
 

NOTULEN 

OCMW-RAAD 

26 APRIL 2021 
 
 
 

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, 
Schepenen 
Andre Flamand, Delphine Bogaert, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Jan 
Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien 

Braeckman, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Alexander De Croo, Amber Coppens, Johnny Roos, Raadsleden 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 21u30. 

 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 29.03.2021. 
Aanleiding 
De notulen van de vorige ocmw-raad d.d. 29.03.2021. 

Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur, artikel 74. 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brakel. 
Feiten, context en argumentatie 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden 
de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de 
algemeen directeur. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d. 29.03.2021 worden goedgekeurd. 
2. Samenwerkingsverbanden - Eerstelijnszone Panacea - Algemene Vergadering d.d. 01.04.2021. Bekrachtiging. 
Regelgeving 

Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017. 
Feiten, context en argumentatie 

Gelet op de uitnodiging d.d. 25.03.2021 ( per mail ) voor de Algemene Vergadering van de Eerstelijnszone Panacea 
d.d. 01.04.2021. 
De stukken werden pas bezorgd op 29.03.2021. 
Er werd meegedeeld dat in de toekomst het OCMW verwacht dat de uitnodiging houdende de te bespreken 
agendapunten en de bijhorende stukken tijdig worden meegedeeld, zodanig dat deze voorafgaandelijk kunnen 
worden voorgelegd aan de OCMW-Raad. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Kennis te nemen van het feit dat er op 01.04.2021 een Algemene Vergadering werd gehouden van Eerstelijnszon 
Panacea. 
3. Samenwerkingsverbanden. TMVS dv ( Creat ). Uitnodiging Algemene Vergadering d.d. 15.06.2021. 
Aanleiding 

Per aangetekend schrijven van 1 april 2021 werd het OCMW Brakel opgeroepen om deel te nemen aan de 
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv die op 15 juni 2021 om 14.30 uur plaatsheeft. 
Regelgeving 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017  
Feiten, context en argumentatie 
Het feit dat het OCMW Brakel aangesloten is bij TMVS dv; 
De statuten van TMVS dv; 

De oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op 1 april 2021 waarin de agenda werd meegedeeld; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: De OCMW-raad 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 



Art. 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger 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 hun stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden 
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Art. 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. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 

 
De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Marcel Saeytijdt 

 
 

 


