NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN DE
WELZIJNSBAND MEETJESLAND
maandag 27 september 2010
Ocmw Aalter
AANWEZIG:
Marleen Van den Bussche, voorzitter Welzijnsband .
Baetslé Hans, De Muynck Johan, De Neve Bieke, Fredrick Caroline, Hautekeete
Gilbert, Van de Velde Etienne, Cools Martine, leden.
Luc Van Vynckt, secretaris Welzijnsband ;
AFWEZIG: (verontschuldigd): Johan Van den Kerchove, Danny Smessaert en
Frank Bruggeman, leden.

PERSONEEL
1.

Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 31 mei 2010.
(262504)

De notulen van de raad van bestuur van 31 mei 2010 worden unaniem goedgekeurd.
2.

Presentatie van de VZW Boeren op een Kruispunt, in verband met de
problemen van boeren en tuinders. (262507)

Door Riccy Focke, directeur van de vzw Boeren op een kruispunt wordt een
uiteenzetting gegeven waarin volgende punten aan bod komen:
-

-

-

Een omschrijving van de problemen van boeren en tuinders, uitgebreid naar
zelfstandigen in nood. 30 % van de boerenbedrijven moeten in crisis worden
beschouwd. Dit heeft veel te maken met de toenemende competenties die van
de boeren-bedrijfleiders worden verwacht.
Een bewustmaking over wat er allemaal bestaat in Vlaanderen aan
oplossingen (Boeren op een Kruispunt, Efrem vzw, tussenstap, syndicaten);
ook van het OCMW wordt verwacht dat ze tussenkomen.
Het aanbod van de vzw Boeren op een Kruispunt (globale aanpak)
Aanvullend
inlichtingen
over
crisispremie
(niet
gefailleerden),
faillissementsverzekering, vrijstelling sociale bijdragen.

De vergadering komt tot de vaststelling dat armoedesituaties bij boeren een
onderschat probleem is. Het blijkt ook zeer moeilijk om preventief op te treden
omwille van de mentaliteit bij boeren in problemen. Zij proberen hun moeilijkheden
zoveel mogelijk te ontkennen tot wanneer het te laat is.
Voor de maatschappelijk werkers is het dan ook niet eenvoudig om in de
problematiek tussen te komen. Nochtans hebben de meeste maatschappelijk
werkers die met schuldenproblematiek bezig zijn bij de VVSG al een opleiding
gevolgd in verband met schulden bij zelfstandigen.
Er wordt afgesproken dat de problematiek (samen met de folders) aan de
maatschappelijk werkers van de OCMW’s zullen worden doorgegeven en het wordt
ook een punt voor de samenkomst van de Welzijnsband Sociaal.
3.

Goedkeuring van de aanvraag van mevrouw Renate Cools, juriste, voor de
vermindering van de voltijdse prestaties met een vijfde per 1 november
2010. (262509)

Gelet op het verzoek van mevrouw Renate Cools, contractueel personeelslid (jurist)
van de Welzijnsband Meetjesland om met ingang van 1 november 2010 verder
loopbaanonderbreking te nemen;
Dat zij vraagt om dit te doen via vermindering van prestaties met een vijfde van de
tewerkstelling;
Gelet op de wetgeving terzake;
Gelet op het personeelsstatuut van het contractueel personeel van het OCMW van
Eeklo onder wiens statuut het personeel van de welzijnsband Meetjesland
ressorteert;
Gelet op de bepalingen van de organieke OCMW-wet;
BESLUIT: Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1: Aan mevrouw Renate Cools, juriste Welzijnsband, wordt met ingang van 1
november 2010 loopbaanvermindering toegestaan onder de vorm van vermindering
van arbeidsprestaties voor een vijfde voor een termijn van een jaar.

4.

Aanduiding van een afgevaardigde van de Welzijnsband Meetjesland in de
Algemene Vergadering van vereniging AudiO. (262510)

Met schrijven van 30 juni 2010 deelde AudiO aan de vereniging mee dat de
Welzijnsband Meetjesland aanvaard werd als toetredend lid van de Vereniging
AudiO. De raad van elk van de oprichtende deelgenoten moet deze beslissing wel
nog goedkeuren, maar men verwacht geen problemen terzake.
Aan de Welzijnsband Meetjesland wordt een stemmenaantal van 34730 stemmen in
de Algemene Vergadering van AudiO toegekend. Er wordt gevraagd om een
afgevaardigde van de Welzijnsband aan te duiden.
De algemene Vergadering van AudiO heeft, conform de statuten, ook bepaald dat de
inbreng voor nieuwe leden wordt bepaald op 0,10 euro per inwoner. Daartoe wordt
het meest recente bevolkingscijfer per 1 januari van het jaar voorafgaand aan de
toetreding in aanmerking genomen.

Gelet op het schrijven van 30 juni 2010 van de Vereniging AudiO aan de
Welzijnsband Meetjesland waarin wordt meegedeeld dat de Welzijnsband
Meetjesland wordt aanvaard als toetredend lid van de Vereniging AudiO;
Overwegende dat de raad van elk van de oprichtende deelgenoten deze beslissing
wel nog moet goedkeuren;
Overwegende dat gevraagd wordt om in afwachting van de formele goedkeuringen
reeds een afgevaardigde aan te duiden van de Welzijnsband in de Algemene
Vergadering van AudiO;
Gelet op de statuten van de Welzijnsband Meetjesland waarin aan de Raad van
Bestuur van de Vereniging de bevoegdheid wordt toegekend om afgevaardigden in
organisaties aan te duiden;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet.
BESLUIT: Met unanimiteit van stemmen.
Artikel 1: Wordt aangeduid als afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de
Vereniging AudiO, mevrouw Marleen Van den Bussche, voorzitter van de Vereniging
Welzijnsband Meetjesland.
5.

Aanduiding van een afgevaardigde van de Welzijnsband Meetjesland in de
stuurgroep AudiO. (262511)

In hetzelfde schrijven van de Vereniging AudiO van 30 juni 2010 wordt eveneens
gevraagd om de naam bekend te maken van de vertegenwoordiger voor de
stuurgroep AudiO, zoals die is voorzien in artikel 30 van de statuten.
De raad van Bestuur van de Vereniging Welzijnsband wijst de heer Danny Coene,
OCMW-secretaris van Zomergem aan als lid.
6.

Varia (262512)

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt

secretaris

Marleen Van den Bussche

voorzitter

