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GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST
VERSLAG OCMW-RAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN donderdag, 25
juni 2020 – 21u20
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, K.
van der Hooft, Leden vast bureau;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, Francoise Bienstman - De Vreeze, F. Pottier,
T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N.
Wenmaekers, F. Maes, N. Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert, L. Lierman,
J. Van Durme, A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
A. Wittesaele, Lid vast bureau;
K. Cauwels, L. Callens, Raadsleden

Openbaar
Financiën - Boekhouding
1.
2.

Financiën - Boekhouding - WV Woonwinkel - jaarrekening 2019 - Advies
Financiën - Boekhouding - WV Het Dak - jaarrekening 2019 - Advies

Beleids- en beheersondersteuning
3.

Beleids- en beheersondersteuning - Rapportage organisatiebeheersing

Welzijn
4.

Welzijn - Goedkeuring tot samenwerking Fonds bestrijding uithuiszetting - Goedkeuring.

De voorzitter opent de vergadering om 21u20.
Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter de raadsleden Cauwels, Callens en schepen
Wittesaele;
Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

OCMW-Raad
Openbaar

1.
Financiën - Boekhouding - WV Woonwinkel - jaarrekening
2019 - Advies
De OCMW-raad in openbare zitting,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder de bepalingen van deel 2 van het DLB, titel 4, die
van toepassing zijn op de welzijnsverenigingen, met uitzondering van hoofdstuk 3 en artikel 249, §2 en
§3, artikel 256, 260, derde lid, artikel 262, §1, tweede lid, en artikel 264, tweede lid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 augustus 2008 betreffende de gemeenten die de beleids- en
beheerscyclus willen toepassen vanaf 1 januari 2013;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het verslag van de interne auditcommissie van 4 juni 2020;
Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van de woonwinkel van 19 mei 2020, waarbij de
jaarrekening 2019 werd vastgesteld;
KENNISNAME:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn adviseert de jaarrekening 2019 van de Woonwinkel gunstig.
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.

2.
Financiën - Boekhouding - WV Het Dak - jaarrekening 2019 Advies
De OCMW-raad in openbare zitting,
Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder de bepalingen van deel 2 van het DLB, titel 4, die
van toepassing zijn op de welzijnsverenigingen, met uitzondering van hoofdstuk 3 en artikel 249, §2 en
§3, artikel 256, 260, derde lid, artikel 262, §1, tweede lid, en artikel 264, tweede lid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 augustus 2008 betreffende de gemeenten die de beleids- en
beheerscyclus willen toepassen vanaf 1 januari 2013;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1
oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de
toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het verslag van de interne auditcommissie van 27 mei 2020;
Gelet op de beslissing van Algemene Vergadering van Welzijnsvereniging Het Dak van 8 juni 2020,
waarbij de jaarrekening 2019 werd vastgesteld;
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Overwegende dat de jaarrekening sluit met een positieve autofinancieringsmarge en een positief
resultaat op kasbasis;
KENNISNAME:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn adviseert de jaarrekening 2019 van WV Het Dak gunstig.
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor
Binnenlands Bestuur.

3.
Beleids- en beheersondersteuning - Rapportage
organisatiebeheersing
De OCMW-raad in openbare zitting,
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder op de artikels 217, 218, 219 en 220;
Gelet op het raadsbesluit van 29 januari 2009 waarbij de gemeenteraad de procesmethodiek in functie
van interne controle (organisatiebeheersing) heeft goedgekeurd;
Gelet op het ontwerp ‘kader voor organisatiebeheersing’ voor gemeente en OCMW Knokke-Heist;
BESLUIT
Enig artikel
De OCMW-raad neemt kennis van de rapportage over het organisatiebeheersingssysteem.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4.
Welzijn - Goedkeuring tot samenwerking Fonds bestrijding
uithuiszetting - Goedkeuring.
De OCMW-raad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in bijzonder artikel 77
Gelet op de omvorming van het Huurgarantiefonds naar het Fonds tot Bestrijding
Uithuiszetting waar het OCMW een centrale rol krijgt en de procedure volledig is ingebed in de reguliere
steunverlening. Deze gaat in op 1 juni 2020;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2019 die de verhouding regelt tussen het OCMW
en het Fonds ter Bestrijding Uithuiszetting die de voorwaarden en voorschriften geeft waaronder het
OCMW een tegemoetkoming kan ontvangen van het Fonds;
Gelet dat het om een instrument gaat dat de OCMW’s kunnen gebruiken om preventief gerechtelijke
uithuiszetting te vermijden;
Overwegende dat ingevolge Covid-19 mogelijks meerdere huurders hun huur niet tijdig kunnen betalen
en waardoor het OCMW meer vragen zal krijgen om tussen te komen in huurachterstand;
BESLUIT
Art 1.
De OCMW-raad gaat akkoord om samen te werken met het Fonds bestrijding uithuiszetting.
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OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst waarin een afbetalingsregeling is
opgenomen. Het doel is te werken naar een stabiele woonsituatie en gerechtelijke uithuiszettingen te
vermijden.
Art 2.
Het ondertekenen van de dossiers van het Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszetting wordt door de
Algemeen Directeur gedelegeerd aan het diensthoofd Welzijn en de Adjunct Diensthoofden
Maatschappelijke Dienstverlening van de dienst Welzijn.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige OCMW-raadszitting d.d.
donderdag, 28 mei 2020 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren.
Het verslag wordt overeenkomstig artikel 277 van het decreet Lokaal Bestuur als goedgekeurd
beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur.
De voorzitter sluit de vergadering om 21u25.

Algemeen directeur,

De voorzitter

