
Verslag van de OCMW-raad van 8 oktober 2020 1/2

Verslag van de OCMW-raad van 8 oktober 2020

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Geert Wylin, Marijke Devos-Joye, Gerda Dewulf, Marianne Eeckhout, Piet Vandermersch, 
Carlos Casteleyn, Caroline Seynhaeve, Katelijn Vermaut-Van Isacker, Andy Vandoorne, 
Sien Jacques, Emiel Debusseré, Bart Maertens, Maaike Vandromme, Luc Vanhoutte, 
Jolien Goemaere, Bert Selschotter, raadsleden
Marijn De Vos, algemeen directeur

Afwezig:

Verontschuldigd:

Openbare zitting

1. Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 7 september 2020

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verwijzingsdocumenten » Verslag van de OCMW-raad van 7 september 2020.
Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 7 september 2020 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda depubliceren op de gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de 

gemeentelijke website.

2. Kennisnemen van het semesterrapport 2020/1 over de uitvoering van het meerjarenplan 2020 – 2025

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 264.
Verwijzingsdocumenten » Semesterrapport 2020/1.
Feiten, context en 
argumentatie

» Zesmaandelijks wordt er vanuit het managementteam over alle acties in het 
meerjarenplan gerapporteerd aan het college van burgemeester en 
schepenen / vast bureau. Voor de raad blijft de inhoudelijke rapportering in 
principe beperkt tot de prioritaire acties. Door diezelfde inhoudelijke 
rapportering aan het college van burgemeester en schepenen / het vast 
bureau open te trekken naar de raad, willen we de rol van de raad 
versterken. De raad krijgt zo niet enkel een beter zicht op het financiële 
aspect, maar zeker ook op het inhoudelijke. Hierbij wordt de extra planlast 
voor de administratie zoveel mogelijk beperkt.

Stemmen Unanimiteit
Besluit De OCMW-raad beslist:

Artikel 1
Kennis te nemen van het semesterrapport 2020/1 over de uitvoering van het 
meerjarenplan 2020 - 2025.
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