NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN DE
WELZIJNSBAND MEETJESLAND
donderdag 26 mei 2011

Ocmw
Maldegem
AANWEZIG:
Marleen Van den Bussche, voorzitter Welzijnsband ;
Baetslé Hans, De Muynck Johan, Mestdag Antoon, Hautekeete Gilbert, Dellaert Ann,
Van de Velde Etienne, Van den Kerchove Johan en De Sutter Ingrid, leden.
Luc Van Vynckt, secretaris Welzijnsband ;
AFWEZIG: (verontschuldigd)

VERSLAG
1.

Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 13 april 2011.
(303569)

De notulen van de raad van bestuur van 13 april 2011 worden goedgekeurd.

2.

Bepalen van de visie van de Welzijnsband Meetjesland ivm het project
"Streeknetwerk Meetjesland (SMM)"; akkoord over de principes bereidheid tot afvaardiging. (303570)

In verband met het proeftuinproject “Streeknetwerk Meetjesland” zal aan
Streekplatform + Meetjesland volgend standpunt worden meegedeeld:
“De Raad van Bestuur van de Welzijnsband Meetjesland in zitting van 26 mei 2011
kan zich akkoord verklaren met de doelstellingen en principes van het project
“Streeknetwerk Meetjesland” zoals ze in uw mail worden geformuleerd. Evenwel is
het zo dat de Vereniging Welzijnsband Meetjesland zelf, geen deel wenst uit te
maken van een van de toekomstige deelnetwerken van het SNM. De reden hiervoor
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is dat de Vereniging moet gezien worden als een samenwerkende uitbreiding van de
13 OCMW’s van het Meetjesland en als dusdanig ook decretaal (OCMW-decreet) is
voorzien en georganiseerd. De werking en de beleidsvoering van de vereniging
gebeurt vanuit de 13 OCMW’s, en in die zin is er ook geen behoefte aan een extra
administratieve ondersteuning vanuit de nieuw op te richten VZW.
De Welzijnsband Meetjesland is wel bereid om een vertegenwoordiger af te
vaardigen naar de Ontwikkelingsgroep SNM om samen met de 13 gemeenten en de
regionale organisaties verder vorm te geven aan de SNM.”
Voorlopig zal de heer Etienne Van de Velde, voorzitter van het OCMW van Evergem
deelnemen aan de samenkomsten van de groep; vervolgens is het de bedoeling dat
een OCMW-secretaris zijn plaats overneemt.

3.

Kennisgeving van de lange termijnplanning van de audits uit te voeren
door AudiO (2012 - 2018). (303571)

De hiernavolgende planning voor de audits voor de periode 2011 – 2018 wordt
goedgekeurd:
Gemeenschappelijke audits
(4 op 6 jaar)
2011 Verbruiksgoederen
(alle OCMW’s)
2012 Maatschappelijke
dienstverlening deel één

2013 Maatschappelijke
dienstverlening deel één
2014 Niet-piloot BBC : 2de fase M.D.
Piloot BBC:
Budgetteringsproces
2015 Niet-piloot BBC :
budgetteringsproces
Piloot BBC : 2de fase M.D.
2016 2de fase maatschappelijke
dienst
2017 3de fase maatschappelijke
dienst
2018 3de fase maatschappelijke
dienst

Specifieke audits
Opvolgaudit
(6 op 6 jaar) zie punt 2
(6 op 6 jaar)
p. 3
Verzekeringen
Lonen en wedden
(11 OCMW’s)
(5 OCMW’s)
Verzekeringen
(2 OCMW’s)
IT- en informatieveiligheid (13)
EIGEN INVULLING

Lonen en wedden
(8 OCMW’s)

EIGEN INVULLING

IT- en
informatieveiligheid
1ste fase M.D.

EIGEN INVULLING

budgetteringsproces

EIGEN INVULLING

EIGEN INVULLING

EIGEN INVULLING

2de fase M.D.

EIGEN INVULLING

EIGEN INVULLING
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4.

Varia (303572)

Er zijn geen variapunten.

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter
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