NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
RAADSZITTING 29 APRIL 2019.

Aanwezig:

LUKAS JACOBS, OCMW-voorzitter;
MONIQUE AERTS, DOMIEN ARNOLD, DIETER BEYERS, HANNE
BEYERS, MAGGY BEYERS, MAARTEN DE BOCK, CINDY DE
ROEVE, CLARISSE DE RYDT, HANS DE SCHEPPER, GILLES
DELCROIX, JEF DUERLOO, SANDRA HOPPENBROUWERS, SILKE
LATHOUWERS, JAN OERLEMANS, LUDOVICA PEETERS, DIDIER
VAN AERT, JEF VAN DEN BERGH, LIES VAN DEN KEYBUS, ANITA
VAN DER POEL, JAN VAN ESBROECK, STEFANIE VAN LOOVEREN,
WOUTER VANDEN BERGH, KOEN VANHEES, INGA VERHAERT,
raadsleden;

Directeur:

VINCENT GABRIELS, algemeen directeur.

Afwezig en verontschuldigd: /.
__________________________________________________________________________
De voorzitter opent de vergadering om 20u48.
DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE
1.
Interne organisatie - Goedkeuring van de toekenning van de titel van erevoorzitter van het OCMW.
FINANCIËN EN PATRIMONIUM
2.
3.

Financiën - Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van 2018.
Financiën - Het definitief aanvaarden van de schenking voor project ‘De
Windmakers’.

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
4.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 van de raad
voor maatschappelijk welzijn.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.
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VERSLAG
=========
OPENBARE ZITTING
PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE
1.

Interne organisatie - Goedkeuring van de toekenning van de titel van erevoorzitter van het OCMW.

De voorzitter wijst op de lange loopbaan van de heer Dirk Van Peel binnen het gemeente- en
het OCMW-bestuur van Kalmthout. Hij is meer dan 25 jaar voorzitter van het COO en het
OCMW geweest.
De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW’s van 08-07-1976;
Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur, in het bijzonder het artikel
148 dat bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de eretitels van de voorzitter en de
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan toekennen, onder de voorwaarden
die hij bepaalt;
Gelet op het feit dat de raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 29-07-2013 tot
goedkeuring van een reglement voor het toekennen van eretitels aan OCMW-voorzitters en
OCMW-raadsleden;
Overwegende het schrijven van De heer Dirk Van Peel van 10-04-2019 met het verzoek tot
toekenning van de titel van ere-voorzitter van het OCMW;
Overwegende dat de heer Dirk Van Peel in aanmerking komt voor deze titel zoals bepaald in
de voorwaarden die door de raad voor maatschappelijk welzijn werden opgemaakt in zitting
van 29-07-2013;
Beslissing
Geheime stemming
Unaniem
ja
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Besluit
Enig artikel:Het toekennen van de titel ere-voorzitter van het OCMW aan de heer Dirk Van Peel.

FINANCIËN EN PATRIMONIUM
2.

Financiën - Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van 2018.

Schepen de heer Maarten De Bock licht dit agendapunt toe.
Tijdens de gemeenteraadscommissie van 20 mei 2019 zal mevrouw Veerle Van Spaendonk,
de adjunct-financieeldirecteur, de jaarrekening en het jaarverslag uitgebreid toelichten. De
schepen stelt voor om tijdens dezelfde raadscommissie ook de gemeenterekening voor 2018
en de rekening van het AGB voor 2018 te bespreken.
Raadslid de heer Koen Vanhees (Vlaams Belang) heeft de twee boeken met de jaarrekening
en het jaarverslag tijdig thuis gekregen. Er werd geen voorbereidende vergadering
georganiseerd. Hij heeft vijf bladzijden met vragen voorbereid. Deze documenten moeten later
nog worden besproken in de gemeenteraad. Misschien zou het beter zijn om dit agendapunt
dan later te behandelen.
De voorzitter antwoordt dat dit agendapunt dan enkel maar kan worden behandeld als de
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn voorafgaand aan de vergadering van
de gemeenteraad zal worden georganiseerd.
De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW’s van 08-07-1976;
Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur, in het bijzonder het artikel
78 en de artikelen 260-262;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 01-10-2010 (BBC) en het besluit van de Vlaamse regering
van 25-06-2010 (BBC);
Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit de beleidsnota, de financiële nota en de
samenvatting van de algemene rekeningen;
Overwegende dat de beleidsnota van de jaarrekening het volgende bevat :
• de doelstellingenrealisatie (geen gestandaardiseerd schema);
• de doelstellingenrekening (schema J1);
• de financiële toestand met een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge in de jaarrekening met die in het budget (geen
gestandaardiseerd schema);
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Overwegende dat de financiële nota van de jaarrekening het volgende bevat:
• de exploitatierekening (schema J2);
• de investeringsrekening (schema’s J3 en J4);
• de liquiditeitenrekening (schema J5).
Overwegende dat de samenvatting van de algemene rekeningen het volgende bevat:
• de balans (schema J6);
• de staat van opbrengsten en kosten (schema J7);
Overwegende dat bij de jaarrekening tevens een toelichting, ter verduidelijking van het
document hoort. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de
jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden
erover te onderbouwen, verder het jaarverslag genoemd;
Beslissing
Openbare stemming
unaniem

ja

Besluit
Enig artikel :De jaarrekening en het jaarverslag 2018 wordt doorverwezen ter bespreking naar de
gemeenteraadscommissie op 20 mei 2019. De adjunct-financieeldirecteur wordt uitgenodigd
om de jaarrekening en het jaarverslag van 2018 mondeling toe te lichten op deze commissie.
De jaarrekening en het jaarverslag zal ter goedkeuring voorgelegd worden tijdens de zitting
van 27 mei 2019.

3.

Financiën - Het definitief aanvaarden van de schenking voor project ‘De
Windmakers’.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW’s van 08-07-1976;
Gelet op de Wet van 29-07-1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op het Decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Decreet van 22-12-2017 betreffende het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 78
waarin bepaald wordt dat het definitief aanvaarden van schenkingen en legaten de
bevoegdheid is van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het provinciaal Suske en Wiske-kindermuseum een bedrag van € 750,00
aan het OCMW Kalmthout schenkt;
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Overwegende dit bedrag te besteden aan het project ‘De Windmakers’;
Overwegende dat ‘De Windmakers’ een gezamenlijk Kalmthouts initiatief is dat tot doel heeft
om kans- en taalarme kinderen te motiveren en integreren door op een creatieve manier bezig
te zijn;
Overwegende dat verschillende instanties zoals het Suske en Wiske- museum, St. Lucas
Pigment, Bib Kalmthout, De Vroente, OKA, Prikkebeen, Muzarto, Arboretum,… zich hebben
geëngageerd om een activiteit/workshop te organiseren;
Overwegende dat dit een zeer arbeids- en tijdsintensief project is waarbij er, naar de
verschillende gezinnen toe, aanklampend dient gewerkt te worden. Om die reden zijn er
vrijwilligers ingezet, te betalen aan een vrijwilligerstarief;
Overwegende dat het project ‘De Windmakers’ tot stand is gekomen in samenwerking met het
Suske en Wiske- kindermuseum die de opbrengst van de veiling van de oude museumstukken
specifiek wensten te gebruiken voor kinderen in kansarmoede. Samen is beslist om de
opbrengst hiervoor te gebruiken. Omwille van het feit dat de organisatie van de activiteiten
voornamelijk door het OCMW gebeurden, wordt voorgesteld de opbrengst van € 750,00 aan
het OCMW over te maken die de kosten voor het project door deze schenking kan
recupereren. Aangezien een schenking aan het OCMW, definitief dient aanvaard te worden
door de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt voorgesteld een beslissing tot aanvaarding
te nemen;
Adviezen
Hoofdmaatschappelijkwerker: positief.
Adjunct-financieeldirecteur: positief.
Beslissing
Openbare stemming
unaniem

ja

Besluit
Enig artikel :Het definitief aanvaarden van de schenking van € 750,00 van het Suske en Wiskekindermuseum voor het project ‘De Windmakers’.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG
4.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 van de raad
voor maatschappelijk welzijn.

Openbare stemming met 25 ja-stemmen vanwege Monique Aerts, Domien Arnold, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt,
Hans De Schepper, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers,
Jan Oerlemans, Ludovica Peeters, Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus,
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Anita Van Der Poel, Jan Van Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Wouter Vanden Bergh, Koen
Vanhees, Inga Verhaert en Lukas Jacobs.
Het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 van de RMW wordt unaniem goedgekeurd.

VARIA
Nihil.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 20u55.
Gedaan in zitting datum als hierboven.
De algemeen directeur
Vincent Gabriels

De voorzitter
Lukas Jacobs
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