
Zittingsverslag Openbare zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 31.1.2019 

De voorzitter opent de vergadering. 

1.Goedkeuring notulen vorige openbare  vergadering 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn. Die zijn er niet . Er wordt overgegaan tot stemming . Het 

punt wordt aangenomen. 

2.Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn 

De voorzitter stelt voor om het punt te verdagen en verwijst naar de discussie die hierover heeft 

plaatsgevonden in de gemeenteraad. 

Het voorstel tot verdaging wordt aangenomen. 

3. Technische bijstand voor dienst ICT van het OCMW. Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden. 

De voorzitter maakt volgende tussenkomst : 

Aangezien het hier een bedrag betreft onder de 8.500 Euro is dit punt eigenlijk verkeerdelijk 

geagendeerd op deze Raad. 

Tussenkomst raadslid Olivier Coppens: 

Eerder een praktische vraag. Voorheen was dit dezelfde firma voor technische bijstand en het punt 5 

dat straks behandeld worden voor de netwerkconfiguratie- en beveiliging. Wat is de reden om dit op 

te splitsen. 

De voorzitter verzoekt de algemeen directeur Rony Lejaeghere om toelichting te geven. 

In de zomer van 2018 hebben we zware problemen gehad op het OCMW. Daar is onze 

huisleverancier zwaar tekort geschoten in de ondersteuning. We hebben daar een gesprek mee 

gehad. In hun antwoord hebben ze ons teleurgesteld. Dit deed ons concluderen dat zij 

tekortgeschoten zijn in de kwaliteit van onze gesprekspartner bij die firma alsook de alertheid 

waarmee ze gereageerd hebben. Ze konden ook niet echt beloven dat het beter zou zijn naar de 

toekomst toe. Dan zijn we gaan zoeken naar andere leveranciers die dat wel konden en misschien is 

de totale som van beide duurder dan bij onze vorige unieke leverancier maar je zult begrijpen 

wanneer een organisatie dagenlang wordt lamgelegd door een euvel dat in de ICT sfeer ligt, dat wij 

dat soort zaken niet kunnen tolereren en naar de toekomst toe andere schikkingen moeten treffen. 

Tussenkomst raadslid Olivier Coppens: 

Bedankt voor het antwoord maar de vraag was eerder of de twee nieuwe firma’s niet allebei de 

dienstverleningen konden doen? 

Tussenkomst algemeen directeur Rony Lejaeghere : 

Ik ken het dossier niet in detail maar mij is gezegd dat beide firma’s elk hun specialisatie op dat 

specifieke vlak hebben en dat daarom gekozen is voor 2 leveranciers in plaats van 1. 

De Voorzitter stelt voor na ruggespraak met de burgemeester Maarten De Veuster om het punt toch 

ter goedkeuring ter stemming voor te leggen. 

Tussenkomst raadslid Katrijn Van Osta : 

Wij mogen delegeren maar we moeten het niet. We mogen dus gewoon goedkeuren. 



 

Er wordt overgegaan tot de stemming. Het punt wordt aangenomen. 

4.Leveren van 10 bureautafels voor het administratief centrum. Goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden. 

Er zijn geen vragen. Er wordt overgegaan tot stemming. Het punt wordt aangenomen. 

5.Ondersteuning voor netwerkconfiguratie en –beveiliging OCMW. Goedkeuring gunning en 

lastvoorwaarden. 

De voorzitter licht toe dat dit ook een punt is dat gezien het bedrag niet hoefde geagendeerd te 

worden maar stelt voor om net bij zoals bij punt 3 dit toch goed te keuren. Er zijn geen verdere 

vragen. Het punt wordt aangenomen. 

6.WZG Voorkempen verslag Raad van Bestuur van 13 december 2018 

Er wordt een aktename gedaan van het verslag van de raad van bestuur. 

De voorzitter vraagt of er nog varia zijn. 

Raadslid Katrijn Van Osta maakt volgende tussenkomst : 

We hebben een bezorgdheid vanuit de fractie , gezien de vele nieuwe leden van deze raad , over de 

kennis van de financiële constructie van de zorgflats Schuttershof. Kan er de komende maanden een 

infosessie gegeven worden voorafgaand bijvoorbeeld aan een gemeenteraad. 

Tussenkomst voorzitter : 

Ik denk dat dit moet kunnen als er interesse is van andere fracties om zich daarbij aan te sluiten. 

Schepen Paul Valkeniers maakt volgende tussenkomst : 

Het vast bureau had al de intentie om de ganse financiële constructie eens extern te laten 

doorlichten. We kunnen voor de zoveelste keer de gepensioneerden laten opdraven om dat verhaal 

te vertellen. Anders wachten we tot na die doorlichting en kunnen we dan met de resultaten van die 

doorlichting verder aan de slag. 

Tussenkomst raadslid Katrijn Van Osta: 

Voor ons is het een geruststelling dat we zeker zijn dat er grondig naar gekeken wordt en we 

ondersteunen  het initiatief om  hier een externe doorlichting te laten maken. 

Tussenkomst schepen Paul  Valkeniers: 

Dat zal trouwens op korte termijn gebeuren. We zien binnenkort 1 van de kandidaten om dit te 

doen. 

Tussenkomst raadslid Katrijn Van Osta : 

Ok , dan is onze bezorgdheid voor een groot stuk weggenomen. 

Tussenkomst raadslid Tom Van Grieken : 

Gezien de integratie van ocmw en gemeente , zijn er plannen om bepaalde diensten door de 

raadsleden te laten bezoeken, dit kan interessant zijn zowel voor oud gemeenteraadsleden die het 



ocmw minder goed kennen en vice versa voor oud-ocmw raadsleden maar zeker ook voor de nieuwe 

raadsleden. Kan er op de één of andere manier een rondgang georganiseerd te worden. 

Tussenkomst burgemeester Maarten De Veuster : 

Iemand heeft me dat al gevraagd , ik dacht Piet Couciqué, exuus dat ik hierop nog niet terug op 

gekomen ben. We gaan dit zeker organiseren.  Misschien doen we dat op een donderdagnamiddag 

wanneer de meeste diensten open zijn. Er zal dus werk worden van gemaakt. 

Er zijn geen verdere varia, derhalve wordt de openbare vergadering van de Raad  voor 

maatschappelijk welzijn beëindigd. 

De voorzitter bedankt het publiek.  

 

Rony Lejaeghere      Lieven De Smet 

Algemeen Directeur      Voorzitter 


