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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Notulen open zitting Zitting van 21 januari 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; mevrouw Griet 
Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; 
de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Astrid Deceuninck; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer 
Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek Debruyne - 
Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis 
Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer 
Gerdy Casier; de heer Filiep Bouckenooghe; de heer Steven Dewitte; mevrouw Deniza Miftari; de heer 
Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de 
heer Brecht Vermeulen; mevrouw Lieve Lombaert; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Justine 
Pillaert; de heer Dieter Carron; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

21 januari 2019 21:55 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Mededelingen - Schrappen van een punt en punt bij hoogdringendheid
Pt. 7 "Logo Midden-West-Vlaanderen vzw - Aanduiden van een vertegenwoodiger voor de algemene 
vergadering en voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur."

Dit punt wordt afgevoerd van de agenda. Er wordt voorgesteld om geen vertegenwoordiger aan te 
duiden namens het OCMW en aan het Logo voor te stellen om het mandaat ter beschikking te stellen 
van het Zorgbedrijf.

Stemming: met algemene stemmen

Punt bij hoogdringendheid.
Logo Midden-West-Vlaanderen vzw - Ontslag van het OCMW - Goedkeuring.

Er wordt voorgesteld om dit punt bij hoogdringendheid toe te voegen aan de agenda omwille van het 
feit dat de beslissing door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn aangaande de 
vertegenwoordiging dient bezorgd te worden voor 14 februari. De eerst volgende zitting van de 
gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn is pas op 25 februari 2019.

Stemming over de hoogdringendheid: met algemene stemmen

7 2019_RMW_00011 Logo Midden-West-Vlaanderen vzw - Aanduiden 
van een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering en voordracht van een kandidaat-
bestuurder voor de raad van bestuur - Goedkeuring

Beschrijving
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Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur (van toepassing op de raad voor maatschappelijk 
welzijn (RMW) via artikel 74 van het decreet lokaal bestuur)

Bijlagen
1. 190103 aanduiding vertegenwoordiger Gemeente en OCMW AV Logo Midden-

West-Vlaanderen.

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn moet een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aangeduid worden en een kandidaat-bestuur voor 
de raad van bestuur voorgedragen worden.

Met het schrijven d.d. 3 januari 2019 van Logo Midden West-Vlaanderen wordt gevraagd om een 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur.
Deze vertegenwoordiger mag de voorzitter van het vast bureau, een lid van het vast bureau, een 
ocmw-raadslid of een ambtenaar zijn.
De vertegenwoordiger voor de algemene vergadering mag dezelfde zijn als die voor de raad van 
bestuur.

Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voor de raad van bestuur:

-> Voordracht door het vast bureau:

 Michèle Hostekint

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Dit punt wordt afgevoerd van de agenda. Er wordt voorgesteld om geen vertegenwoordiger aan te 
duiden namens het OCMW en aan het Logo voor te stellen om het mandaat ter beschikking te stellen 
van het Zorgbedrijf.
Dit dient meegedeeld te worden voor 14 februari aan het Logo Midden-West-Vlaanderen vzw.
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1 2019_RMW_00012 Notulen openbare vergadering van 7 januari 2019 - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Installatiezitting Stad Roeselare - zittingsverslag
2. Notulen d.d 07.01.2019

Context en argumentatie
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 januari 2019 en het zittingsverslag worden 
ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de raad van maatschappelij welzijn van 7 januari 2019 en het zittingsverslag worden 
goedgekeurd.

2 2019_RMW_00004 Aanduiden van een vertegenwoordiger in de lokale 
adviescommissie omtrent de minimale levering van 
elektriciteit, gas en water - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de 
lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water van 16 september 
1997

Besluit van de Vlaamse Regering van 21/12/2018

Juridische grond
Artikel 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur (van toepassing op de raad voor maatschappelijk 
welzijn (RMW) via artikel 74 van het decreet lokaal bestuur)

Bijlagen
1. Besluit van de Vlaamse Regering van 21.12.2018
2. Vraag tot vernieuwing samenstelling LAC

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de RMW moet er overgegaan worden tot de aanduiding van 
een vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, 
gas en water (LAC).
De Vlaamse Regering besliste op 21/12/2018 dat de mandataris die namens het lokaal bestuur in de 
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LAC zal zetelen in de toekomst een lid dient te zijn van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Door het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt Rina Arteel voorgedragen als effectief 
vertegenwoordiger en mevr. Vanessa Degrendele als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie:
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:
Rina Arteel bekomt zesentwintig ja-stemmen en twee neen-stemmen. Er zijn elf onthoudingen.

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen voor het aanduiden van een 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie: 
De opening van de briefjes geeft volgende uitslag:
Vanessa Degrendele bekomt zevenentwintig ja-stemmen en een neen-stem. Er zijn elf onthoudingen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
Mevr. Rina Arteel, Groene Herderstraat 163, 8800 Roeselare, arteelrina@telenet.be wordt, bij geheime 
stemming, aangeduid als effectief vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie omtrent de 
minimale levering van elektriciteit, gas en water.

Artikel 2
Mevr. Vanessa Degrendele, Beekstraat 19, 8800 Roeselare, vanessa.degrendele@skynet.be, wordt, bij 
geheime stemming, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de lokale adviescommissie 
omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

3 2019_RMW_00005 Zorgbedrijf Roeselare - Aanduiden van twaalf 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 484 van het decreet lokaal bestuur
 Statuten van het Zorgbedrijf Roeselare

Bijlagen
1. Statuten Zorgbedrijf
2. Ministerieel besluit 12 okt 2018 m.b.t. statutenwijziging Zorgbedrijf

Voorgeschiedenis
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 15 januari 2014 en van de 
gemeenteraad van 20 januari 2014 werd de oprichting van en deelname aan de publiekrechtelijke 
vereniging ‘Zorgbedrijf Roeselare’ goedgekeurd. Tegelijkertijd werden ook de statuten goedgekeurd.
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De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging op grond van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zijnde een welzijnsvereniging.

De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd in :

 de algemene vergadering van het Zorgbedrijf op 6 juni 2018
 de raad voor maatschappelijk welzijn op 6 juni 2018
 de gemeenteraad op 26 juni 2018

De statutenwijziging werd bij ministerieel besluit van 12 oktober 2018 goedgekeurd met uitzondering 
van een toevoeging aan artikel 23, dat bepaalde dat de financieel directeur van het Zorgbedrijf over 
dezelfde plichten en bevoegdheden beschikt als de financieel directeur van het OCMW. Dit mandaat 
stelt de financieel directeur van het Zorgbedrijf in staat de vereniging te vertegenwoordigen bij het 
innen van facturen en vorderingen (dwangschriften).

De raad van bestuur van het Zorgbedrijf nam hier akte van in zitting van 28 november 2018.

De statuten worden bijgevolg aangepast zoals voorgesteld, met uitzondering van de betreffende 
toevoeging aan artikel 23.

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) moet er 
overgegaan worden tot de aanduiding van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het 
Zorgbedrijf Roeselare.

Ingevolge artikel 11 van de statuten van het Zorgbedrijf Roeselare is het aantal afgevaardigden van 
het OCMW in de algemene vergadering vastgesteld op twaalf. Het OCMW wordt in de algemene 
vergadering van de vereniging vertegenwoordigd door leden van de RMW van het OCMW.

Ingevolge artikel 484 van het decreet lokaal bestuur worden de leden door de RMW aangewezen bij 
geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
beschikt daarbij over één stem.

Door het vast bureau worden volgende vertegenwoordigers voorgedragen : 

Tom Vandenkendelaere, Veroniek Desender, Caroline Martens, Matthijs Samyn, Ria Vanzieleghem, 
Astrid Deceuninck, Henk Kindt

Door de politieke fracties, die niet vertegenwoordigd zijn in het vast bureau, worden volgende 
vertegenwoordigers voorgedragen : 

N-VA: Dieter Carron en Siska Rommel
VLAAMS BELANG: Immanuel De Reuse en Jeaninne Vandenabeele
Groen: Deniza Miftari

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen. De stemming geeft volgend 
resultaat:

Tom Vandenkendelaere bekomt drie stemmen.
Veroniek Desender bekomt drie stemmen.
Caroline Martens bekomt drie stemmen.
Matthijs Samyn bekomt drie stemmen.
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Ria Vanzieleghem bekomt drie stemmen.
Astrid Deceuninck bekomt vier stemmen.
Henk Kindt bekomt vier stemmen.
Dieter Carron bekomt vier stemmen.
Siska Rommel bekomt drie stemmen.
Immanuel De Reuse bekomt drie stemmen.
Jeaninne Vandenabeele bekomt drie stemmen.
Deniza Miftari bekomt drie stemmen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
De voorgedragen kandidaten worden elk afzonderlijk beschouwd als zijnde voorgedragen namens de 
OCMW-raadsleden die tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2018 verkozen werden op dezelfde lijst 
als de voorgedragen kandidaat, teneinde toe te laten dat bij einde mandaat of bij verhindering een 
vervanger kan worden aangewezen met een door de meerderheid van de raadsleden die op dezelfde 
lijst werden verkozen ondertekende verklaring, behalve als het mandaat bekomen werd als jongste in 
jaren bij staking van stemmen.

Artikel 2
Volgende raadsleden worden, bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van het Zorgbedrijf Roeselare :

 Tom Vandenkendelaere
 Veroniek Desender
 Caroline Martens
 Matthijs Samyn
 Ria Vanzieleghem
 Astrid Deceuninck
 Henk Kindt
 Dieter Carron
 Siska Rommel
 Immanuel De Reuse
 Jeaninne Vandenabeele
 Deniza Miftari

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Zorgbedrijf Roeselare, Gasthuisstraat 10, 
8800 Roeselare.

4 2019_RMW_00006 Zorgbedrijf Roeselare - Aanduiden van zes 
vertegenwoordigers in de raad van bestuur - 
Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 484 van het decreet lokaal bestuur
 Statuten van het Zorgbedrijf Roeselare

Bijlagen
1. Statuten Zorgbedrijf
2. Ministerieel besluit 12 okt 2018 m.b.t. statutenwijziging Zorgbedrijf

Voorgeschiedenis
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van 15 januari 2014 en van de 
gemeenteraad van 20 januari 2014 werd de oprichting van en deelname aan de publiekrechtelijke 
vereniging ‘Zorgbedrijf Roeselare’ goedgekeurd. Tegelijkertijd werden ook de statuten goedgekeurd.

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging op grond van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zijnde een welzijnsvereniging.

De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd in :

 de algemene vergadering van het Zorgbedrijf op 6 juni 2018
 de raad voor maatschappelijk welzijn op 6 juni 2018
 de gemeenteraad op 26 juni 2018

De statutenwijziging werd bij ministerieel besluit van 12 oktober 2018 goedgekeurd met uitzondering 
van een toevoeging aan artikel 23, dat bepaalde dat de financieel directeur van het Zorgbedrijf over 
dezelfde plichten en bevoegdheden beschikt als de financieel directeur van het OCMW. Dit mandaat 
stelt de financieel directeur van het Zorgbedrijf in staat de vereniging te vertegenwoordigen bij het 
innen van facturen en vorderingen (dwangschriften).

De raad van bestuur van het Zorgbedrijf nam hier akte van in zitting van 28 november 2018.

De statuten worden bijgevolg aangepast zoals voorgesteld, met uitzondering van de betreffende 
toevoeging aan artikel 23.

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) moet er 
overgegaan worden tot de aanduiding van de vertegenwoordigers in de raad van bestuur van het 
Zorgbedrijf Roeselare. 

Ingevolge artikel 16 van de statuten van het Zorgbedrijf Roeselare is het aantal afgevaardigden van 
het OCMW vastgesteld op zes. Het OCMW wordt in de raad van bestuur van de vereniging 
vertegenwoordigd door de afgevaardigden hiervoor aangeduid door de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn uit de algemene vergadering. 

Ingevolge artikel 484 van het decreet lokaal bestuur worden de leden door de RMW aangewezen bij 
geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
beschikt daarbij over één stem. 

In zitting van heden werden volgende raadsleden aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van het Zorgbedrijf Roeselare: 
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 Tom Vandenkendelaere
 Veroniek Desender
 Caroline Martens
 Matthijs Samyn
 Ria Vanzieleghem
 Astrid Deceuninck
 Henk Kindt
 Dieter Carron
 Siska Rommel
 Immanuel De Reuse
 Jeaninne Vandenabeele
 Deniza Miftari

Door het vast bureau worden volgende vertegenwoordigers voorgedragen :

 Veroniek Desender
 Caroline Martens
 Matthijs Samyn
 Henk Kindt

Door de politieke fracties, die niet vertegenwoordigd zijn in het vast bureau, worden volgende 
vertegenwoordigers voorgedragen : 

 N-VA: Dieter Carron
 VLAAMS BELANG: Immanuel De Reuse

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen. De stemming geeft volgend 
resultaat:

 Veroniek Desender bekomt zes stemmen.
 Caroline Martens bekomt bekomt zes stemmen.
 Matthijs Samyn bekomt zes stemmen.
 Henk Kindt bekomt zes stemmen.
 Dieter Carron bekomt zeven stemmen.
 Immanuel De Reuse  bekomt zes stemmen.

     Er zijn twee blanco-stemmen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
De voorgedragen kandidaten worden elk afzonderlijk beschouwd als zijnde voorgedragen namens de 
OCMW-raadsleden die tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2018 verkozen werden op dezelfde lijst 
als de voorgedragen kandidaat, teneinde toe te laten dat bij einde mandaat of bij verhindering een 
vervanger kan worden aangewezen met een door de meerderheid van de raadsleden die op dezelfde 
lijst werden verkozen ondertekende verklaring, behalve als het mandaat bekomen werd als jongste in 
jaren bij staking van stemmen.
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Artikel 2
Volgende raadsleden worden, bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur in het Zorgbedrijf Roeselare :

 Veoniek Desender
 Caroline Martens
 Matthijs Samyn
 Henk Kindt
 Dieter Carron
 Immanuel De Reuse

Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het Zorgbedrijf Roeselare, Gasthuisstraat 10, 
8800 Roeselare.

5 2019_RMW_00007 AZ Delta vzw - Aanduiden van dertien 
vertegenwoordigers in de algemene vergadering - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 506 van het decreet lokaal bestuur
 Statuten van AZ Delta

Bijlagen
1. Statuten AZ Delta
2. Ministerieel besluit van 19 december 2018: goedkeuring statuten AZ Delta
3. Voordrachten CDenV
4. Voordrachten sp.a &amp;de vernieuwers
5. Voordrachten N-VA

Voorgeschiedenis
Het fusieziekenhuis AZ Delta vzw werd opgericht per 1 januari 2015.

AZ Delta vzw werd gevormd door drie rechtspersonen of deelgenoten, met name het VZW ziekenhuis 
HHRM, het OCMW Roeselare (inrichter van het ziekenhuis SZR) en het stadsbestuur.

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging op grond van deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zijnde een ziekenhuisvereniging.

De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd :

 door de raad van bestuur van AZ Delta vzw op 20 juni 2018 en de medische raad verleende 
op 2 juli 2018 een voorlopig positief advies

 door de raad voor maatschappelijk welzijn op 4 juli 2018
 door de gemeenteraad op 17 september 2018
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Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) moet er 
overgegaan worden tot de aanduiding van vertegenwoordigers in de algemene vergadering van AZ 
Delta. 

Ingevolge artikel 10 van de statuten van AZ Delta wordt het OCMW Roeselare vertegenwoordigd in de 
algemene vergadering door dertien afgevaardigden aangeduid door de RMW.  Deze afgevaardigden 
moeten lid zijn van de RMW. 

Ingevolge artikel 506 van het decreet lokaal bestuur worden de leden door de RMW aangewezen bij 
geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
beschikt daarbij over één stem. 

Door het vast bureau worden volgende vertegenwoordigers voorgedragen: 

 Bart Wenes, Nathalie Muylle, Tom Vandenkendelaere, Ria Vanzieleghem, Astrid Deceuninck, 
Mieke Vanbrussel, Henk Kindt, Liselot De Decker

Door de politieke fracties, die niet vertegenwoordigd zijn in het vast bureau, worden volgende 
vertegenwoordigers voorgedragen : 

 N-VA: Brecht Vermeulen en Lieve Lombaert
 VLAAMS BELANG-fractie: Immanuel De Reuse en Tina Feys
 Groen: Filiep Bouckenooghe

Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen. De stemming geeft volgend 
resultaat:

 Bart Wenes bekomt drie stemmen.
 Nathalie Muylle bekomt drie stemmen.
 Tom Vandenkendelaere bekomt drie stemmen.
 Ria Vanzieleghem bekomt drie stemmen.
 Astrid Deceuninck bekomt drie stemmen.
 Mieke Vanbrussel bekomt drie stemmen.
 Henk Kindt bekomt drie stemmen.
 Liselot De Decker bekomt twee stemmen.
 Brecht Vermeulen bekomt vier stemmen.
 Lieve Lombaert bekomt drie stemmen.
 Immanuel De Reuse bekomt drie stemmen.
 Tina Feys bekomt drie stemmen.
 Filiep Bouckenooghe bekomt drie stemmen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
De voorgedragen kandidaten worden elk afzonderlijk beschouwd als zijnde voorgedragen namens de 
OCMW-raadsleden die tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2018 verkozen werden op dezelfde lijst 
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als de voorgedragen kandidaat, teneinde toe te laten dat bij einde mandaat of bij verhindering een 
vervanger kan worden aangewezen met een door de meerderheid van de raadsleden die op dezelfde 
lijst werden verkozen ondertekende verklaring, behalve als het mandaat bekomen werd als jongste in 
jaren bij staking van stemmen.

Artikel 2
Volgende raadsleden worden, bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van AZ Delta :

 Bart Wenes
 Nathalie Muylle
 Tom Vandenkendelaere
 Ria Vanzieleghem
 Astrid Deceuninck
 Mieke Vanbrussel
 Henk Kindt
 Liselot De Decker
 Brecht Vermeulen
 Lieve Lombaert
 Immanuel De Reuse 
 Tina Feys
 Filiep Bouckenooghe

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan AZ Delta vzw, Rode Kruisstraat 20, 8800 Roeselare 
(martien.lefevere@azdelta.be).

6 2019_RMW_00009 AZ Delta vzw - Aanduiden van zeven 
vertegenwoordigers in de raad van bestuur - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 506 van het decreet lokaal bestuur
 Statuten van AZ Delta

Bijlagen
1. Statuten AZ Delta
2. Ministerieel besluit van 19 december 2018: goedkeuring statutenwijziging AZ 

Delta
3. Voordrachten CD&amp;V
4. Voordracht sp.a &amp;de vernieuwers
5. Voordracht N-VA

Voorgeschiedenis
Het fusieziekenhuis AZ Delta vzw werd opgericht per 1 januari 2015.
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AZ Delta vzw werd gevormd door drie rechtspersonen of deelgenoten, met name het VZW ziekenhuis 
HHRM, het OCMW Roeselare (inrichter van het ziekenhuis SZR) en het stadsbestuur.

De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een 
vereniging op grond van deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 
2017, zijnde een ziekenhuisvereniging.

De laatste statutenwijziging werd goedgekeurd :

 door de raad van bestuur van AZ Delta vzw op 20 juni 2018 en de medische raad verleende 
op 2 juli 2018 een voorlopig positief advies

 door de raad voor maatschappelijk welzijn op 4 juli 2018
 door de gemeenteraad op 17 september 2018

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) moet er 
overgegaan worden tot de aanduiding van vertegenwoordigers in de raad van bestuur van AZ Delta.

Ingevolge artikel 14 van de statuten van AZ Delta wordt het OCMW Roeselare vertegenwoordigd in de 
raad van bestuur, vanaf de oprichting tot de Bijzondere Algemene Vergadering 2022, door zeven 
afgevaardigden; vanaf de Bijzondere Algemene Vergadering 2022 vertegenwoordigd door vijf 
afgevaardigden.

De RMW dient over te gaan tot de aanduiding van zeven afgevaardigden, waarvan maximaal 1/3 
deskundigen kunnen zijn die geen raadslid zijn. Deskundigen mogen geen gemeenteraadslid of lid van 
een raad van maatschappelijk welzijn zijn.

Het behoort tot de bevoegdheid van de RMW om te beslissen of er deskundigen worden aangeduid en 
in voorkomend geval hoeveel deskundigen er worden aangeduid. Indien er deskundigen worden 
aangeduid, formuleert het vast bureau van het OCMW Roeselare een voorstel van kandidaten. Het 
vast bureau stelt voor om geen deskundigen aan te duiden.

Ingevolge artikel 506 van het decreet lokaal bestuur worden de leden door de RMW aangewezen bij 
geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn 
beschikt daarbij over één stem.

 

Door het vast bureau worden volgende vertegenwoordigers voorgedragen : 

 Bart Wenes
 Nathalie Muylle
 Tom Vandenkendelaere
 Henk Kindt

Door de politieke fracties, die niet vertegenwoordigd zijn in het vast bureau, worden volgende 
vertegenwoordigers voorgedragen : 

 N-VA: Brecht Vermeulen
 VLAAMS BELANG: Immanuel De Reuse
 Groen: Filiep Bouckenooghe
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 Gaat over tot de geheime stemming waaraan 39 leden deelnemen. De stemming geeft volgend 
resultaat:

 Dhr. Bart Wenes bekomt zes stemmen.
 Mevr. Nathalie Muylle bekomt zes stemmen.
 Dhr. Tom Vandenkendelaere bekomt zes stemmen.
 Dhr. Henk Kindt bekomt vijf stemmen.
 Dhr. Brecht Vermeulen bekomt zeven stemmen.
 Dhr. Immanuel De Reuse bekomt zes stemmen.
 Dhr. Filiep Bouckenooghe bekomt drie stemmen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1
De voorgedragen kandidaten worden elk afzonderlijk beschouwd als zijnde voorgedragen namens de 
OCMW-raadsleden die tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2018 verkozen werden op dezelfde lijst 
als de voorgedragen kandidaat, teneinde toe te laten dat bij einde mandaat of bij verhindering een 
vervanger kan worden aangewezen met een door de meerderheid van de raadsleden die op dezelfde 
lijst werden verkozen ondertekende verklaring, behalve als het mandaat bekomen werd als jongste in 
jaren bij staking van stemmen.

Artikel 2
Er worden geen externe deskundigen namens het OCMW Roeselare aangeduid in de raad van bestuur 
van AZ Delta, waardoor de volledige afvaardiging zal bestaan uit leden van de RMW.

Artikel 3
Volgende raadsleden worden, bij geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van AZ Delta tot aan de Bijzondere Algemene Vergadering van 2022:

 Bart Wenes
 Nathalie Muylle
 Tom Vandenkendelaere
 Henk Kindt
 Brecht Vermeulen
 Immanuel De Reuse
 Filiep Bouckenooghe

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan AZ Delta vzw, Rode Kruisstraat 20, 8800 Roeselare 
(martien.lefevere@azdelta.be).

HD 1 2019_RMW_00013 Logo Midden-West-Vlaanderen vzw - Ontslag van 
het OCMW  - Goedkeuring
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. 190103 aanduiding vertegenwoordiger Gemeente en OCMW AV Logo Midden-

West-Vlaanderen

Context en argumentatie
Ingevolge de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn moet een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aangeduid worden en een kandidaat-bestuur voor 
de raad van bestuur voorgedragen worden.

Met het schrijven d.d. 3 januari 2019 van Logo Midden West-Vlaanderen wordt gevraagd om een 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de 
raad van bestuur.
Zowel de Stad als het OCMW hebben recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering en 
de raad van bestuur. 
Gezien de integratie van het OCMW in de Gemeente bestaat er ook de mogelijkheid om ontslag in te 
dienen voor het OCMW en kan een extra toetreding gevraagd worden voor eventuele OCMW-
verenigingen (zorgbedrijf of dergelijke).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
Het OCMW neemt ontslag binnen de vzw Logo Midden-West-Vlaanderen, mits aanvaarding door 
voornoemde vzw van de toetreding door de Welzijnsvereniging Zorgbedrijf, na indiening van een 
vraag daartoe aan voornoemde vzw door het daartoe gemachtigde orgaan van het Zorgbedrijf.

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Logo Midden-West-Vlaanderen vzw, t.a.v. Roos 
Goemaere, Mandellaan 101, 8800 Roeselare (roos@logomiddenwvl.be) en het Zorgbedrijf Roeselare, 
t.a.v. Steven Verdoolaege, Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare.

21 januari 2019 22:17 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 21 januari 2019

mailto:roos@logomiddenwvl.be
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