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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluitenlijst Zitting van 2 december 

2019

MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

Kelly Detavernier

Bestuurszaken

1 2019_OR_00076 Jaarrekening 2018 - Aktename goedkeuring door de gouverneur. 

Financiën

2 2019_OR_00074 Meerjarenplan - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025

3 2019_OR_00075 Tariefreglement OCMW  vanaf 1 januari 2020 - Vaststellen

Mondelinge vragen

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Parkeerplaatsen voor mensen met een 
beperking aan het zwembad tijdens de Warmste Week.
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MEDEDELINGEN

OPENBARE ZITTING

Kelly Detavernier

Bestuurszaken

1 2019_OR_00076 Jaarrekening 2018 - Aktename goedkeuring door de gouverneur. 

Beknopte samenvatting

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd akte te nemen van de goedkeuring door de 
gouverneur van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

Punt 1
Akte te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018.

Bijlagen

- JR_OCMWKortrijk_brief_en_besluit.pdf

Financiën

2 2019_OR_00074 Meerjarenplan - Vaststelling meerjarenplan 2020-2025

Beknopte samenvatting

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en 
financiële planning vastleggen in een meerjarenplan voor de periode 2020 tot 2025. Het 
meerjarenplan is opgemaakt volgens de aangepaste regels van de beleids- & beheerscyclus (BBC).

Het komt de OCMW-raad toe om zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. 

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Het komt de OCMW-raad toe om zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen. 

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.
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Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

Punt 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Bijlagen

- MJP_BBC2020_2020_0_strategischeNota_20191107 (003).pdf
- Omgevingsanalyse Stad Kortrijk_gecompr.pdf
- Meerjarenplan 2020-2025 Kortrijk.pdf

3 2019_OR_00075 Tariefreglement OCMW  vanaf 1 januari 2020 - Vaststellen

Beknopte samenvatting

Er werd beslist om vanaf nu jaarlijks een lijst met tarieven met betrekking tot het OCMW voor het 
volgend jaar voor te leggen aan het Vast Bureau om te laten vaststellen door de OCMW-raad.
Deze nota omvat de door de diverse diensten van het OCMW voorgestelde tarieven om toe te 
passen met ingang van 2020.

Regelgeving bevoegdheid

De OCMW-raad is bevoegd op basis van artikel 77-78 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

Punt 1
Het tariefreglement OCMW 2020, zoals opgenomen in bijlage, met ingang van 1 januari 2020 vast te 
stellen.

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen

- Tariefreglement OCMW_2020.pdf

Mondelinge vragen

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Parkeerplaatsen voor mensen met een 
beperking aan het zwembad tijdens de Warmste Week.
BEHANDELD

Mondelinge vraag
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Indiener(s):
Carol Leleu,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
5 december 2019 11:37

Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu en het bijhorend antwoord van schepen 
Axel Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.


