
 

GEHEIME ZITTING 

 

 

Dagorde punt 1: Notulen van het vast bureau van 7 mei 2021  

De notulen van de vergadering van het vast bureau van 7 mei 2021 worden goedgekeurd en aldus onderte-
kend door de voorzitter en de wnd. algemeen directeur. 

 

Dagorde punt 2: Agenda van de OCMW-raad  van 31 mei 2021 

Volgende agenda van de OCMW-raad van 31 mei 2021 werd goedgekeurd: 

 

 

AGENDA OCMW-RAAD 

31 MEI 2021 

AANSLUITEND AAN DE GEMEENTERAAD 

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 20 mei 2021 wordt u uitgenodigd tot de digitale zitting 

van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 mei 2021, aansluitend op de gemeenteraad. 

De digitale vergadering zal gelivestreamd worden, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is.  

Via de webtoepassing van de gemeente wordt op een later tijdstip gecommuniceerd hoe pers en publiek de 

vergadering kunnen volgen via de audiovisuele livestream. 

OPENBARE ZITTING 

1. Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021. 

De notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2021 dienen te 
worden goedgekeurd. 

2. Vervanging van een lid van het bijzonder comité - onderzoek geloofsbrieven. 

Mevrouw Vicky Mouton heeft ontslag genomen als lid van het bijzonder comité sociale dienst. Mevrouw Pa-
tricia Joosten verzaakt aan haar mandaat. De heer Gino Gerres wordt voorgedragen om als lid van het bij-

zonder comité sociale dienst het mandaat te voleindigen. 

3. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten met het Agentschap 

Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering van 
23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopspo-
ring ter bestrijding van de covid-19-pandemie te versterken . 

De Vlaamse Regering gaf vrijdag 7 mei 2021 haar definitieve goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse Re-

gering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie 
aan de lokale besturen om de bronopsporing. Het besluit bevat de verlenging van de subsidieperiode voor 
optie 1, tot 31 augustus 2021.  

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedkeuring gevraagd aan de verlenging van de subsidies 
tot 31 augustus 2021. 

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, uitgesproken op 11 september 2020. 
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Op 11 september 2020 werd het vonnis uitgesproken met betrekking tot de zaak Evolta Engineers N. V. en 

OCMW Zelzate. OCMW Zelzate betaalde een schadevergoeding die bestaat uit een hoofdsom, kosten en in-
tresten. Deze kosten zouden teruggevorderd worden aan vzw Zilverbos. Vzw Zilverbos vraagt aan het OCMW 
om ook een deel van de kosten en intresten te dragen, omdat die deels zijn ontstaan voor de overdracht naar 
de vzw. Ze stellen voor dat het OCMW de intresten draagt en 50% van de kosten ten laste neemt. 

5. Algemene jaarvergadering van Veneco op 17 juni 2021 – Goedkeuren agenda  

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd (de inhoud van) de agenda van voormelde vergadering 

goed te keuren. 

6. Kennisgevingen en mededelingen 

Mondelinge vragen aan de voorzitter 

 

Dagorde punt 3: Besluit tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst/het addendum, af-
gesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van 
complementaire engagementen in het kader van het door het besluit van de 

Vlaamse Regering 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 bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

Het vast bureau geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst/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. 

Dit besluit wordt genomen bij hoogdringendheid, onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst, Agentschap Zorg en Gezondheid en de 
eerstelijnszone Oost-Meetjesland. 

 

Dagorde punt 4: Betalingsbevelen. 

Het vast bureau hecht haar goedkeuring aan de volgende betalingsbevel: Lijst nr. 2021/127. 

 

Dagorde punt  5: Aanpassingen volmacht rekeningen dringende provisie algemene sociale dienst en LOI 

Op rekeningnummer BE95 0910 1837 4758  (dringende provisie sociale dienst ) worden de volgende vol-
machten ingetrokken op naam van XXX en XXX. 

Op rekeningnummer BE95 0910 1837 4758  (dringende provisie sociale dienst ) worden de volgende vol-

machten toegevoegd  op naam van XXX en XXX. 

Op rekeningnummer BE86 0910 2134 2150 voor provisie rekening Lokaal Opvang Initiatief Zelzate worden 

de volgende volmachten ingetrokken op naam van XXX, XXX en XXX. 

Op rekeningnummer BE86 0910 2134 2150 voor provisie rekening Lokaal Opvang Initiatief Zelzate worden 

de volgende volmachten toegevoegd op naam van XXX, XXX, XXX en XXX. 

Deze aanpassingen en het  afschrift van deze beslissing zullen digitaal worden overgemaakt aan Belfius Bank NV. 

 

 
wnd. algemeen directeur,       voorzitter vast bureau, 

Christine Coone        Brent Meuleman 


