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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van woensdag 27 mei 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

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

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 22.00 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
19 FEBRUARI 2020 

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 
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Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

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 woensdag 19 februari 2020. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van woensdag 19 februari 
2020 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. KENNISNEMEN VAN HET ONTSLAG VAN ROSWITHA GERBOSCH ALS LID VAN 
HET BIJZONDER COMITÉ VAN DE SOCIALE DIENST 

Mevrouw Roswitha Gerbosch van de Groen-fractie diende op 29 april 2020 schriftelijk 
haar ontslag in als gemeenteraadslid en lid van het Bijzonder comité voor de sociale 
dienst. In toepassing van artikel 103 en 105 van het decreet lokaal bestuur verzoekt zij de 
raad van maatschappelijk welzijn hiervan akte te laten nemen en in haar vervanging te 
voorzien. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen 
van het ontslag van mevrouw Roswitha Gerbosch. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 103 

 

Juridisch kader 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 103 

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019 betreffende 
kennisnemen verkozen verklaren van de leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst en hun opvolgers 
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Motivering 

Mevrouw Roswitha Gerbosch heeft voor de raad voor maatschappelijk welzijn op 28 
januari 2019 de eed afgelegd als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.  

Bij brief van 7 april 2020, binnengekomen op 29 april 2020, diende mevrouw Roswitha 
Gerbosch haar ontslag in als lid van het bijzonder comité voor de sociaIe dienst. 

Artikel 103 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het ontslag definitief is zodra de  
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt. Het lid 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn  
opvolger is geïnstalleerd. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen van he t 
ontslag van mevrouw Roswitha Gerbosch. 

 

Besluit 

 

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van 
mevrouw Roswitha Gerbosch als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst op 29 
april 2019.  

 

De raad neemt kennis van dit punt. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. GOEDKEUREN VAN DE GELOOFSBRIEVEN VAN DE LEDEN VAN HET BIJZONDER 
COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST EN HUN OPVOLGERS EN EEDAFLEGGING LID 
BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST 

Mevrouw Roswitha Gerbosch van de Groen-fractie diende op 29 april 2020 schriftelijk 
haar ontslag in als gemeenteraadslid en lid van het Bijzonder comité voor de sociale 
dienst. In toepassing van artikel 103 en 105 van het decreet lokaal bestuur verzoekt zij de 
raad van maatschappelijk welzijn hiervan akte te laten nemen en in haar vervanging te 
voorzien. De akte van voordracht van het Bijzonder comité voor de sociale dienst voor 
Groen voorziet in 2 opvolgers. Beide opvolgers doen afstand van mandaat en Groen dient 
een nieuwe voordrachtakte in.  

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.’  

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de geloofsbrieven goed te 
keuren en akte te nemen van de eedaflegging. 

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 



Raad voor maatschappelijk welzijn 27 mei 2020 - NOTULEN - 4 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 87, 91, 95, 96 en 105 

 

Juridisch kader 

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

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019 betreffende 
goedkeuren van de geloofsbrieven van de leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst en hun opvolgers 

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019 betreffende het 
kennisnemen verkozen verklaren van de leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst en hun opvolgers 

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019 betreffende de 
eedaflegging van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij kennis wordt 
genomen van het ontslag van de mevrouw Roswitha Gerbosch als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst op 29 april 2020 

 

Vormvereisten 

Ontslag Roswitha Gerbosch 

Afstand van mandaat Simon Van Der Heyden en Jeroen Logghe 

Voordrachtakte Groen met nieuwe kandidaat leden Bijzonder comité voor de 
maatschappelijke dienst 

Geloofsbrieven Frans Desloover, Simon Van Der Heyden en Thomas Ringelé  

 

Motivering 

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 verkiezingen 
hebben deelgenomen, bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijs t 
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. 
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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 

 

Mevrouw Roswitha Gerbosch van de Groen-fractie diende op 29 april 2020 schriftelijk 
haar ontslag in als gemeenteraadslid en lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. De akte van voordracht van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor 
Groen voorziet in twee opvolgers met name de heer Simon Van der Heyden en de heer 
Jeroen Logghe. Beide opvolgers doen afstand van mandaat.  

Als een lid, voordat zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te maken van het 
Bijzonder comité voor de sociale dienst en als dit lid geen opvolger of opvolgers meer 
heeft, kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst die het 
betreffende lid heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid en een of meer kandidaat-
opvolgers voordragen. 

Het gemeentebestuur ontving op 18 mei 2020een nieuwe voordrachtakte van Groen.  

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. 

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 
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Artikel 1: 

Paragraaf 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  

 

Groen 18 mei 2020 

 

Paragraaf 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 

Frans Desloover / 01)Simon Van Der Heyden 

02) Thomas Ringelé 

 

Artikel 2:  

Paragraaf 1: De heer Frans Desloover legt 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". 

Paragraaf 2: De raad neemt akte van deze eedaflegging. Van de eedaflegging wordt een 
afzonderlijke akte opgemaakt. 

Paragraaf 3: Bijgevolg is de heer Frans Desloover met ingang van 27 mei 2020 effectief lid 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

4. GOEDKEUREN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HUIS VAN HET KIND REGIO 
ZOTTEGEM 2020-2025 

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Huis van het Kind regio Zottegem 
engageren de lokale besturen van Brakel, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en 
Zottegem zich om lokaal in beleid en beleidsuitvoering stappen te zetten om het 
samenwerkingsverband en de intergemeentelijke werking van het Huis van het Kind uit 
te bouwen, in navolging van de subsidieaanvraag die in 2018 bij Kind & Gezin werd 
ingediend en op 27.11.2018 werd goedgekeurd. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst Huis van het 
Kind 2020 -2025 goed te keuren. 
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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 77 en 78 

Juridisch kader 

Besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet va n 29 
november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.  

Eerstelijnsdecreet van 26 april 2019 dat geresulteerd heeft in het overstappen van de 
gemeente Zwalm naar de eerstelijnszone Vlaamse Ardennen en het overstappen van de 
gemeente Oosterzele naar de eerstelijnszone Panacea. 

De samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind Regio Zottegem 2020-2025. 

Motivering 

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Huis van het Kind regio Zottegem 
engageren de lokale besturen van Brakel, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en 
Zottegem zich om het Huis van het Kind uit te bouwen, in navolging van de 
subsidieaanvraag die in 2018 bij Kind & Gezin werd ingediend en op 27 november 2018 
werd goedgekeurd. 

Deze subsidie moet aangewend worden voor de organisatie van één (of meerdere) van 
volgende aanbodsvormen: een laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor 
aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen; een laagdrempelig aanbod aan spel en 
ontmoeting voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen; een laagdrempelig, 
ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en 
gezinnen met kinderen; een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve 
gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen; een 
laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en 
gezinnen met kinderen met het oog op de versterking van onderwijskansen.  

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Huis van het Kind regio Zottegem (Brakel, 
Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem) engageert zich om lokaal in beleid 
en beleidsuitvoering volgende stappen te zetten: 

-ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid 

-ontwikkelen, afstemmen en delen van dienstverlening 

-afstemmen interne en externe communicatie 

-verdere ondersteuning van de huistaakbegeleiding in samenwerking met vzw De Katrol 

 

Financieel 

Deze uitgave is in het meerjarenplan 2020-2025 gelinkt aan SD4: “Warme en zorgzame 
gemeente”, BD10: “We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van 
jong én oud.  We voorzien voldoende kwalitatieve kinderopvang en onderwijs”, AP29: 
“Gezinsbeleid en kwalitatieve kinderopvang voorzien”, AC 69:   “Uitbouw ‘Huis van het 
Kind’ “. 
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Besluit 

Artikel 1: De OCMW-raad keurt de samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind Regio 
Zottegem 2020-2025 goed. 

Artikel 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Huis van het Kind Regio 
Zottegem en aan de toezichthoudende overheid. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter sluit de zitting om 22.05 uur. 

 

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

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

 


