Ontwerpbundel van de OCMW-raad van 12 mei 2021
1.

Goedkeuren van het verslag van de OCMW-raad van 8 april 2021

Bevoegdheid
Verwijzingsdocumenten
Stemmen
Besluit

»
»

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder de artikelen 32 en 74.
Verslag van de OCMW-raad van 8 april 2021.

De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
Het verslag van de OCMW-raad van 8 april 2021 goed te keuren.
Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de agenda en ontwerpbundel depubliceren op de
gemeentelijke website;
» dienst secretariaat: het verslag gedurende één jaar publiceren op de
gemeentelijke website.
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2.

Ondersteunen van de erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen voor de periode 2022-2027

Bevoegdheid

»

Juridische grond

»
»
»
»

Verwijzingsdocumenten
Feiten, context en
argumentatie

»
»
»
»

»

»
»

»
»
»
Stemmen
Besluit

Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 2, § 2, artikel 41, 4° en 5° en
artikel 78, 5° en 6°.
Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen van
21 november 2003, in het bijzonder titel III-hoofdstuk VII.
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009, in
het bijzonder hoofdstuk III.
Decreet Lokaal Sociaal Beleid, in het bijzonder artikel 7, § 7.
Omzendbrief van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin over
het lokaal sociaal beleid van 26 oktober 2018.
Brief van Logo Midden-West-Vlaanderen van 12 april 2021.
Formulier tot ondertekening erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen.
Bijlage regiovorming.
Logo Midden-West-Vlaanderen is belast met de realisatie van de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen en doet dat in samenwerking met lokale en
regionale partners in de regio Midden-West-Vlaanderen, waaronder lokale
besturen.
In het bijzonder ondersteunt Logo Midden-West-Vlaanderen sinds 1999 het
lokaal bestuur bij de uitbouw van een integraal preventief gezondheidsbeleid.
Logo Midden-West-Vlaanderen biedt hiervoor zowel kant- en klare
thematische materialen aan, materialen voor procesbegeleiding en effectieve
procesbegeleiding en coaching op maat.
In het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur is er aandacht voor
gezondheidspromotie en ziektepreventie. Meer gezonde burgers in een
gezond Ledegem is de finaliteit.
Ten gevolge van de COVID-19-crisis is het belang van gezondheidspromotie
en ziektepreventie nog meer dan ooit duidelijk geworden. Effectieve
gezondheidspromotie en ziektepreventie is integraal en gebeurt in
samenwerking met lokale en regionale partners waarbij het Logo ons coacht.
Logo Midden-West-Vlaanderen moet opnieuw erkend worden voor de
periode 2022-2027.
Hiervoor moet een lijst van erkende partners waaronder de lokale besturen
die deel uitmaken van het werkingsgebied van Logo Midden-WestVlaanderen deze erkenning formeel ondersteunen.
De ondersteuning van de erkenning houdt geen automatisch lidmaatschap
van Logo Midden-West-Vlaanderen in en heeft geen financiële gevolgen.

De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
De erkenning van Logo Midden-West-Vlaanderen te ondersteunen voor de
periode 2022-2027.
Artikel 2
Volgende werkopdracht wordt goedgekeurd:
» dienst welzijn: de ondertekening afhandelen.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» Logo Midden-West-Vlaanderen: 1.
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3.

Bekrachtigen van de beslissing van het vast bureau van 19 april 2021 over goedkeuren van de agendapunten
en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba
op 27 april 2021

Bevoegdheid
Juridische grond
Verwijzingsdocumenten

»
»
»

Feiten, context en
argumentatie

»
»

Stemmen
Besluit

Decreet Lokaal Bestuur.
Statuten van De Mandel cvba.
Beslissing van het vast bureau van 19 april 2021 over goedkeuren van de
agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van De Mandel cvba op 27 april 2021.
Het vast bureau heeft de agenda goedgekeurd en het mandaat van de
vertegenwoordiger vastgesteld, aangezien de OCMW-raad niet meer
samenkwam voor de datum van de algemene vergadering.
Deze beslissing moet bekrachtigd worden op de eerstvolgende vergadering
van de OCMW-raad.

De OCMW-raad beslist:
Artikel 1
De beslissing van het vast bureau van 19 april 2021 over goedkeuren van de
agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering van De Mandel cvba op 27 april 2021 wordt bekrachtigd.
Artikel 2
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» De Mandel cvba: 1.
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