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Zitting van de OCMW-raad 

30 januari 2020 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 
 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, , Van den Dorpe Isabelle en Kurt Fonteyne, Schepenen; 
Dhondt Willy Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Oli-
vier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, 
De Donder Sven, De Wulf Nico, Raadsleden; 
Buysschaert An, Algemeen Directeur.  

Verontschudigd : Van Tieghem Maarten, Schepen en Baert Leen, Raadslid.  

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Sociale dienst. Regionale dienst voor schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen. Toetreding OCMW 

Geraardsbergen. Goedkeuring. 
1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 19 december 2019 éénparig goed.  

2. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur (DLB) d.d. 22 december 2017; 

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

Gelet op de vraag van OCMW Geraardsbergen om toe te treden in de Regionale dienst voor 
Collectieve Schuldenregeling in de Vlaamse Ardennen vanaf 1 juli 2020 waarbij ze zich akkoord ver-
klaren met de voorwaarden opgenomen in de huidige samenwerkingsovereenkomst; 

Gelet op het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 24/07/1996 houdende regeling tot 
erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/03/1997 tot uitvoering van het decreet 
van 24/07/1996; 

Gelet op de raadsbeslissing dd. 17/02/2000 waarbij het samenwerkingsprotocol m.b.t. de op-
richting van een regionale dienst voor collectieve schuldbemiddeling werd goedgekeurd; 

Overwegende dat de huidige samenwerkingsovereenkomst van 2018 voorziet dat de be-
staande leden van de Regionale dienst voor collectieve schuldbemiddeling (zijnde de OCMW’s van 
Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Pete-
gem, Zottegem en Zwalm) hun goedkeuring dienen te verlenen indien een ander OCMW tot de sa-
menwerking wil toetreden; 

Overwegende dat de toetreding van OCMW Geraardsbergen een verhoging met zich mee-
brengt van ons werkingsbudget, dankzij de forfaitaire financiële bijdrage van OCMW Geraardsber-
gen (geraamd op 17.035,53 Euro per jaar), nog te vermeerderen met de extra inkomsten uit de 
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dossiers collectieve schuldenregeling die wij in naam en voor rekening van OCMW Geraardsbergen 
zullen beheren; 

Overwegende dat de verhoging van de werklast die met deze uitbreiding gepaard gaat, kan 
worden opgevangen met de huidige personeelsbezetting(2 juristen en een maatschappelijk wer-
ker).  Dat op het moment dat personeelsuitbreiding wel nodig zou zijn, dit in elk geval vooraf ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd aan alle toegetreden OCMW’s, conform de bepalingen van onze 
samenwerkingsovereenkomst; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT:  met algemeenheid van stemmen 

Art.1. De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de toetreding van OCMW Geraards-
bergen in de huidige regionale samenwerking/dienst collectieve schuldbemiddeling Vlaamse 
Ardennen. 

Art.2. OCMW Geraardsbergen wordt uitgenodigd om de regionale samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen. 

Art.3. De Regionale dienst schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen, de sociale dienst van het OCMW 
en het bijzonder comité voor de sociale dienst worden van deze beslissing op de hoogte ge-
bracht. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert. Koen Desloovere.  


