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Notulen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn 

Vergadering van maandag 28 januari 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Johan Van Durme, Burgemeester; 
Jean Marie De Groote, Wilfried Verspeeten, Els De Turck, Guy De Smet, Filip Vermeiren, 
Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Roswitha Gerbosch, 
Linda De Vos, Pien kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, Pieterjan Keymeulen, 
Roelekens Evelien, Van Der Heyden Simon, Logghe Jeroen, Raadsleden; 
Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Orville Cottenie, Schepenen; 
Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur; 
Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 21.30 uur. 

 

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 voorzitter leidt het punt in.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
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Bevoegdheid 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 69 is de voorzitter 
van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

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 90, verkiest de raad 
voor maatschappelijk welzijn op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 
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.  

Als na de verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijkt 
dat hij nog geen lid of voorzitter was van het vast bureau (artikel 90, §4,), wordt hij van 
rechtswege vanaf zijn eedaflegging als schepen toegevoegd aan het college van 
burgemeester en schepenen en dit op basis van artikel 42 §1 van het Decreet Lokaal 
bestuur van 22 december 2017. 

 

Juridisch kader 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 42 § 1, 69, 87 en 90. 

• Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 7 juli 2011 (en latere wijzigingen), artikel 7 
(vaststelling van het aantal te verkiezen vertegenwoordigers), artikelen 57 en 58 
(verkiesbaarheidsvoorwaarden), artikelen 167 tot en met 169 (aanwijzing van de 
verkozenen en opvolgers), artikelen 170 tot en met 174 (bekendmaking van de 
uitslag en afsluitende werkzaamheden) en artikelen 202 tot en met 215 (bezwaar 
bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen) 

• Besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te 
verkiezen raadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, […], leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente […]  

• Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019 betreffende 
het geldig verklaren van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de installatie van de leden van 
de gemeenteraad, die van rechtswege ook lid zijn van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende goedkeuren geloofsbrieven  

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende eedaflegging 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende kennisnemen verkozen 
verklaren van de voorzitter van de gemeenteraad, die van rechtswege voorzitter is 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

Motivering 

Op de vergadering aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad kiest de 
raad voor maatschappelijk welzijn hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast 
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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 de kandidaat- 
voorzitter.   

De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad aan 
de algemeen directeur bezorgd.   

De algemeen directeur bezorgt de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst aan de voorzitter van de installatievergadering van 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De voorzitter van de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat 
na of de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in 
artikel 90, §1. Alleen de handtekeningen van de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden daarbij in aanmerking genomen, met inbegrip van de handtekeningen van 
de opvolgers die de akte van voordracht hebben ondertekend en die lid zijn van de raad 
voor maatschappelijk welzijn. In voorkomend geval wordt de voorgedragen kandidaat -
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen verklaard.  

Er werd op 18 januari 2019 een voordrachtakte ingediend waarbij mevrouw Els DE TURCK, 
lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, voorgedragen als voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De ingediende akte voldoet aan de voorwaarden van artikel 90 van het Decreet Lokaal 
Bestuur van 22 december 2017 en is dus ontvankelijk.  

De raad voor maatschappelijk welzijn kan derhalve kennisnemen dat mevrouw Els DE 
TURCK verkozen is verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  

De voorzitter van het bijzonder comité moet geen eed meer afleggen als zij al lid of 
voorzitter is van het vast bureau (college van burgemeester en schepenen).  

Aangezien dit niet het geval is, dient zij de eed dient af te leggen in de handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. Vanaf die eedaflegging wordt zij, van 
rechtswege, vermeld in artikel 42 §1, als schepen toegevoegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: 

 

§1. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verklaart de gezamenlijke 
akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst, ontvangen op 18 januari 2019, ontvankelijk.  

§2. Bijgevolg wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst, mevrouw Els DE TURCK, als voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst verkozen verklaard. 

§3. De eedaflegging als gemeenteraadslid geldt niet als eedaflegging als voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst/schepen en zal deel uitmaken van een 
afzonderlijke beslissing.  

 

De raad neemt kennis van dit punt.  
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De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

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.  

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 69, is de voorzitter 
van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

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 90, §4, legt 
de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst als hij bij zijn verkiezing geen 
voorzitter of lid is van het vast bureau is, voor hij zijn mandaat aanvaardt, de eed af in 
handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: ‘Ik zweer de  
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.’.  

Die eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor zijn mandaat als schepen vermeld in 
artikel 42 §1, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur.  

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 79, zijn de 
schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau.  De eedaflegging van schepen 
geldt ook als de eedaflegging als lid van het vast bureau.  

 

Juridisch kader 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikels 42 §1, 69, 79, 87 en 90 
§4.  

• Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 7 juli 2011 (en latere wijzigingen), artikel 7 
(vaststelling van het aantal te verkiezen vertegenwoordigers), artikelen 57 en 58 
(verkiesbaarheidsvoorwaarden), artikelen 167 tot en met 169 (aanwijzing van de 
verkozenen en opvolgers), artikelen 170 tot en met 174 (bekendmaking van de 
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uitslag en afsluitende werkzaamheden) en artikelen 202 tot en met 215 (bezwaar 
bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen) 

• Besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te 
verkiezen raadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, […], leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente […]  

• Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019 betreffende 
het geldig verklaren van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de installatie van de leden van 
de gemeenteraad, die van rechtswege ook lid zijn van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende goedkeuren geloofsbrieven  

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende eedaflegging 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende kennisnemen verkozen 
verklaren van de voorzitter van de gemeenteraad, die van rechtswege voorzitter is 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij mevrouw Els 
DE TURCK wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst. 

 

Motivering 

Mevrouw Els DE TURCK is daarnet verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. 

Mevrouw Els DE TURCK is geen voorzitter of lid van het vast bureau en dient op basis van 
artikel 90 §4 van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 voor zij haar mandaat 
aanvaardt, de 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 vanaf haar eedaflegging, van rechtswege als schepen toegevoegd aan het college 
van burgemeester en schepenen en lid van het vast bureau.  

 

Besluit 

 

Enig artikel  

 

§1. Mevrouw Els DE TURCK legt in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn de eed af: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat 
trouw na te komen”. 

§2.  Van de eedaflegging wordt een afzonderlijke akte opgemaakt.  

§3. De raad neemt hier akte van. 

§4. Mevrouw Els DE TURCK wordt van rechtswege als schepen toegevoegd aan het college 
van burgemeester en schepenen en is van rechtswege lid van het vast bureau 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  
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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 va n 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 voorzitter leidt het punt in.  

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 69, is de voorzitter 
van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

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 90 § 2, wordt de 
voordrachtakte uiterlijk acht dagen vóór de zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn waarop de geloofsbrieven van het nieuwe lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst en de opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht, aan de algemeen 
directeur bezorgd. 

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.’.  

 

Juridisch kader 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikels 69, 87 en 90 §2;, 96.  

• Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 7 juli 2011 (en latere wijzigingen), artikel 7 
(vaststelling van het aantal te verkiezen vertegenwoordigers), artikelen 57 en 58 
(verkiesbaarheidsvoorwaarden), artikelen 167 tot en met 169 (aanwijzing van de 
verkozenen en opvolgers), artikelen 170 tot en met 174 (bekendmaking van de 
uitslag en afsluitende werkzaamheden) en artikelen 202 tot en met 215 (bezwaar 
bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen) 
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• Besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te 
verkiezen raadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, […], leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente […]   

• Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019 betreffende 
het geldig verklaren van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de installatie van de leden van 
de gemeenteraad, die van rechtswege ook lid zijn van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende goedkeuren geloofsbrieven  

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende eedaflegging 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende kennisnemen verkozen 
verklaren van de voorzitter van de gemeenteraad, die van rechtswege voorzitter is 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij mevrouw Els 
DE TURCK wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst. 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij de voorzitter 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst de eed heeft afgelegd en van 
rechtswege als schepen wordt toegevoegd aan het college van burgemeester en 
schepenen en het vast bureau 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden betreffende het 
verkozen verklaren van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen leden 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  

Dit wil zeggen dat de raad voor maatschappelijk welzijn moet nagaan of de verkozene 
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Bovendien moet de raad voor 
maatschappelijk welzijn ook nakijken of er geen onverenigbaarheden zijn waardoor een 
bepaalde verkozene het mandaat niet kan opnemen. Onverenigbaarheid betekent dat 
iemand bepaalde functies uitoefent en zich in een situatie bevindt die het hem onmogelijk 
maakt effectief lid te worden het bijzonder comité voor de sociale dienst. Het Decreet 
Lokaal Bestuur bevat twee soorten onverenigbaarheden: de functionele en deze wegens 
bloed- en aanverwantschap.  

Elk kandidaat lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en elke opvolger dienden 
volgende schriftelijke bewijsstukken voor te leggen: 1°. een 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 voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de geloofsbrieven van de 
nieuw verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en hun opvolgers 
goed te keuren.  

 

Besluit 

 

Enig artikel 
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§1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven goed van 
onderstaande personen: 

 

Naam en voornaam van het 
verkozen werkend-lid in 
alfabetische volgorde 

Einddatum  

mandaat 

Naam en voornaam van de 
opvolgers in de volgorde waarin die 
zijn voorbestemd om het werkend 
lid te vervangen 

De Smet Marc 31/12/2021 Strubbe Barbara 

Gerbosch Roswitha / Van Der Heyden Simon; Logghe Jeroen 

Haesebeyt An / Bogaert Jan; Van Der Eecken Kris 

Van De Voorde Nele / N.N. 

Van Grembergen Geert / Bogaert Jan; Van Der Eecken Kris 

Verspeeten Wilfried / N.N. 

 

§2 De verkozen verklaring en de eedaflegging maakt deel uit van een afzonderlijke 
beslissing. 

 

De raad keurde de geloofsbrieven unaniem goed. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

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 voorzitter leidt het punt in.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 69, is de voorzitter 
van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

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 91, wordt het aantal 
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de 
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verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, bepaald naar 
verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk 
welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar 
wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur 
overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om 
ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid 
van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.  

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. 

Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 94, bestaat het 
bijzonder comité voor de sociale dienst uit personen van verschillend geslacht.  

 

Juridisch kader 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikels 69, 87, 91, 92 en 94.  

• Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 7 juli 2011 (en latere wijzigingen), artikel 7 
(vaststelling van het aantal te verkiezen vertegenwoordigers), artikelen 57 en 58 
(verkiesbaarheidsvoorwaarden), artikelen 167 tot en met 169 (aanwijzing van de 
verkozenen en opvolgers), artikelen 170 tot en met 174 (bekendmaking van de 
uitslag en afsluitende werkzaamheden) en artikelen 202 tot en met 215 (bezwaar 
bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen) 

• Besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te 
verkiezen raadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, […], leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente […]  

• Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019 betreffende 
het geldig verklaren van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de installatie van de leden van 
de gemeenteraad, die van rechtswege ook lid zijn van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende goedkeuren geloofsbrieven  

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende eedaflegging 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende kennisnemen verkozen 
verklaren van de voorzitter van de gemeenteraad, die van rechtswege voorzitter is 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij mevrouw Els 
DE TURCK wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst. 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij de raad akte 
neemt van de eedaflegging van bijzonder comité voor de sociale dienst de eed heeft 
afgelegd en van rechtswege als schepen wordt toegevoegd aan het college van 
burgemeester en schepenen en het vast bureau. 

 

Motivering 
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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 artikel 91 wordt het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkie zingen 
hebben deelgenomen, bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst 
binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten 
kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van 
lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag 
na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring 
ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lij st die 
zich wenst te verbinden. 

De partijen hebben recht op het volgend aantal zetels in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst: 

 

CD&V/ N-
VA: 

3 

Open Vld 
plus: 

2 

Groen: 1 

 

Op basis van artikel 92 worden de leden en kandidaat-opvolgers van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst schriftelijk voorgedragen door de verkozenen voor de 
gemeenteraad. 

Tenzij het gaat om een lijst of groep van lijsten waaraan maar een zetel in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst is toegewezen, vermeldt de voordrachtakte kandidaat-leden 
van verschillend geslacht. 

Volgende voordrachtakten werden ontvangen door de algemeen directeur:  

 

Partij  

Datum ontvangst 

Kandidaat-lid Einddatum 
mandaat 

Kandidaat-opvolger 

 

Open Vld plus – 
8/1/2019 

01)Van Grembergen 
Geert 

/ 01)Bogaert Jan; 02)Van Der 
Eecken Kris 

 

02)Haesebeyt An / 01)Bogaert Jan; 02)Van Der 
Eecken Kris 

Groen – 18/01/2019 01)Gerbosch 
Roswitha 

/ 01)Van Der Heyden Simon; 02) 
Logghe Jeroen 

CD&V – N-VA – 
18/1/2019 

01) Verspeeten 
Wilfried 

 

/ / 

 02)De Smet Marc 

 

31/12/2021 01)Stubbe Barbara 

 03)Van De Voorde 
Nele 

/ / 
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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.’.  

 

Besluit 

 

Artikel 1 

 

§1. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verklaart de volgende akten 
van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
en hun opvolgers ontvankelijk 

 

Partij(en)  Datum ontvangst voordrachtakte  

 

CD&V – N-VA 18 januari 2019 

Groen 18 januari 2019 

Open Vld plus 8 januari 2019 

 

§2. Bijgevolg worden volgende voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst, als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en hun 
opvolgers verkozen verklaard: 

 

Naam en voornaam van het 
verkozen werkend-lid in 
alfabetische volgorde 

Einddatum  

mandaat 

Naam en voornaam van de 
opvolgers in de volgorde waarin die 
zijn voorbestemd om het werkend 
lid te vervangen 

De Smet Marc 31/12/2021 Stubbe Barbara 

Gerbosch Roswitha / 01)Van Der Heyden Simon; 02)Logghe 
Jeroen 

Haesebeyt An / 01)Bogaert Jan; 02)Van Der Eecken 
Kris 

Van De Voorde Nele / / 

Van Grembergen Geert / 01)Bogaert Jan; 02)Van Der Eecken 
Kris 

Verspeeten Wilfried / / 

 

 

§3. De eedaflegging als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst zal deel uitmaken 
van een afzonderlijke beslissing 
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De gemeenteraad neemt kennis van dit punt. 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt.  

 

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 voorzitter leidt het punt in.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 69, is de voorzitter 
van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

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 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.’.  

In geval van algehele vernieuwing van het bijzonder comité voor de sociale dienst vindt de 
eedaflegging plaats tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 
aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad. Die eedaflegging vindt 
plaats in openbare vergadering.  

 

Juridisch kader 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikels 69, 87, 90 en 96.  

• Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 7 juli 2011 (en latere wijzigingen), artikel 7 
(vaststelling van het aantal te verkiezen vertegenwoordigers), artikelen 57 en 58 
(verkiesbaarheidsvoorwaarden), artikelen 167 tot en met 169 (aanwijzing van de 
verkozenen en opvolgers), artikelen 170 tot en met 174 (bekendmaking van de 
uitslag en afsluitende werkzaamheden) en artikelen 202 tot en met 215 (bezwaar 
bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen) 
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• Besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal  te 
verkiezen raadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, […], leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente […]  

• Besluit van de raad voor verkiezingsbetwistingen van 7 januari 2019 betreffende 
het geldig verklaren van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende de installatie van de leden van 
de gemeenteraad, die van rechtswege ook lid zijn van de raad voor maatschappelijk 
welzijn 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende goedkeuren geloofsbrieven 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende eedaflegging 

• Besluit van de gemeenteraad van heden betreffende kennisnemen verkozen 
verklaren van de voorzitter van de gemeenteraad, die van rechtswege voorzitter is 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij mevrouw Els 
DE TURCK wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst. 

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden betreffende het 
verkozen verklaren van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  

• Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden betreffende goedkeuren 
geloofsbrieven van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

 

Motivering 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verklaarde zonet de 
voordrachtakten van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
ontvankelijk.  Bijgevolg werden volgende personen verkozen verklaard als lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst: 

 

De Smet Marc 

Gerbosch Roswitha 

Haesebeyt An 

Van De Voorde Nele 

Van Grembergen Geert 

Verspeeten Wilfried 

 

De geloofsbrieven van de verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
zijn goedgekeurd.  Zij leggen voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering 
van de raad voor maatschappelijk welzijn 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.” 

In geval van algehele vernieuwing van het bijzonder comité voor de sociale dienst vindt de 
eedaflegging plaats tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn 
aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad. Die eedaflegging vindt 
plaats in openbare vergadering.  
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Besluit 

 

Enig artikel. 

§1. De volgende personen leggen in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn in openbare vergadering de eed af: “Ik zweer de verplichtingen 
van mijn mandaat trouw na te komen”: 

 

De Smet Marc 

Gerbosch Roswitha 

Haesebeyt An 

Van De Voorde Nele 

Van Grembergen Geert 

Verspeeten Wilfried 

 

§2. De raad neemt akte van deze eedaflegging  

§3. Van de eedaflegging wordt een afzonderlijke akte opgemaakt.  

§4. Bijgevolg is het bijzonder comité voor de sociale dienst geïnstalleerd.  

 

 

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de mondelinge vragen.  

MONDELINGE VRAGEN 

 

De voorzitter sluit de zitting om 22.00 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Algemeen directeur De voorzitter van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


