van Wonterghem Peter,
Dumeez Rudy, Dermout Luc en De Wulf Christiaan.

PERSONEEL
1.

Goedkeuring van de notulen van de algemene Vergadering van 17 maart
2010, (277092)

De notulen van de algemene vergadering van 17 maart 2010 worden goedgekeurd.
2.

Goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vereniging
Welzijnsband Meetjesland. (277093)

Gelet op de goedkeuring van de besluiten van de OCMW-raden van Aalter,
Assenede, Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, St.Laureins, Waarschoot, Zelzate en Zomergem houdende oprichting van een
vereniging Welzijnsband Meetjesland, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk
XII van de organieke OCMW-wet;
Gelet op de authentieke akte van 8 november 2004 verleden voor het ambt van
Notaris Vandermander uit Ertvelde waarin de statuten van de Vereniging
Welzijnsband Meetjesland werden opgenomen;
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Gelet op artikel 16 van de statuten waarin is vermeld dat de zetel van de Vereniging
gevestigd wordt in de administratieve zetel van het OCMW van Eeklo;
Gelet op de aansluiting bij de Vereniging van het OCMW van Kaprijke bij beslissing
van de Algemene Vergadering van 22 juni 2005;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn waardoor aan de statuten van de
Welzijnsband Meetjesland een aantal wijzigingen worden aangebracht;
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft volgende gemeenschappelijke
diensten te organiseren: de dienst veiligheidsconsultatie voor de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid (KSZ), de dienst juridische informatie en advies, de dienst
schuldbemiddeling, de dienst kwaliteitszorg en de dienst collectieve
schuldenregeling;
Overwegende dat er een vraag is van de deelnemende OCMW’s om de diensten uit
te breiden met archiefbeheer, interne auditering en samenaankopen;
Overwegende dat ook hiervoor een aanpassing van de statuten vereist is;
Overwegende dat het aangewezen is om de voorwaarden voor de invulling van de
functie van ontvanger bij de Welzijnsband ruim te houden, omdat deze functie om
niet wordt vervuld;
Dat ook hiervoor de statuten van de Welzijnsband Meetjesland moeten worden
aangepast;
Gelet op het OCMW-decreet en in het bijzonder de bepalingen van artikel 220.
Gelet op de bepalingen van artikel 32 van de statuten van de Welzijnsband
Meetjesland.

BESLUIT: Met 23 stemmen voor.

Artikel 1: De statuten van de vereniging Welzijnsband Meetjesland dd. 8
november 2004 worden aangepast zoals opgenomen in de bijlage van dit
besluit.

3.

Goedkeuring van het budget 2011. (277095)

Gelet op het budget 2011 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland opgesteld
door de Ontvanger van de Vereniging;
Overwegende dat het een budget betreft dat een volledig werkjaar bestrijkt;
Overwegende dat in 2011 een stijging van de kosten ten overstaan van de rekening
2009 is voorzien voor wat betreft de interne bezoldigingen door de volledige
tewerkstelling van een derde jurist en een archivaris (+ € 54.000,00);
Overwegende dat in de loop van 2011 de Vereniging verder gebruik zal maken van
de diensten van AudiO voor de organisatie van interne audits in de dertien OCMW’s
van de Welzijnsband;
Dat daardoor de werkingskosten van de vereniging stijgen naar een bedrag van €
25.000,00;
Overwegende dat in de loop van 2011 een verdere bijdrage wordt verwacht uit de
erelonen voor de juristen in verband met de dossiers collectieve schuldenregeling;
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Overwegende dat het resultaat van het budget 0 is omdat de netto-kosten aan de
participerende OCMW’s worden gefactureerd, zodanig dat de Welzijnsband noch
winst, noch verlies maakt;
Overwegende dat in 2011 geen investeringen worden voorzien;
Gelet op het voorstel tot bijdrage van de deelnemende OCMW’s in de kosten van de
Vereniging;
Gelet op het meerjarenplan van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland opgesteld
door de Ontvanger van de Vereniging;
Overwegende dat het meerjarenplan de periode 2010 - 2012 bestrijkt;
Overwegende dat het plan louter indicatief werd opgesteld in verband met de
evolutie van de kosten en opbrengsten van de Welzijnsband Meetjesland;
Dat er bij ongewijzigd beleid werd uitgegaan van een jaarlijks inflatiepercentage van
2 %;
Gelet op de statuten van de Welzijnsband Meetjesland;
Gelet op de bepalingen van de Organieke OCMW-wet;

BESLUIT : Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1 : Het budget voor 2011 van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland en
de bijhorende kostenverdeling van de deelnemende OCMW’s worden
goedgekeurd.
Artikel 2 : Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de hogere
overheid.

4.

Varia. (277096)

De beperkt opkomst van de vertegenwoordigers wordt besproken.

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter
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