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Raad van Bestuur - VERSLAG 
26 april 2019 – 9u30 
 

WZC De Meers – Schakelstraat 43, Waregem 

_______________________________________________________________________________ 
 
Agenda: 
 

 
 

A. Punten ter beslissing  
 

1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur: 
 
Verslag van de raad van bestuur van 22 maart 2019 - goedkeuring 
 
Verslag dagelijks bestuur van 4 april 2019  - kennisname 

 
2. Energiehuis : aanstelling raad van bestuur als beleidsgroep en samenstelling 

kredietcommissie 

 
3. Goedkeuring draft projectdossier “de circulaire economie versterken door gebruik 

te maken van het potentieel van data” 
 

4. Eerstelijnszones : afspraken mbt vertegenwoordiging in de zorgraden 
 

B. Punten ter bespreking 
 

5. Statutenwijziging : stand van zaken 
 

6. Geïntegreerd breed onthaal : bespreking verdere aanpak 
 

7. Varia   
 

 
Aanwezigheden :  
 

Anzegem Vaneeckhout Jeremie schepen Aanwezig 

Anzegem Maselis Stijn deskundige Aanwezig 

Avelgem Verschuere Annicq schepen Aanwezig 

Avelgem Debeurme Christine deskundige Aanwezig 

CAW Heytens Pascal directeur Aanwezig 

CAW Jacques  Sarah raadslid Aanwezig 

Deerlijk Vanderbeken  Louis schepen Aanwezig 

Deerlijk Piepers Hans deskundige Aanwezig 



Harelbeke Callewaert Lynn schepen Aanwezig 

Harelbeke Decuypere Micheline deskundige Aanwezig 

Kortrijk De Coene Philippe schepen Aanwezig 

Kortrijk Desmet Nathalie deskundige Aanwezig 

Kuurne Deloof Bram schepen Verontschuldigd 

Kuurne Persyn Els deskundige Aanwezig 

Lendelede Lammertyn Rita raadslid Aanwezig 

Lendelede Vandecasteele Christophe deskundige Verontschuldigd 

Menen Declercq Angelique schepen Aanwezig 

Menen Algoedt Eric deskundige Aanwezig 

Spiere-Helkijn Glorieux Willy schepen Aanwezig 

Spiere-Helkijn Lefebvre Wout deskundige Verontschuldigd 

Waregem Kerckhove Joost schepen Aanwezig 

Waregem De Backer Bruno deskundige Verontschuldigd 

Wervik Ghesquière Sonny schepen Verontschuldigd 

Wervik Verhelst Véronique deskundige Aanwezig 

Wevelgem Acke Frank schepen Aanwezig 

Wevelgem Oosthuyse Stefaan deskundige Aanwezig 

Wielsbeke Abid Rachida schepen Aanwezig 

Wielsbeke Debrabandere Bruno deskundige Aanwezig 

Zwevegem Claeys Marc schepen Aanwezig 

Zwevegem Vanlangenhove Jan deskundige Aanwezig 

 

Kim Van Belleghem (directeur W13) woont de vergadering bij. 
 
 
Bijlagen:  
 

 Agendapunt : Aanstelling raad van bestuur als beleidsteam en samenstelling 

kredietcommissie 

 Agendapunt: Goedkeuring draft projectdossier “de circulaire economie versterken door 
gebruik te maken van het potentieel van data” 

 Bijlage : aanvraagformulier_ De circulaire economie versterken datamining_draft 
 Agendapunt : Eerstelijnszones : afspraken mbt vertegenwoordiging in de zorgraden 

 
 

 

Besluiten : 
 

 
 

A. Punten ter beslissing  
 

1. Verslagen raad van bestuur en dagelijks bestuur: 
 
Verslag van de raad van bestuur van 22 maart 2019 – goedkeuring 

 
Besluit : 
 
De raad van bestuur keurt het verslag goed. 

 
Verslag dagelijks bestuur van 4 april 2019  - kennisname 
 
De raad van bestuur neemt kennis van het verslag.   

 



2. Energiehuis : aanstelling raad van bestuur als beleidsgroep en samenstelling 

kredietcommissie 

 
Besluit :  
 
De Raad van Bestuur beslist formeel om als beleidsgroep voor het Energiehuis op te treden; 
 
De Raad van Bestuur (beleidsgroep Energiehuis) richt een kredietcommissie op met volgende 

leden:  
 

Stad/gemeente voordracht effectief lid kredietcommissie 

Anzegem 
De heer Jeremie Vaneeckhout (afv. 
Beleidsgroep) 

Deerlijk 
De heer Louis Vanderbeken (afv. 
Beleidsgroep) 

Harelbeke De heer Dominique Windels (expert) 

Kortrijk Mevrouw Sophie Desender (expert) 

Lendelede  Mevrouw Claudine Roegiers (expert) 

Menen De heer Frederik Van Maele (expert) 

Waregem De heer Kerkhove Joost (afv. Beleidsgroep) 

Wervik De heer Sonny Ghesquière(afv. Beleidsgroep) 

Wevelgem Mevrouw Lobke Maes (expert) 

Zwevegem Mevrouw Eliane Spincemaille (expert) 
 
 

 
3. Goedkeuring draft projectdossier “de circulaire economie versterken door gebruik 

te maken van het potentieel van data” 
 
 

Besluit: 
De raad van bestuur van W13 : 

 keurt de draft van het projectdossier goed en geeft het mandaat aan de directeur om het 
dossier te finaliseren; 

 geeft de opdracht aan de directeur om het dossier voor te leggen aan de betrokken partners 
ter goedkeuring en na te gaan of de gevraagde loonsubsidie strookt met de PDPO-middelen; 

 geeft het mandaat aan de directeur om het dossier in te dienen. 

 
4. Eerstelijnszones : afspraken mbt vertegenwoordiging in de zorgraden 

 
Besluit: 
De Raad van Bestuur beslist: 

1) Volgende vertegenwoordiging na te streven in de zorgraden van de ELZ Menen, Kortrijk, 
Waregem: 

a. 6 leden voor de cluster lokale besturen, waarvan minstens een mandataris 
b. 3+1 leden in de cluster Welzijn, teneinde tot 10 vertegenwoordigers van het 

publieke en het CAW aanbod te komen; 
OF 
2+1 leden in de cluster Welzijn + 1 lid in de cluster optionele voor de publieke 

woonzorgcentra, teneinde tot 10 vertegenwoordigers van het publieke en het CAW 

aanbod te komen;  
 

2) Om voor de vertegenwoordigers in de zorgraad voor de lokale besturen vanuit de cluster 
Welzijn (en desgevallend de cluster Optionele) te streven naar:  

a. een vertegenwoordiger van CAW Zuid-West-Vlaanderen; 
b. een vertegenwoordiger met bijzondere expertise betreffende de sociale dienst van 

het OCMW; 

c. een vertegenwoordiger met bijzondere expertise betreffende de openbare lokale 
dienstecentra en passende affiniteit met publieke woonzorgcentra; 



d. een vertegenwoordiger met bijzondere expertise betreffende woonzorgcentra en 

passende affiniteit met de publieke lokale dienstencentra; 

 
3) Om in de cluster Optionele een vertegenwoordiging na te streven van de sectoren: 

a. Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap, en hierbij rekening te houden 
met diversiteit en regionale spreiding, volwassenen-minderjarigen, type 
beperking/zorgaanbod; 

b. Bijzondere jeugdzorg; 

 
4) De deelgenoten (lokale besturen en het CAW) op te roepen tot een onderling afgestemde 

invulling van het bovengenoemde kader te komen en dit te delen en hierover terug te 
koppelen met alle vertegenwoordigers van lokale besturen en het CAW in het 
veranderteam zodat zij zich passend kunnen organiseren binnen het veranderteam. Voor 
de samenstelling van de (voorlopige) zorgraad realiseren de lokale besturen binnen hun 

vertegenwoordiging een passende, evenwichtige regionale spreiding; 
 

5) In de verdere evoluties naar de realisatie van de zorgraden, en de invulling van het concept 
van ‘regionale zorgraad Zuid-West-Vlaanderen’, volgende invulling na te (laten) streven: 

a. Behoud van de verdeling van mandaten over de clusters.  Met name 6 + 6 + 6 + 2 

+ 4; 
b. Streven dat bij het bepalen van het afsprakenkader voor de aanduiding of 

verkiezing van vertegenwoordigers voor de verschillende clusters: 
i. Een duidelijk, ondubbelzinnig en strikt kader afgebakend wordt; 
ii. De stemmen niet verdeeld worden over de aanwezigen maar over de 

organisaties (cq. 1 per organisatie) conform de werkvorm voor dewelke 
men betrokken partij is; 

c. De ‘regionale zorgraad Zuid-West-Vlaanderen’ wordt bij uitstek een plek waar 
beleidsmatig afgestemd wordt, en de delegatie vanuit de zorgraad naar de 

regionale zorgraad omvat bijgevolg minstens de betrokken mandataris uit de 
zorgraad. 
 

6) Volgende vertegenwoordiging naar voor te schuiven, onder voorbehoud van verdere 
afstemming tussen de mandatarissen binnen de ELZ regio Menen : 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
Voor W13, 
 

 
Philippe De Coene 
Voorzitter 
 


