Zitting van 17 juni 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Tonny Berteloot, Voorzitter OCMW-Raad
Koenraad Degroote, Burgemeester
Ives Lambrecht, Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Schepenen
Bart De Keukeleire, Voorzitter BCSD
Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Charlotte Vandemoortele, Patrick
Bearelle, Gunther Simoens, Annie Verschuere, Tim Van Rijckeghem,
Aniek Van de Velde, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele, Vicky De
Rijcke, Lennart Vanquickenborne, OCMW RAAD
Sofie De Clerck, Algemeen directeur
Philippe Wyffels, OCMW-raadslid

DE RAAD
Betreft: 1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april
2020;
BESLIST
Enig artikel: het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april
2020 wordt goedgekeurd.
DE RAAD
Betreft: 2. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met Samen Sterker CVBA en
gebruikersreglement in het kader van de oprichting van een lokale pamperbank
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met Samen Sterker CVBA in het
kader van de oprichting van een lokale pamperbank, toegevoegd als bijlage bij deze
beslissing;
Gelet op het ontwerp van gebruikersreglement, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat vanuit het OCMW Dentergem in samenwerking met Samen Sterker CVBA
het project rond een lokale pamerbank werd opgestart;
Overwegende dat de lokale pamperbank beoogt om luieroverschotten in te zamelen op
verschillende plaatsen binnen de gemeente Dentergem via inzamelboxen;
Overwegende dat de pamperbank instaat voor de herverdeling van deze luieroverschotten ten
gunste van kwetsbare gezinnen met een beperkt inkomen en zo de kosten helpt te drukken;
Overwegende dat een pamperpakket (25 pampers) eenmaal per maand kan worden
aangekocht voor de prijs van 1 euro per pakket, na doorverwijzing van een maatschappelijk
werker van de sociale dienst;
Overwegende dat de inzamelactie op 1 september 2020 van start zou gaan;

Overwegende dat het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en het ontwerp van
gebruikersreglement wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter
goedkeuring;
BESLIST
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met
Samen Sterker CVBA goed.
Artikel 2: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt het gebruikersreglement van de lokale
pamperbank goed.
Artikel 3: de heer Bart De Keukeleire, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst, wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Samen
Sterker CVBA.
Artikel 4: de raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het college van
burgemeester en schepenen om deze beslissing uit te voeren, onder meer de ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 5: Samen Sterker CVBA ontvangt een kopie van deze beslissing.
DE RAAD
Betreft: 3. Goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening 2019
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
artikel 249 en 260;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening, balans, resultatenrekening, en toelichting 2019
opgemaakt door de financieel directeur;
Gelet op het verslag, zoals opgenomen als bijlage bij deze beslissing;
Aangezien dit ontwerp aan alle OCMW-raadsleden werd bezorgd op dinsdag 2 juni 2020;
Gelet op de toelichting ter zitting verstrekt door schepen Philip Vanhaesebrouck;
Overwegende dat voorgesteld wordt om over beide artikelen afzonderlijk te stemmen;
Overwegende dat artikel 2 goedgekeurd wordt met éénparigheid van stemmen terwijl artikel 1
wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor (Tonny Berteloot, Koenraad Degroote, Ives
Lambrecht, Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Bart De Keukeleire, Charlotte
Vandemoortele, Gunther Simoens, Annie Verschuere, Vicky De Rijcke, Lennart
Vanquickenborne) en 7 onthoudingen (Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Patrick Bearelle, Tim
Van Rijckeghem, Aniek Van de Velde, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele)
BESLIST
Artikel 1: De jaarrekening 2019, balans, resultatenrekening en toelichting zoals voorgelegd
door de financieel directeur, te aanvaarden en goed te keuren.
Artikel 2: Kwijting te verlenen aan de financieel directeur.
DE RAAD
Betreft: 4. Varia
Raadslid Anniek Van de Velde informeert naar de werking van de voedselbank waaromtrent
een toelichting verschaft wordt door schepen B. De Keukeleire.
Raadslid Tim Vanrijckeghem informeert of er sprake is van een stijging van hulpvragen via
het OCMW door de Corona-crisis waarop schepen B. De Keukeleire antwoordt dat deze in

elk geval nog niet significant is.

Gedaan in zitting datum als boven
Namens de raad
De Algemeen directeur,
Raad,
Sofie De Clerck

De Voorzitter OCMWTonny Berteloot

