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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 
Vergadering van donderdag 28 maart 2019 

 
 
 
 
 

 
 
Aanwezig:  
Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Schepenen; 
Jean Marie De Groote, 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, Van Der Heyden Simon, 
Logghe Jeroen, Roelekens Evelien, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur; 
Marijke De Meyer, Adjunct-algemeendirecteur 
Verontschuldigd: / 
Afwezig: / 
 
 
Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 20.40 uur. 
 
1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
28 FEBRUARI 2019 
De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en 
278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering 
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de 
notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van 
de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze 
ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen 
directeur. 
De voorzitter leidt het punt in. 
 
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn,  
 
Bevoegdheid 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 
 
Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 
 
Motivering 
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Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de zitting 
van 28 februari 2019. 
 
Besluit 
 
Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 28 februari 
2019 worden goedgekeurd. 
Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 
De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
 
2. SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZUID-OOST-VLAANDEREN: AANDUIDEN 
VERTEGENWOORDIGER EN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN DE 
ALGEMENE VERGADERING 
Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen is één van de door de Vlaamse overheid 
erkende en gesubsidieerde SVK’s en ze zijn actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Er wordt op een structurele manier samengewerkt met de verschillende OCMW's en 
gemeenten. 
OCMW Oosterzele is lid van deze vzw. 
Aan de raad wordt gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene Vergadering van het Sociaal 
Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. 
 
De voorzitter leidt het punt in.  
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn,  
 
Bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1, 77 en 78 
 
Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1 
 
Motivering 
Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen is één van de door de Vlaamse overheid 
erkende en gesubsidieerde SVK’s en ze zijn actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Er wordt op een structurele manier samengewerkt met de verschillende OCMW's en 
gemeenten. 
OCMW Oosterzele is lid van deze vzw. 
Aan de raad wordt gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger aan te duiden in de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor 
Zuid-Oost-Vlaanderen vzw. 
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De aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente en het OCMW in overlegorganen en in de organen van 
andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen gebeurt in geheime stemming. 
Voor de stemming en de stemopneming wordt de voorzitter bijgestaan door de jongste twee 
raadsleden Pieterjan Keymeulen en Louise Van Hoorde. Ieder raadslid is gemachtigd de 
regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
Elk raadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij of zij stemmen heeft. 
De algemeen directeur overhandigt na ophaling telkens 23 stembiljetten aan de voorzitter van 
de OCMW-raad en zijn bijzitters. 
Bij de stemopneming worden de geldige, ongeldige en blanco stembiljetten gerangschikt, 
geteld en apart gelegd. De stemopneming levert het volgende resultaat op: 
0 blanco stembiljetten; 
0 ongeldige stembiljetten; 
23 geldige stembiljetten; 
Vervolgens worden de geldige stembiljetten gerangschikt en geteld volgens de naam van de 
kandidaat waarvoor een stem is uitgebracht met volgend resultaat: 
Overwegende het resultaat van de geheime stemming en in 1 stemronde: 
 

Vertegenwoordiger Plaatsvervanger stemmen 

Barbara Stubbe / 12 

Geert Van Grembergen  11 

/ Wilfried Verspeeten 12 

 Ann Haesebeyt 11 

 
Besluit 
 
Enig artikel: Barbara Stubbe aan te duiden als vertegenwoordiger en Wilfried Verspeeten als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van het 
Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw . 
 
De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
 
3. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP 
HET WERK: AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER IN HET BEHEERSCOMITÉ 
 
De voorzitter leidt het punt in.  
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn,  
 
Bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 77 en 78 
 
Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 432 en 445 
 
Motivering 
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De gemeente het OCMW maken deel uit van de interlokale vereniging SOLVA  - Beheerscomité 
van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
De gemeente ontving op 21 februari 2019 een brief van SOLVA waarin de gemeente 
uitgenodigd wordt om een vertegenwoordiger aan te duiden voor het Beheerscomité van de 
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.  
Dit betreft één vertegenwoordiger die zowel het gemeentebestuur als het OCMW-bestuur 
vertegenwoordigt. 
Deze persoon is (mede)belast met het dagelijks beheer binnen het bestuur. 
Wij verwijzen naar de beslissing van de gemeenteraad van heden waarbij Pieterjan 
Keymeulen (3j) en Linda De Vos (3j) werden aangeduid als vertegenwoordigers van de 
gemeente. 
 
Besluit 
 
Enig artikel : Bekrachtiging aanduiding van Pieterjan Keymeulen (3j) en Linda De Vos (3j) als 
vertegenwoordigers in het beheerscomité GIDPBW voor het OCMW in het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband SOVLA. 
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 
De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
 
4. LOGO GEZOND+ VZW - VERNIEUWEN CHARTER GEZONDE GEMEENTE 2019 -2024 
Het Lokaal bestuur Oosterzele vernieuwt het charter gezonde gemeente voor de 
bestuursperiode 2019 - 2024 en zal verder werk maken van een samenhangend 
gezondheidsbeleid.  
Op 7 mei 2019 zal de ondertekening van het charter plaatsvinden te Herzele. 
De gemeente en het OCMW Oosterzele zullen daarom deze legislatuur 2019 -2024 verder 
werk maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit is een beleid dat iedereen en de 
meest kwetsbaren in het bijzonder kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een 
gezonde omgeving. Dit gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en 
welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons 
leidmotief is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke wordt. 
 
De voorzitter leidt het punt in.  
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn,  
 
Bevoegdheid 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1, §3, 77 en 78  
 
Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1 en §3 
Besluit van het Vast bureau van 12 maart 2019 
 
Motivering 
Het Lokaal bestuur Oosterzele vernieuwt het charter gezonde gemeente voor de 
bestuursperiode 2019 - 2024 en zal verder werk maken van een samenhangend 
gezondheidsbeleid.  
Om dit te realiseren, streeft Oosterzele volgende beleidsintenties na:  
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Gezondheid een duidelijke plaats geven in het lokaal meerjarenplan 2020-2025. 
Planmatig en onderbouwd werken aan preventieve gezondheid in onze gemeente. 
Meer samenwerken met andere beleidsdomeinen.  
Streven naar meer en betere samenwerking met burgers, buurgemeenten en externe 
partners.  
Lokale gezondheidsacties en -projecten zo vormgeven dat ze een samenhangend en 
onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, regels en afspraken 
en zorg en begeleiding. 
Een voorbeeldrol vervullen naar al onze stakeholders.  
Professioneel communiceren naar alle stakeholders en dit via verschillende kanalen over 
geleverde inspanningen en realisaties. Dit gebeurt door zo veel mogelijk het label Gezonde 
Gemeente te gebruiken.  
Voldoende personeel, budget en deskundigheid voorzien. 
 
Naast de realisatie van onze eigen beleidsintenties, helpt Oosterzele ook mee aan de realisatie 
van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  
 
Besluit: 
 
Enig artikel : De gemeente Oosterzele vernieuwt het charter gezonde gemeente voor de 
bestuursperiode 2019 – 2024 en zal verder werk maken van een samenhangend 
gezondheidsbeleid. 
 
Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 
De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
 
5. LOGO GEZOND+ VZW - AFVAARDIGEN EFFECTIEF LID EN PLAATSVERVANGER 
VOOR DE ALGEMENE VERGADERING + AANDUIDING KANDIDAAT-LID VOOR DE RAAD 
VAN BESTUUR 
Het OCMW is aangesloten bij Logo Gezond+ vzw. Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg.  
In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. Lokale besturen zijn immers een onmisbare 
partner in het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen en zetten het Vlaams preventief 
gezondheidsbeleid kracht bij.  
De OCMW-raad dient uiterlijk binnen vier maanden na de installatie van de nieuwe 
bestuursploeg nieuwe vertegenwoordigers voor te dragen voor de algemene vergadering. Aan 
de raad wordt gevraagd om een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan 
te duiden.  
In 2019 wordt ook de raad van bestuur opnieuw verkozen. Er zijn twee mandaten 
beschikbaar voor de regio Vlaamse Ardennen Oost. Elke gemeente binnen deze regio kan zich 
kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten zal een voordracht gebeuren binnen het Netwerk 
Gezondheidspromotie. Zij zullen hun vertegenwoordigers verkiezen en voordragen aan de 
algemene vergadering. 
 
De voorzitter leidt het punt in.  
De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn,  
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Bevoegdheid 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1,§3, 77 en 
78 
 
Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 2§1en §3 
De statuten van Logo Gezond+ 
Besluit van de OCMW-raad van 29 augustus 2016 houdende goedkeuring verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en Logo Gezond+. 
Deze samenwerking loopt tot en met 31 december 2019. 
 
Motivering 
Het OCMW is aangesloten bij Logo Gezond+ vzw. Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg.  
In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. Lokale besturen zijn immers een onmisbare 
partner in het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen en zetten het Vlaams preventief 
gezondheidsbeleid kracht bij.  
De OCMW-raad dient uiterlijk binnen vier maanden na de installatie van de nieuwe 
bestuursploeg nieuwe vertegenwoordigers voor te dragen voor de algemene vergadering.  
In 2019 wordt ook de raad van bestuur opnieuw verkozen. Er zijn twee mandaten 
beschikbaar voor de regio Vlaamse Ardennen Oost. Elke gemeente binnen deze regio kan zich 
kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten zal een voordracht gebeuren binnen het Netwerk 
Gezondheidspromotie. Zij zullen hun vertegenwoordigers verkiezen en voordragen aan de 
algemene vergadering. 
Aan de raad wordt gevraagd om een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger 
aan te duiden en een kandidaat-lid voor de raad van bestuur.  
De aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de 
vertegenwoordigers van de gemeente en OCMW in overlegorganen en in de organen van 
andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen gebeurt in geheime stemming. 
Voor de stemming en de stemopneming wordt de voorzitter bijgestaan door de jongste twee 
raadsleden Pieterjan Keymeulen en Louise Van Hoorde. Ieder raadslid is gemachtigd de 
regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. 
Elk raadslid ontvangt zoveel stembiljetten als hij of zij stemmen heeft. 
 
Lid algemene vergadering 
De algemeen directeur overhandigt na ophaling telkens 23 stembiljetten aan de voorzitter van 
de OCMW-raad en zijn bijzitters. 
Bij de stemopneming worden de geldige, ongeldige en blanco stembiljetten gerangschikt, 
geteld en apart gelegd. De stemopneming levert het volgende resultaat op: 
0 blanco stembiljetten; 
0 ongeldige stembiljetten; 
23 geldige stembiljetten; 
Vervolgens worden de geldige stembiljetten gerangschikt en geteld volgens de naam van de 
kandidaat waarvoor een stem is uitgebracht met volgend resultaat: 
 

Vertegenwoordiger Vervanger stemmen 

Barbara Stubbe / 12 

Kaat Pien / 11 

/ Linda De Vos 12 
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/ Pascal Fermon 11 
 
Kandidaat-lid raad van bestuur  
De algemeen directeur overhandigt na ophaling telkens 23 stembiljetten aan de voorzitter van 
de OCMW-raad en zijn bijzitters. 
Bij de stemopneming worden de geldige, ongeldige en blanco stembiljetten gerangschikt, 
geteld en apart gelegd. De stemopneming levert het volgende resultaat op: 
0 blanco stembiljetten; 
0 ongeldige stembiljetten; 
23 geldige stembiljetten; 
Vervolgens worden de geldige stembiljetten gerangschikt en geteld volgens de naam van de 
kandidaat waarvoor een stem is uitgebracht met volgend resultaat: 
 

Vertegenwoordiger stemmen 

Linda De Vos 12 

Kaat Pien 11 

 
Besluit 
 
Art. 1: Barbara Stubbe aan te duiden als vertegenwoordiger en Linda De Vos als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van 
Logo Gezond+ vzw. 
Art. 2: Linda De Vos aan te duiden als kandidaat-vertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van Logo Gezond+ vzw. 
 
De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 
 
De voorzitter sluit de zitting om 21.00 uur. 
 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Algemeen directeur   De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
 
Borchert Beliën   Hilde De Sutter 
 


