
 

 

BESLUITENLIJST VAN DE OCMW-RAAD 

 

Zitting van 31 mei 2021 

Gepubliceerd op 12 juni 2021 

 

(OPENBARE) ZITTING 

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 21 mei 2021 werd de vergadering van de raad voor 

maatschappelijk welzijn digitaal gehouden via videoconferentie. De vergadering werd wel gelivestreamd, 
zodat de openbaarheid ervan verzekerd is. 

 

Dagorde punt 1: Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
26 april 2021 

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 26 april 2021. 

 

De geloofsbrieven van de heer Gino Gerres, kandidaat-lid van het BCSD worden goedgekeurd. 

De heer Gino Gerres wordt verkozen verklaard als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Dagorde punt 3: Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten 

met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van comple-

mentaire engagementen in het kader van het door het besluit van de Vlaamse Re-
gering van 7 mei gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot 

toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronop-

sporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de goedkeuring aan de samenwerkingsovereen-

komst/addendum in het kader van het besluit van de  Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot toekenning van 
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken – optie 1, voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, Agentschap Zorg en Gezondheid en 

de eerstelijnszone Oost-Meetjesland. 

 

Dagorde punt 4:  Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling gent 
met betrekking tot de zaak Evolta Engineers N. V. en OCMW Zelzate, uitgespro-

ken op 11 september 2020. 

Er wordt akkoord gegaan met de totale recuperatie van vzw Zilverbos voor een bedrag van 384.995,99 

euro in uitvoering van voormeld vonnis waarbij het OCMW Zelzate veroordeeld wordt tot betaling aan 
Evolta Engineers N.V. 

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan vzw Zilverbos en de financieel directeur. 

 

Dagorde punt 5:  Algemene jaarvergadering van Veneco op 17 juni 2021 – Goedkeuren agenda  

De agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Algemene Vergadering van de Interge-
meentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 17 juni 2021 worden goedgekeurd:  

1. Goedkeuren schriftelijke en digitale vergaderwijze wegens uitzonderlijke omstandighe-

den (indien noodzakelijk) 
2. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 10-12-2020 

3. Jaarverslag 2020 Raad van Bestuur 

4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat 



5. Verslag van de commissaris 

6. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en 
verwerking van het resultaat 

7. Verlenen van kwijting aan de bestuurders  
8. Verlenen van kwijting aan de commissaris 

9. Toetreding tot Poolstok 

10. Benoeming en desgevallend ontslag van bestuurders en deskundigen  

Aan de heer Luc Van Waesberghe, vertegenwoordiger van de OCMW Zelzate, die zal deelnemen aan de Al-
gemene Vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging Veneco die plaatsvindt op 17 juni 2021 om 18.00 
uur in Kasteel Te Lake, Linkeroever 34 te 9870 Zulte, wordt het mandaat gegeven om, met recht van inde-

plaatsstelling door de heer Dirk Goemaere:  

− Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking 
tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te onder-
tekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de Algemene Ver-
gadering uit te voeren.  

− Deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 
17 juni 2021 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en 

daarbij aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met be-
trekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te 

ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de Alge-

mene Vergadering te realiseren.  

Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en deze over te maken 
aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan Veneco, ter attentie van mevrouw Veroni-

que Verstraeten, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen. 

 

Dagorde punt 6: Kennisgevingen. 

Volgende stukken worden ter kennisgeving aan de OCMW-raad voorgelegd: 

1. Jaarverslag 2020 van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

 
 

De wnd. algemeen directeur, De voorzitter, 
Christine Coone Dirk Goemaere 


