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OPENBARE ZITTING
Vincent Van Quickenborne
Bestuurszaken

1 2020_OR_00014 Vertegenwoordiging in AZ Groeninge vzw. - 
Aktename van de vervanging van een 
vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering. 

1 - 2020_OR_00014 - Vertegenwoordiging in AZ Groeninge vzw. - Aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van AZ Groeninge vzw. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Raadslid Hannelore Vanhoenacker werd in de raadszitting van 11 februari 2019 verkozen als 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur en de algemene vergadering van AZ Groeninge. 

Op 11 maart 2020 ontving de algemeen directeur het ontslag van raadslid Hannelore Vanhoenacker 
als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van AZ Groeninge. Haar mandaat in de raad van 
bestuur blijft ze verder opnemen.  

Conform artikel 68 van het huishoudelijk reglement van de raad ontving de algemeen directeur op 11 
maart 2020 een ondertekende verklaring waarin de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als 
raadslid Hannelore Vanhoenacker, raadslid Mia Cattebeke aanduiden als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van AZ Groeninge.

Argumentatie
De verklaring met de aanduiding van raadslid Mia Cattebeke is ondertekend door de meerderheid van 
de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als raadslid Hannelore Vanhoenacker en is dus 
rechtsgeldig. 

De algemeen directeur legt conform artikel 68 van het huishoudelijk reglement deze verklaring ter 
kennisname voor aan de raad.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 68 van het huishoudelijk reglement van de raad.

Besluit
Punt 1
akte te nemen van het ontslag van raadslid Hannelore Vanhoenacker als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van AZ Groeninge.

Punt 2
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akte te nemen van de door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als 
raadslid Hannelore Vanhoenacker, ondertekende verklaring die luidt dat raadslid Mia Cattebeke het 
mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering van AZ Groeninge zal opnemen.

Bijlagen
- Ontslag AV AZ Groeninge.pdf
- Vervanging AZ Groeninge.pdf
- Statuten AZ Groeninge Kortrijk.pdf

2 2020_OR_00015 Vertegenwoordiging in vereniging voor 
sociale dienstverlening Mentor vzw.  - 
Aktename van de vervanging van een 
vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering. 

2 - 2020_OR_00015 - Vertegenwoordiging in vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.  - Aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de aktename van de vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Mevrouw Christine Depuydt werd verkozen als vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene 
vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw in de raadszitting van 11 februari 
2019. 

Met brief van 8 juli 2019, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, diende mevrouw Christine 
Depuydt haar ontslag in als gemeenteraadslid. Haar ontslag als gemeenteraadslid houdt tevens het 
ontslag in van haar mandaat als vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering van 
Mentor vzw. 

Argumentatie
Conform artikel 73 van het huishoudelijk reglement van de raad ontving de algemeen directeur op 10 
maart 2020 een ondertekende verklaring waarin de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als 
mevrouw Chrstine Depuydt, raadslid Benjamin Vandorpe aanduiden als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van vereniging voor sociale dienstverlening Mentor vzw.

De verklaring met aanduiding van raadslid Benjamin Vandorpe is ondertekend door de meerderheid 
van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst en is dus rechtsgeldig. 

De algemeen directeur legt conform artikel 73 van het huishoudelijk reglement deze verklaring ter 
kennisname voor aan de raad.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 73 van het huishoudelijk reglement van de raad.

Besluit



4/8 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Punt 1
akte te nemen van de door de meerderheid van de raadsleden die voorkomen op dezelfde lijst als 
mevrouw Christine Depuydt, ondertekende verklaring die luidt dat raadslid Benjamin Vandorpe het 
mandaat van vertegenwoordiger in de algemene vergadering van vereniging voor sociale 
dienstverlening Mentor vzw zal opnemen.

Bijlagen
- Statuten Mentor.pdf
- Vervanging Mentor.pdf

Kelly Detavernier
Bestuurszaken

3 2020_OR_00016 OCMW-verenigingen.  - Evaluatieverslag 
welzijnsvereniging Audio.  - Kennisname

3 - 2020_OR_00016 - OCMW-verenigingen.  - Evaluatieverslag welzijnsvereniging Audio.  - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het evaluatieverslag van 
welzijnsvereniging Audio.

Beschrijving
Aanleiding en context
Welzijnsvereniging Audio bezorgde het evaluatieverslag 2013-2018 aan het OCMW.

Argumentatie
Conform artikel 492 van het decreet over het lokaal bestuur legt Audio als welzijnsvereniging in de 
loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de raden voor maatschappelijk welzijn een 
evaluatieverslag voor aan de raden van de deelgenoten.

Dit verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de raden van de deelgenoten zich 
dienen uit te spreken.

Juridische grond
Artikel 492, derde lid van het decreet lokaal bestuur.

 

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

Advies
Geert Hillaert
Gunstig advies

Frank De Laere
Geen advies noodzakelijk

Fabienne Rogiers
Gunstig onder voorwaarden
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Besluit
Punt 1
Akte te nemen van het evaluatieverslag van welzijnsvereniging Audio. 

Bijlagen
- Evaluatieverslag Audio 2013-2018.pdf
- OR - evaluatieverslag Audio.pdf

Philippe De Coene
Bestuurszaken

4 2020_OR_00019 Samenstelling bijzonder comité voor de 
sociale dienst - Verhindering comitélid - 
vervanging

4 - 2020_OR_00019 - Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst - Verhindering comitélid - vervanging

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
Nic Cattebeke is verhinderd als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst omwille van 
medische redenen. Deze nota regelt de aanduiding van een vervanger voor de periode van 
verhindering.

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad voor maatschappelijk welzijn nam in de zitting van 9 december 2019 akte van de 
eedaflegging van Nic Cattebeke als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Nic Cattebeke is verhinderd als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst omwille van 
medische redenen tot 30 juni 2020. Hij bezorgde hiervoor op 10 april 2020 een medisch attest samen 
met de vraag om vervangen te worden aan de algemeen directeur.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst nam akte van de verhindering van Nic Cattebeke in de 
zitting van 21 april 2020.

Argumentatie
Wanneer het bijzonder comité akte neemt van de decretale verhindering van een lid moet een 
vervanger aangeduid worden. Bij de decretale verhindering zal de vervanger comitélid blijven zolang 
de periode van verhindering duurt. Daarna neemt het voorheen verhinderde lid weer zijn plaats in.

Om te bepalen wie het nieuwe lid van het bijzonder comité wordt, kijkt men eerst naar de akte van 
voordracht op basis waarvan het verhinderde comitélid verkozen werd. Staan op die akte nog een of 
meer opvolgers dan worden zij in die volgorde opgeroepen om de eed af te leggen.

Op de akte van voordracht op basis waarvan Nic Cattebeke verkozen werd als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst staan geen opvolgers meer.

Als er geen opvolgers meer zijn voor het te vervangen comitélid dan kunnen de OCMW-raadsleden 
van de lijst die het betreffende lid hebben voorgedragen samen een nieuw kandidaat-lid en een of 
meer kandidaat-opvolgers voordragen. Ze hebben daarvoor 60 dagen de tijd. De nieuwe akte moet 
voldoen aan dezelfde voorwaarden als de akten die ingediend zijn bij het begin van de legislatuur. De 
akte moet aan de algemeen directeur bezorgd worden ten laatste 8 dagen voor de vergadering van de 
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OCMW-raad waarop de geloofsbrieven van het nieuwe comitélid en de opvolgers zullen worden 
onderzocht. De algemeen directeur zal een afschrift van de akte aan de raadsvoorzitter van het 
OCMW bezorgen. Als de geloofsbrieven goedgekeurd worden, is de kandidaat verkozen verklaard en 
worden de kandidaat-opvolgers aangesteld in de volgorde van hun voordracht.

Op 6 april 2020 werd de akte van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst bezorgd aan de algemeen directeur. De akte vermeldt Nic Cattebeke als kandidaat-lid 
voor het comité en Mia Cattebeke als opvolger.

De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht van kandidaat-leden aan de voorzitter van 
de raad.

De voorzitter onderzoekt deze akte van voordracht op haar ontvankelijkheid.

Zij stelt vast dat de voordrachtsakte ontvankelijk is:

- de voorgedragen kandidaat en de opvolger hebben de Belgische nationaliteit en voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden;

- de gedagtekende akte is ondertekend door de meerderheid van de OCMW-raadsleden van de lijst 
die het betreffende lid hebben voorgedragen;

- de akte werd tijdig overhandigd aan de algemeen directeur, zijnde ten laatste acht dagen voor de 
raadszitting.

Vervolgens worden de geloofsbrieven onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de betrokkenen voldoen 
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet in een geval van onverenigbaarheid verkeren. De 
geloofsbrieven worden (al dan niet-met eenpasigheid van stemmen) goedgekeurd.

Bijgevolg wordt Mia Cattebeke verkozen verklaard als opvolger van Nic Cattebeke.

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

Besluit
Punt 1
Kennis te nemen van de ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst en Mia Cattebeke verkozen te verklaren als opvolger van Nic Cattebeke 
als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de stad Kortrijk. Mia Cattebeke zal Nic 
Cattebeke vervangen zolang de verhindering duurt.

Bijlagen
- Vraag om vervangen te worden_Nic Cattebeke.pdf
- Akte van voordracht BCSD.pdf
- Medisch attest Nic Cattebeke.pdf
- Geloofsbrieven_Mia_Cattebeke.pdf
- Geloofsbrieven_Nic_Cattebeke.pdf

5 2020_OR_00017 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van 
welzijnsvereniging W13. - Kennisname
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5 - 2020_OR_00017 - OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van welzijnsvereniging W13. - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissingen van Welzijnsvereniging W13.

Beschrijving
Aanleiding en context
Welzijnsvereniging W13 bezorgde de verslagen van de raad van bestuur van 31 januari 2020 en van 
de raad van bestuur van 28 februari 2020 aan het OCMW.

Argumentatie
Conform artikel 66 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn neemt 
de raad kennis van de besluiten van de welzijnsverenigingen.

Juridische grond
Artikel 484 Decreet Lokaal Bestuur - § 4. Het huishoudelijk reglement van het bevoegde orgaan van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze het de beslissingen van de 
welzijnsvereniging bespreekt.

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

Advies
Frank De Laere
Gunstig advies

Geert Hillaert
Gunstig advies

Joris Beaumon
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 31 januari 2020 en van de raad van 
bestuur van 28 februari 2020 van welzijnsvereniging W13. 

Bijlagen
- W13 RVB 20200131.pdf
- W13 RVB 20200228.pdf

6 2020_OR_00018 OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van 
welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis 
inclusief meerjarenplan en budgetwijziging.  - 
Kennisname

6 - 2020_OR_00018 - OCMW-verenigingen.  - Beslissingen van welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis inclusief meerjarenplan en budgetwijziging.  - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Michaël Desmet

Beknopte samenvatting
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissingen van Vereniging Ons Tehuis.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis bezorgde het verslag van de algemene vergadering van 29 
november 2019 en van de raad van bestuur van 29 november 2019 aan het OCMW.

De algemene vergadering keurde in deze zitting het meerjarenplan en de budgetwijziging goed. 

Argumentatie
Conform artikel 66 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn neemt 
de raad kennis van de besluiten van de welzijnsverenigingen.

Juridische grond
Artikel 484 Decreet Lokaal Bestuur - § 4. Het huishoudelijk reglement van het bevoegde orgaan van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bepaalt op welke wijze het de beslissingen van de 
welzijnsvereniging bespreekt.

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

Advies
Frank De Laere
Gunstig advies

Geert Hillaert
Gunstig advies

Joris Beaumon
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Akte te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 29 november 2019 en van de algemene 
vergadering van 29 november 2019 inclusief het meerjarenplan en de budgetwijziging van Vereniging 
Ons Tehuis. 

Bijlagen
- VOT RVB 20191129.pdf
- VOT AV 20191129.pdf
- MJP2020-2025_VerenigingOnsTehuis.pdf
- Budgetwijziging 2019_VerenigingOnsTehuis.pdf


