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uw bericht van

betreft: oprichting van en toetreding tot het lntergemeentelijk Samenwerkingsverband (CSV)
" Schel del an d " e n aan d u i d i n g ve rtege nwoo rd i ge rs

M ijnheer de bu rgemeester,

Als bíjlage bezorgen wij u de beslissingvan ons bestuurvan 3 september2014 betreffende de
oprichting van en toetreding tot het lntergemeentelijk Samenwerkingsverband (CSV)
"Sche lde land " e n aand u id i ng ve rtegenwoord igers.

Hoogachtend
Namens het OCMW
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voorzitter
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OOST-VTMNDEREN

DENDERMONDE

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELUK WELZUN
WETTEREN

Uittreksel uit de notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
van 3 september 2014

Aanwezig: PaulVan Autreve, voorzitter,

.
¡

Myriam Verhoeven, Karel van den Bosch, Marianna Corré, René Van Der Haegen, Codelieve
Mertens, Sophie Nicque, Annelien Van Der Cucht, Peter Blancquaert en Karel Goossens, leden
Patrick Calle, secretaris

Oorichtine van en toetredins tot het lntereemeenteli k Samenwerki nssverhand lGSVl "Scheldeland" en
aand uid ing vertegenwoordi gers.

De raad,
Celet op het OCMW-decreet betreffende de organisatie van de ocmw's van 19 december 2008, inzonderheid
artikel 51;
Celet op de Organieke wet van

S

juli 1976 betreffende de ocmw's, inzonderheid artikel 61;

Celetop hetdecreetvan 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel6;
Celet op het decreet van 17 december 2012 beïreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak
van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, inzonderheid
artikel 15;
Celet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 oktober 2012 lol bepaling van de regierol van gemeenten op
hetvlakvan de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van voormeld decreet;
Cehoord de toelichting van de voorzitter waaruit blijkt dat
o via de Vlaamse beleidsprioriteit "lokale sociale economie" lokale besturen worden aangemoedigd aan om
een regierol op te nemen met betrekking tot "lokale sociale economie"
. de ocmw- en gemeentebesturen van Hamme, Laarne, Wichelen, Wetteren en Zele een principieel
akkoord hebben bereikt om hun krachten te bundelen in een interlokale verenlging om deze regierol
verder uit te werken;
o het doel van de interlokale vereniging is om een beleidsvisie te ontwikkelen op het vlak van lokale sociale
economie en de samenwerking met en tussen de sociale econom¡e-actoren te faciliteren;
. de gemeente Hamme in dit samenwerkingsverband zou optreden als beherende gemeente;
. met een Besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2014 werd beslist aan dit samenwerkingsverband
een jaarlijkse toelage toe te kennen (50.000 euro voor ZO14);
Overwegende dat tussen de deelnemende besturen nog geen akkoord is bereikt over de verdeling van deze
middelen;
Overwegende echter dat het voorliggende voorstel geen engagementen inhoudt naar de verdeling van deze
middelen, maar enkel de oprichting van en de toetreding tot het samenwerkingsverband betrefç evenals de
aanduiding van afgevaardigden van het ocmw.

Om deze redenen,
Met eenparigheid van stemmen,
Besluit:

aft.

De interlokale vereniging sociale economie op te richten samen met de gemeenten Laarne, Wichelen en
Zele en de OCMW's Hamme, Laarne, Wichelen en Zele zoals beschreven in de overeenkomst met

1:

statutaire draagkracht en het huishoudelijk reglement.
De aan huidige beslissing gehechte overeenkomst met statutaire draagkracht tot oprichting interlokale
vereniging tussen de gemeenten en OCMW's van Hamme, Laarne, Wichelen, Wetteren en Zele goed te
keuren en de voorzitter en de secretaris te machtigen om deze overeenkomst namens het OCMW

art.2

Wetteren te ondertekenen.
Overwegende dat het OCMW wordt gevraagd om voor het Beheerscomité één afgevaardigde mandataris en één
plaatsvervanger (eveneens mandataris) aan te duiden/ en voor de Stuurgroep één personeelslid en één
plaatsvervange r (personeelsli d).

Gaat over tot twee geheime stemmingen om respectievelijk 1 effectieve en 1 plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor het Beheerscomité aan te duiden;
Celet op het resultaat van deze geheime stemmingen:
1" stemming:10 stemmen voor Sophie Nicque (voorgedragen namens Open VLD);
2'stemming: 1O stemmen voor Peter Blancquaert (voorgedragen namens N-VA;

Om deze redenen,
aft.

3:

Wordt aangeduid als effectief vertegenwoordiger van het OCMW voor het Beheerscomité van CSV
"scheldeland": Nicque Sophie, raadslid, Jan Broeckaertlaan 4 te 9230 Wetteren.

art.

4:

Wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor het Beheerscomité van
CSV "scheldeland": Peter Blancquaert, raadslid, Scheldedreef 9 te 9230 Wetteren.

art,

5:

Wordt aangeduid

als effectief vertegenwoordiger van het OCMW voor de Stuurgroep van CSV

"scheldeland": Hans Onselaere, directeur sociale zaken.
art.

6:

Wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW voor de Stuurgroep van CSV
"Sche ldeland " : C riet Van Kerckhove, maatschappel ij k werkster.

arI.7:

Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan het secretariaat van de interlokale vereniging.

art. B:

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige beslissing zal gelijktijdig aan het College van

Burgemeester en Schepenen en aan de heer Couverneur worden overgemaakt'

namens het OCMW:
(w.g.) PaulVan Autreve
voorzitter

(w.g.) Patrick Calle
secretaris

voor eensluidend u ittreksel
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