
Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 25 januari 2022 

Notule 

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

Gelet op het besluit van de Burgemeester van 25 januari 2022 houdende het organiseren van de raden van 
25 januari 2022 in digitale zitting, vindt de raad voor maatschappelijk welzijn plaats via een digitale 
vergadering met MSTeams. 
Deze digitale zitting kan via een livestream op een Youtube-kanaal worden gevolgd door pers en publiek. De 
link naar dit kanaal (https://www.youtube.com/watch?v=ssP71NDwwJo&t=4509s ) werd voorafgaandelijk 
ter beschikking gesteld aan de bevolking. 
De zitting vangt aan om 20.40 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, 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. 
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Burgemeester
25 januari 2022 

Beslissing 

Sjabloon_beslissing B 

ALGEMEEN BESTUUR 

Besluit tot het organiseren van de raden van 25 januari 2022 in digitale zitting 
De BURGEMEESTER, 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, §2 en 135, §2 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 

december 2017, artikel 28 § 1, 2°; 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID19 te beperken en latere wijzigingen; 
Overwegend dat de burgemeester op grond van de artikelen 134, §1 en 135, §2 van de nieuwe 

gemeentewet een gemotiveerd besluit kan nemen inzake bijeenkomsten, waaronder, bijvoorbeeld, de 
gemeenteraad; 

Overwegende dat, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 maximaal te beperken, 
het, gelet op de ernstige huidige situatie, noodzakelijk is om geen fysieke bijeenkomst van de raden te laten 
doorgaan; 

Overwegende dat de nodige maatregelen werden genomen om, in overeenstemming met de richtlijnen van 
het Agentschap Binnenlands Bestuur, de raden in digitale zitting te laten plaatsvinden; 

Overwegende dat de zittingen openbaar zullen verlopen via een audiovisuele livestream; 
Overwegende dat er geen geheime stemming is voorzien; 
Om deze redenen; 

BESLUIT:  
Artikel 1 -  De raden van 25 januari 2022 zullen doorgaan in digitale zitting. 

Ingelmunster, 25 januari 2022 
De burgemeester De algemeen directeur, voor medeondertekening 
Kurt WINDELS ir. Dominik RONSE

Vervolg zitting van 25 januari 2022
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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 

SOCIALE ZAKEN 

2. Goedkeuren van de toetreding tot het regionaal initiatief tot financiële ondersteuning van
het Palliatief Dagcentrum te Roeselare

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet omtrent het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op de oprichting van een Palliatief Dagcentrum vanuit een samenwerking tussen AZ Delta, 

zorgbedrijf Motena, zorgnetwerk Vincenthove en het netwerk palliatieve zorg De Mantel Midden West-
Vlaanderen; 

Gelet op de vraag van het Palliatief Dagcentrum tot toetreding en financiële ondersteuning; 
Gelet op het voorstel vanuit Midwest om toe te treden en een financieel bij te dragen a rato van 0,11 

euro per inwoner; 
Overwegende dat het Palliatief Dagcentrum een goed initiatief is en bovendien een goede aanvulling 

is op het bestaande aanbod van de palliatieve thuiszorg; 
Overwegende dat dit moet gezien worden als een vorm van overbruggingsfinanciering tot de Vlaamse 

overheid met voldoende structurele middelen beschikbaar stelt; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig  
Artikel 1 – De deelname aan het regionaal initiatief tot ondersteuning van het Palliatief Dagcentrum wordt 

goedgekeurd. 
Artikel 2 – Het Palliatief Dagcentrum wordt financieel ondersteund a rato van 0,11 euro per inwoner vanaf 

het jaar 2022. Het bedrag wordt ingeschreven in het budget van het OCMW. 

De zitting werd afgerond om 20.47 uur. 

Vervolg zitting van 25 januari 2022

Blz. 3/3


		2022-04-26T23:55:45+0200


		2022-04-27T17:21:07+0200




