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Zitting van de OCMW-raad 

28 februari 2019 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter OCMW-raad; 

 Vander Meeren Luc, Voorzitter vast bureau; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten en Van den Dorpe Isabelle, Schepenen; 

Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Olivier, 

Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De 

Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

 Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschuldigd: Kurt Fonteyne, Schepen.  

DAGORDE: 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging SOLVA. Goedkeuring van de agenda voor de 

buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019. 

Geheime zitting: 

3. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging SOLvA. Aanduiden vertegenwoordiger en 

plaatsvervanger in de algemene vergaderingen.  

4. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke vereniging SOLvA.  Voordracht van een kandidaat- be-

stuurder in de raad van bestuur. 

1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 31 januari 2019 éénparig goed. 

2. 

De OCMW-raad, 

In openbare zitting vergaderd ;  

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008; 

Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, en la-

tere wijzigingen; 

Gelet op de statuten van SOLvA; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 mei 2009 om de vraag tot toetreding te richten aan SOL-

vA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling; 

Gelet op beslissing van de algemene vergadering van SOLvA d.d. 29 juni 2009 houdende de 

goedkeuring tot toetreding van het OCMW Wortegem-Petegem tot SOLvA; 

Gelet op het feit dat het OCMW Wortegem-Petegem wordt opgeroepen deel te nemen aan 

de algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt op 14 februari 2019 om 19u te 

Erpe-Mere, per aangetekend schrijven van 11 oktober 2018;  

Vaststellend dat de agenda van deze algemene vergadering omvat :   

1. samenstelling van het bureau;  

2. aanpassen kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten;  

3. benoemen van de bestuurders op voordracht van de deelnemers. 
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Gelet op het voorstel elk van deze punten goed te keuren, al dan niet op voordracht van de 

deelnemende steden en gemeenten van SOLvA; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT :  met 12 stemmen vóór {Open VLD (10), CD&V (1) en sp.a/Onafhankelijk  (1)} bij 4 

 stemmen tegen {N-VA (3) en Onafh (1)}. 

Art. 1. De Raad keurt de agenda van de algemene vergadering van SOLVA van 28 maart 2019  

goed en gaat akkoord met de inhoud. 

Art. 2. De Raad draagt de vertegenwoordiger van het OCMW Wortegem-Petegem die zal deel-

nemen aan de algemene vergadering op zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslis-

singen genomen in de OCMW-raad in verband met de te behandelen agendapunten. 

Art. 3. Afschrift van dit besluit over te maken aan de bestuursorganen van SOLvA voor verder 

gevolg.  

GEHEIME ZITTING  

3. 

De OCMW-raad, 

In geheime zitting vergaderd ; 

Gelet op de Organieke OCMW-wet d.d. 8 juli 1976; 

Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008; 

Gelet op het decreet d.d. 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, en la-

tere wijzigingen; 

Gelet op de statuten van SOLvA; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 mei 2009 om de vraag tot toetreding te richten aan SOL-

vA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling; 

Gelet op beslissing van de algemene vergadering van SOLvA d.d. 29 juni 2009 houdende de 

goedkeuring tot toetreding van het OCMW Wortegem-Petegem tot SOLvA; 

Gelet op het feit dat het OCMW Wortegem-Petegem wordt opgeroepen deel te nemen aan 

de algemene vergadering van SOLvA, die bijeengeroepen wordt op 12 december 2018 om 19u te 

Erpe-Mere, per aangetekend schrijven van 11 oktober 2018;  

Gelet op de installatievergadering van de gemeente- en OCMW-raad van 3 januari 2019;  

Overwegend dat, luidens de statuten van SOLVA, de vertegenwoordigers van de vennoten 

voor de algemene en buitengewone algemene vergaderingen drager moeten zijn van een vol-

macht, maar wel mogen aangesteld worden voor de volledige legislatuur ;  

Gelet op art. 432 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), dat de bevoegdheid m.b.t. de beslis-

sing inzake de vertegenwoordiging van de gemeente in instellingen, verenigingen en onderne-

mingen bij de gemeenteraad legt; 

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) ;  

Gelet op de voordracht van  

- Maarten Van Tieghem, schepen  als effectief vertegenwoordiger ;  

- Kurt Fonteyne, schepen als plaatsvervangend vertegenwoordiger ; 

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen ; 
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BESLUIT : met 12 stemmen  vóór bij 4 stemmen tegen .  

Art.1. De Heer Maarten Van Tieghem, schepen, Vrezeveld 19 te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid als vertegenwoordiger van 

het OCMW om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene vergaderingen 

van SOLVA. 

Art.2. De Heer Kurt Fonteyne, schepen, Groenstraat 11a te 9790 Wortegem-Petegem, (email 

kurt.fonteyne@wortegem-petegem.be) wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegen-

woordiger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene en buitengewone algemene 

vergaderingen van SOLVA  

Art.3. Indien de OCMW-raad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende ver-

nieuwing van de OCMW-raad.   

Art.4. Afschrift van onderhavig besluit wordt overgemaakt aan SOLVA. 

4. 

De OCMW-raad, 

In geheime zitting vergaderd; 

Overwegend dat het OCMW Wortegem-Petegem aangesloten is bij SOLVA, intergemeente-

lijk samenwerkingsverband in de vorm van een dienstverlenende vereniging; 

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op de statuten van SOLVA, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de algemene vergade-

ring van 12 december 2018; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 16 van voormelde statuten, volgens de-

welke - binnen de eerste drie maanden van het jaar dat volgt op dat van de verkiezingen met oog 

op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden - een algemene vergadering bijeengeroepen 

wordt, waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/1 van voormelde statuten, volgens de-

welke de raad  van bestuur max. 15 leden mag bedragen die allemaal gemeenteraadsleden moeten 

zijn; dat deze bestuursleden voorgedragen worden door de deelnemers van SOLVA; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/2 van voormelde statuten, volgens de-

welke de voorgedragen bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door deskundigen; 

Gelet op art. 445 van voormeld decreet en op art. 14/3 van voormelde statuten, volgens de-

welke tenslotte aan de vergaderingen van de raad van bestuur kan deelgenomen worden door ten 

hoogste vijf bestuurders met raadgevende stem, die steeds gemeenteraadsleden zijn die verkozen 

zijn op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester 

en schepenen; 

Gelet op de voordracht van :   

- Tineke Van Hooland, raadslid Stad Oudenaarde, als bestuurder (periode 28 maart 2019 tot en met 

 31 maart 2022)  

- Luc Vander Meeren, burgemeester, als bestuurder (periode 1 april 2022 tot aan volgende algehele 

 vernieuwing  van de raad van bestuur)  
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- Luc Vander Meeren, burgemeester, als deskundige (periode 28 maart 2019 tot en met 31 maart 

 2022).  

Gelet op de geheime stemming, waaraan 16 raadsleden deelnemen,  

BESLUIT: met 12 stemmen vóór bij 4 stemmen tegen. 

Art. 1. Het OCMW draagt Tinke Van Hooland, raadslid Stad Oudenaarde, Herlegem 76, 9700 Ou-

denaarde, voor als bestuurder in de raad van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene ver-

gadering van 28 maart 2019 tot en met 31 maart 2022. 

Art. 2. Het OCMW draagt Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Worte-

gem-Petegem (email burgemeester@wortegem-petegem.be) voor als bestuurder in de 

raad van bestuur van SOLVA, vanaf 1 april 2022 tot aan de volgende algehele vernieuwing 

van de raad van bestuur ingevolge de verkiezingen met oog op de algehele vernieuwing 

van de OCMW-raden. 

Art. 3. Het OCMW draagt Luc Vander Meeren, burgemeester, Elsegemplein 44 te 9790 Worte-

gem-Petegem (email burgemeester@wortegem-petegem.be) voor als deskundige in de 

raad van bestuur van SOLVA, vanaf de algemene vergadering van 28 maart 2019 tot en met 

31 maart 2022. 

Art. 4. Indien de OCMW-raad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende ver-

nieuwing van de OCMW-raad.  

Art. 5. Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan SOLVA. 

De Algemeen Directeur, De Voorzitter OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Buysschaert. Koen Desloovere. 


