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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 24 MAART 2022
Tegenwoordig:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Frans Lefevre, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de zitting dd. 27 januari 2022 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. BASISREGISTRATIE VAN EEN ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDBEMIDDELING 2021
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en haar latere wijzigingen;
Gelet op art. 77, 78 en art. 285 § 1 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet dd. 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de
instellingen voor schuldbemiddeling;
Gelet op artikel 9 van voornoemd decreet dat bepaalt dat het OCMW als erkende instelling voor
schuldbemiddeling in het kader van het behoud van haar erkenning een jaarverslag dient op te
maken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet dd.
24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor
schuldbemiddeling;
Overwegende dat het jaarverslag als onderdeel o.m. de gegevens van de jaarlijkse basisregistratie
schuldbemiddeling bevat;
Gelet op het model van de jaarlijkse basisregistratie schuldbemiddeling dat het aantal dossiers
budget- en schuldhulpverleningen en een aantal open vragen bevat en de vermelding in dit model dat
dit document besproken en goedgekeurd moet worden door het bestuur van de erkende instelling
voor schuldbemiddeling;
Gelet op de basisregistratie schuldbemiddeling 2021 van OCMW Nieuwpoort;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 15 februari 2022 om de basisregistratie
schuldbemiddeling 2021 van het OCMW Nieuwpoort als erkende instelling voor schuldbemiddeling
goed te keuren en ter kennisgeving over te maken aan de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de cijfers voor de basisregistratie overgemaakt moesten worden tegen uiterlijk
28 februari 2022 per mail aan vzw SAM, Steunpunt Mens en samenleving; dat de cijfers op 17 februari
2022 door de sociale dienst verstuurd werden;
BESLUIT:

21 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):
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Art.1.

Kennis te nemen van de basisregistratie schuldbemiddeling 2021 van het OCMW Nieuwpoort
als erkende instelling voor schuldbemiddeling.

Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan vzw SAM en de sociale dienst.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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