NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE WELZIJNSBAND MEETJESLAND VAN
woensdag 28 november 2007 OM 19.30 UUR.
DIENSTENCENTRUM OCMW AALTER.

AANWEZIG :
Mevr. Van den Bussche Marleen, voorzitter, mevrn. De Deyne Nancy, De Vlieger
Lilly, De Walsche Hilda, Dellaert Ann, Fredrick Caroline, Seynhaeve Ellen, Van den
Abeele Ann, Van Kerckhove Annie, Vettenburg Yolande, de heren Bobelijn Gentiel,
De Bruyne Rudi, De Clerck Willy, Dobbelaere Jean, Huyghe Patrick, Mestdag
Antoon, Nuytinck Aderic, Roels Christian, Schelstraete Luc, Smessaert Danny,
Standaert Stefaan, Van Damme Janvier, Van de Velde Etienne, Van Wonterghem
Peter en Wegge Joris, leden en Van Vynckt Luc, secretaris.
AFWEZIG:

De heren Baetslé Hans (verontschuldigd), De Greve Patrick (verontschuldigd)
,Dermout Luc (verontschuldigd), Heirman Steven (verontschuldigd), Lambrecht
Jozef, Moens Christophe, Reynhout Kurt, Van Acker Roland, Van Hyfte Dirk, Verlot
Jean-Pierre,
mevrn. Buysse Bianca (verontschuldigd), D’hondt Sofie
(verontschuldigd), de Buck Sandra (verontschuldigd), Trenson Marleen
(verontschuldigd), Van Holderbeke Patrice (verontschuldigd), Van Reybroeck Anne
(verontschuldigd), Willems Maribel (verontschuldigd), Martens Nancy en Van de
Veire Sabine.

BEHANDELING VAN DE AGENDAPUNTEN:

1.
GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN 18 APRIL 2007. (46150)
De notulen van de Algemene vergadering van 18 april 2007 worden unaniem
goedgekeurd.
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2.
GOEDKEURING VAN DE INTERNE KREDIETAANPASSINGEN VOOR
2007. (46151)
Gelet op het budget 2007 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 de loop van 2007 is gestart met een nieuwe activiteit van de
Vereniging, met name het archiefbeheer;
Overwegende dat in de loop van 2007 de erelonen voor de juristen in verband met
de dossiers collectieve schuldenregeling zijn gestegen;
Overwegende dat hierdoor een aantal kredietaanpassingen voor 2007 noodzakelijk
zijn;
Overwegende dat de interne kredietaanpassingen voor 2007 interne verschuivingen
zijn van de kredieten die geen effect hebben op de berekende bijdrage van de
besturen aan de Welzijnsband;
Gelet op de statuten van de vereniging Welzijnsband Meetjesland;
Gelet op de bepalingen van de Organieke OCMW-wet;
BESLUIT : Met unanimiteit van stemmen.

Artikel 1: De interne kredietaanpassingen voor 2007worden goedgekeurd.
Artikel 2 :Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de hogere overheid.

3.
GOEDKEURING VAN HET BUDGET VOOR 2008 EN DE BIJDRAGE VAN
DE OCMW'S IN DE KOSTEN. (46152)
Gelet op het budget 2008 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 de loop van 2008 de nieuwe activiteit van de Vereniging, met
name het archiefbeheer, volledig wordt uitgevoerd waardoor de inkomsten van de
sociale maribel volledig zullen worden ontvangen;
Dat daardoor de opbrengsten en de kosten van de vereniging stijgen van €
244.560,00 naar € 262.735,00;
Dat er intern een aantal wijzigingen zijn bij de kosten en opbrengsten van de
deelnemende besturen ingevolge de toetreding tot het activiteitencentrum waar het
archiefbeheer is ondergebracht;
Dat er daarnaast een algemene herschikking is tussen het aandeel van het juridisch
advies en de collectieve schuldenregeling (omwille van de sterke toename van deze
laatste activiteit);
Overwegende dat in de loop van 2008 een toenemende 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 er inzake investeringen, de niet gerealiseerde investering,
voorzien in 2007, met name de vervanging van een laptop, wordt hernomen;
Gelet op het voorstel tot bijdrage van de deelnemende OCMW’s in de kosten van de
Vereniging;
Gelet op de statuten van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland;
Gelet op de bepalingen van de Organieke OCMW-wet;
BESLUIT : Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1 :Het budget voor 2008 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.

GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2008 - 2010. (46153)

Gelet op het meerjarenplan van de Vereniging Welzijnsband Meetjesland opgesteld
door de Ontvanger van de Vereniging;
Overwegende dat het meerjarenplan de periode 2008 - 2010 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 voorgestelde meerjarenplanning tot 2010;
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 meerjarenplan 2008 - 2010 wordt goedgekeurd.
Artikel 2 :Van deze beslissing zal kennis worden gegeven aan de hogere overheid.
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5.

VARIA. (46154)

De recente werking van de Welzijnsband Meetjesland wordt informeel besproken en
er wordt afgesloten met een receptie.

Namens de Welzijnsband Meetjesland

De secretaris

Luc Van Vynckt

De voorzitter

Marleen Van den Bussche
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