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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Besluitenlijst Zitting van 11 mei 2020

MEDEDELINGEN

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. 

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

Kelly Detavernier

Bestuurszaken

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

Philippe De Coene

Bestuurszaken

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

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

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

Aanvullende punten

Mondelinge vragen

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Toename steunvragen omwille van de 
coronacrisis. 
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IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Carmen Ryheul: Voorraden persoonlijke 
beschermingsmiddelen.
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MEDEDELINGEN

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. 

Beknopte samenvatting

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 68 van het huishoudelijk reglement van de raad.

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 het ontslag van raadslid Hannelore Vanhoenacker als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van AZ Groeninge.

Punt 2
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. 



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

Beknopte samenvatting

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Artikel 73 van het huishoudelijk reglement van de raad.

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 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

Beknopte samenvatting

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

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
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Fabienne Rogiers

Gunstig onder voorwaarden

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

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

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.

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

Beknopte samenvatting

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

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

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

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

Beknopte samenvatting

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissingen van Vereniging Ons Tehuis.

Regelgeving bevoegdheid

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

Advies
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Frank De Laere

Gunstig advies

Geert Hillaert

Gunstig advies

Joris Beaumon

Gunstig advies

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft beslist:

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

Aanvullende punten

Mondelinge vragen

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Toename steunvragen omwille van de 
coronacrisis. 
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
David Wemel,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
13 mei 2020 10:56

Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van 
schepen Philippe De Coene zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.
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IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Carmen Ryheul: Voorraden persoonlijke 
beschermingsmiddelen.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Carmen Ryheul,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein

Tijdstip van indienen:
13 mei 2020 10:58

Toelichting:
De raad hoort de mondelinge vraag van raadslid Carmen Ryheul en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk.


