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Conform de bepalingen uit het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 285, 286 en 
287) lijsten wij de besluiten uit de gemeenteraad op. Om privacy redenen vermijden we 
persoonsgegevens. 
 

 
Besluiten in chronologische volgorde 
 
1. Kennisnemen verkozen verklaren van de voorzitter van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst 
Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 90, verkiest de raad 
voor maatschappelijk welzijn op de vergadering aansluitend op de installatievergadering van 
de gemeenteraad hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, hetzij onder de 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, een voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst. 
De voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van een kandidaat- 
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, ingediend op 18 januari 2019.  
De algemeen directeur bezorgt de akte van voordracht aan de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn.  De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de 
akte van voordracht ontvankelijk is.  In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat-
voorzitter verkozen verklaard.  Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het 
verkozen verklaren van de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. 
De raad nam kennis van dit punt. 
 
2. Eed afleggen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
De verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, is nog 
geen lid van het college van burgemeester en schepenen.   
Deze persoon dient eerst volgende eed af te leggen in handen van de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen.’.  
Zij wordt van rechtswege vanaf haar eedaflegging als schepen toegevoegd aan het college van 
burgemeester en schepenen op basis van artikel 42 §1 van het Decreet Lokaal bestuur van 22 
december 2017. 
Die eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor haar mandaat als schepen zoals vermeld in 
artikel 42, §1, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur. 
 
3. Goedkeuren van de geloofsbrieven van de leden van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst en hun opvolgers 
Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 95 en 96, onderzoekt 
de raad voor maatschappelijk welzijn de geloofsbrieven van de leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst.  Dit wil zeggen dat de raad moet nagaan of de verkozene 
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.  Bovendien moet de raad ook nakijken of er 



geen onverenigbaarheden zijn waardoor een bepaalde verkozene het mandaat niet kan 
opnemen.  De geloofsbrieven omvatten volgende schriftelijke bewijsstukken: 1° recent 
uittreksel uit het bevolkingsregister, 2° een recent uittreksel uit het strafregister model 1 en 
3° een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid.  Aan de raad wordt gevraagd om de geloofsbrieven van de nieuw 
verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en hun opvolgers goed te 
keuren.  
De raad keurde dit punt goed. 
 
4. Kennisnemen verkozen verklaren van de leden van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst en hun opvolgers 
Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 87, bestaat het 
bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, uit zes leden voor een 
raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder. 
Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 92, worden de leden 
en kandidaat-opvolgers van het bijzonder comité voor de sociale dienst schriftelijk 
voorgedragen door de verkozenen voor de gemeenteraad. 
De raad nam kennis van dit punt. 
 
5. Eed afleggen van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 87, bestaat het 
bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat, de voorzitter niet inbegrepen, uit zes leden 
voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder. 
Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 96, leggen de 
verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van wie de geloofsbrieven 
door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedgekeurd, voor ze hun mandaat 
aanvaarden, de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.’.  
De raad nam akte van dit punt. 
 

 
De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden 
opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van 
bestuur. 
 
 
Te Oosterzele, 
 
De algemeen directeur,      De Burgemeester 
 
 
 
Borchert Beliën       Johan Van Durme 


