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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN
HAMME IN ZITTING VAN 28/04/2021
Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An Geerinck,
Lotte Peeters, Jan De Graef, François Van den Broeck, André Raemdonck, Tom Vermeire, Jan Rosschaert,
Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa
Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, leden
raad voor maatschappelijk welzijn
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Ann Verschelden, lid raad voor maatschappelijk welzijn

De heer raadsvoorzitter opent de zitting.
Gezien de maatregelen in het kader van de coronacrisis, aansluitend bij de geldende federale
maatregelen (cfr. burgemeestersbesluit van 22/10/2020) gaat de zitting door via
videoconferentie/Teams. Live-streaming ten behoeve van de bevolking is voorzien; de audio-opname ter
vervanging van het zittingsverslag, eveneens.

OPENBAAR

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,

BESLUIT met algemene instemming.
Keurt het proces-verbaal van 31 maart 2021 met algemene instemming goed.
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O.2 Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 goedkeuren agenda en aanduiden vertegenwoordigers goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
• OCMW-raadsbesluit van 9 september 2020 waarin de vertegenwoordigers werden aangeduid.
• De statuten van TMVS dv.
• De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
OVERWEGINGEN:
• Het feit dat OCMW Hamme aangesloten is bij TMVS dv.
• De oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 15 juni 2021, waarin de
agenda werd meegedeeld.
BESLUIT met algemene instemming.
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de
agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1.

Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers

2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer

3.

Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020

4.

Verslag van de commissaris

5.

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020

6.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.

Aanpassing huishoudelijk reglement

8.

Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen.

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger, raadslid Ann Verschelden,
Ann.Verschelden@hamme.be (plaatsvervangend vertegenwoordiger Jan De Graef,
Jan.DeGraef@hamme.be) op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de OCMW-raad van heden bepaalde standpunt
met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal :
•

hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent

•

hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be, gestuurd worden.
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O.3 Schenking 85 flessen witte wijn door firma Danika voor het lokaal bestuur, werking 't Verhoog goedkeuring - besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn,
In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder het artikel 78,12° dat bepaalt
dat het definitief aanvaarden van schenkingen en legaten tot uitsluitende bevoegdheid behoort
van de raad voor maatschappelijk welzijn.
OVERWEGINGEN:
• Beslissing van het vast bureau van 13 april 2021 met voorstel om de schenking van de firma
Danika, zijnde 85 flessen witte wijn, te aanvaarden.
BESLUIT met algemene instemming.
Enig artikel: Aanvaardt de schenking van firma Danika van 85 flessen witte wijn ten behoeve van het
lokaal bestuur, werking 't Verhoog.

De heer raadsvoorzitter Jan Laceur verklaart de zitting gesloten.

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:

André Reuse
algemeen directeur

Jan Laceur
raadsvoorzitter
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