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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 28 OKTOBER 2019 

 
Aanwezig: 

Ignace Michaux, schepen-voorzitter. 

Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Wim Vandevelde, schepenen. 
 
Danny De Brakeleer, waarnemend algemeen directeur  
 
Verontschuldigd: Luc Dupont, voorzitter vast bureau, Joris Vandenhoucke, schepen, Linda 
Vandekerkhove, algemeen directeur 

Voorzitter vast bureau Luc Dupont (CD&V) is niet aanwezig. Schepen-voorzitter Ignace Michaux 
(CD&V) neemt het voorzitterschap waar. 

Algemeen directeur Linda Vandekerkhove is niet aanwezig. Waarnemend algemeen directeur Danny 
De Brakeleer neemt het ambt waar. 

 

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 
1. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 

Leven en welzijn 
2. Sociale dienst. Vraag tot ondersteuning van de groepsaankoop 100 % groene stroom en 
aardgas. Belsissing. 

 
Bijkomende punten van de besloten zitting 

Intergemeentelijke samenwerking 
3. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring van 
de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 en vaststellen van 
het mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Financieel beheer 

1. Voorstel tot viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen.  Beslissing. 

 
Een aantal dwangbevelen worden geviseerd en uitvoerbaar te verklaard. 
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Leven en welzijn 

2. Sociale dienst. Vraag tot ondersteuning van de groepsaankoop 100 % groene stroom en 
aardgas. Belsissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, artikel 78, 2de lid en artikel 
84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

- Oproep van de provincie Oost-Vlaanderen, directie leefmilieu, dienst milieubeleidsplanning, -
ondersteuning en natuurontwikkeling d.d. 30 september 2019. 

- E-mail van Diensthoofd Mobiliteit & Duurzaamheid, d.d. 23 oktober 2019. 

Feiten/context/motivering 

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de negende keer de groepsaankoop van 100% 
groene stroom en aardgas. Door alle geïnteresseerden te verzamelen in een groepsaankoop, zakte bij 
de vorige groepsaankopen de prijs aanzienlijk. 
De inschrijvingen en acceptaties verlopen zo veel mogelijk digitaal. Sommige burgers beschikken 
echter niet over internet, hebben hulp nodig bij het lezen van hun energiefactuur of bij het 
interpreteren van hun besparingsresultaat. In dit kader wenst het sociaal huis zijn medewerking te 
verlenen voor het inrichten van een loket gedurende de inschrijf –en acceptatieperiode van de nieuwe 
campagne die loopt van 1 december 2019 tot 1 februari 2020. 

Voordracht 

Op voorstel van de hoofdmaatschappelijk werkster, reguliere werking van 24 oktober 2019. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De campagne “groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas” van de Provincie Oost-Vlaanderen 
vanaf 1 december 2019 tot 1 februari 2020 mee te ondersteunen tijdens de openingsuren van het 
Sociaal Huis. 
 
 

Bijkomende punten van de besloten zitting 

Intergemeentelijke samenwerking 

3. Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS dv. Bespreking en goedkeuring 
van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 en 
vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger. Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en artikel 78, 2° lid 
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35, 74, 432 
- De OCMW-raadsbeslissing van 17 oktober 2017 houdende goedkeuring te verlenen aan het 

voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS en het intekenen op A aandelen 
volgens de bepalingen opgenomen in artikel 9 van de statuten. 

- De OCMW-raadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van TMVS voor de legislatuur 2019-2024, nl. de heer Jan FOULON als vertegenwoordiger en 
de heer Guillaume DEVOS als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikel 27 betreffende 
de samenstelling van de algemene vergadering.  
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Relevante documenten 

- Schrijven van Farys d.d. 23 oktober 2019 betreffende de oproeping voor de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv op 10 december 2019 om 10u30 in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1 te 9051 Gent met mededeling van de agenda en bijlagen. 

- Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 14 oktober 2019 inzake goedkeuring 
van de gewijzigde statuten. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van TMVS dv van 23 oktober 2019 werd het OCMW Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019 met als agenda:  

1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer 
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging 

deelnemer 
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het 

ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB) 
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB ) 
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB) 
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te 

wijzigen 
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten 
8. Volmacht 

 Varia 
 
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn zodat het mandaat van de OCMW-
vertegenwoordiger kan vastgesteld worden. 

Besluit: 

Enig artikel:  
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende OCMW-raad. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Waarnemend algemeen directeur Schepen-voorzitter 
 
 
 
Danny De Brakeleer Ignace Michaux 


