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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2019 in uitvoering van artikel 
285, §2 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de gemeenteraad van 31 mei 2019 goed. Deze werden 
opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal 
bestuur. 

2.  Goedkeuren van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht 
voor de interlokale vereniging woonbeleid regio Izegem 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor het 
intergemeentelijk woonbeleid regio Izegem goed. De samenwerking wordt verlengd tot eind 2025. 

3.  Goedkeuren van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor het sociaal 
verhuurkantoor Regio Izegem en voor 'Wonen en werken' 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de verderzetting van de intergemeentelijke samenwerking goed binnen 
het sociaal verhuurkantoor en van het renovatieteam 'Wonen en werken'. De samenwerking wordt verlengd tot 
eind 2025. 

4.  Goedkeuren van de subsidieaanvraag voor het woonbeleid regio Izegem 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Samen met de beslissingen inzake verlenging van de regionale samenwerking inzake het woonbeleid voor de regio 
Izegem, keurt de raad voor maatschappelijk welzijn een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid hiervoor goed. 
Het betreft een jaarlijkse subsidie van 151.000 euro voor een periode tot eind 2025. 
  



5.  Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn 
de eerste budgetwijziging voor 2019 goed. De toelage van de gemeente aan het OCMW bedraagt 2.800.000 euro 
en valt binnen de voorzieningen van het meerjarenplan. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


