
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 23 juni 2020 

Notule 
 
Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 
Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, 
Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, 
Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 21.15 uur. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over het 
Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Beslissingen 

ALGEMENE FINANCIERING 

2.  Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening 2019 van de Woondienst Regio 
Izegem 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, en latere wijzigingen, 

inzonderheid artikel 420; 
Gelet op de beraadslaging van de raad van bestuur van de Woondienst Regio Izegem van 4 maart 

2020 waarbij de jaarrekening van het boekjaar 2019 is goedgekeurd; 
Gelet op de jaarrekening 2019 van de Woondienst Regio Izegem; 
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Gelet op het gecumuleerd budgettair resultaat van 1.118.762 euro en op de autofinancieringsmarge 
van 155.203 euro; 

Op voorstel van het bevoegd lid van het vast bureau; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De jaarrekening van de Woondienst Regio Izegem voor het boekjaar 2019 wordt positief 

geadviseerd. 
Artikel 2 – Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de 

Woondienst Regio Izegem 
 
Ter afsluiting van de zittingen van de raden geeft de heer Voorzitter het woord aan mevrouw Nadine 
Verheye, schepen. Zij deelt mee dat zij haar schepenambt wenst neer te leggen met ingang van 22 
september 2020, datum van de volgende gemeenteraad. Ze blijft wel als gemeenteraadslid zetelen. 
De heer Burgemeester spreekt woorden van lof en dank, waarbij de leiders van de fractie CD&V en sp.a+ 
zich aansluiten. 
 
De zitting werd afgerond om 21.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 

Vervolg zitting van 23 juni 2020
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Handtekening(en) 
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