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Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen Zitting van 7 januari 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk 
Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Astrid Deceuninck; mevrouw Ria Vanzieleghem; de 
heer Geert Huyghe; de heer Mieke Vanbrussel; de heer Stefaan Van Coillie; de heer 
Francis Debruyne; mevrouw Veroniek Desender; mevrouw Caroline Martens; de heer 
Matthijs Samyn; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; 
de heer Gerdy Casier; de heer Liselot De Decker; mevrouw Lieve Lombaert; de heer 
Brecht Vermeulen; mevrouw Justine Pillaert; de heer Frederik Declercq; de heer Dieter 
Carron; mevrouw Siska Rommel; de heer Bart De Meulenaer; de heer Immanuel De 
Reuse; de heer Tina Feys; de heer Filip Deforche; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter 
Claeys; de heer Jeannine Vandenabeele; de heer Filiep Bouckenooghe; de heer Deniza 
Miftari; de heer Steven Dewitte; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Tom Vandenkendelaere

7 januari 2019 20:56 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_RMW_00001 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst - 
Verkozenverklaring - Kennisname

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 90 van het decreet lokaal bestuur:

Op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) aansluitend op de 
installatievergadering verkiest de RMW hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast 
bureau, hetzij onder de leden van de RMW een voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst (BCSD).

Juridische grond
 Omzendbrief KB / ABB 2018 /3 van 26 oktober 2018 - start van de lokale en 

provinciale bestuursperiode

Bijlagen
1. Voordrachtakte voorzitter BCSD
2. Geloofsbrieven Wenes Bart
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3. Onderzoek van de geloofsbrieven
4. Onderzoek geloofsbrieven - oorspronkelijke versie

Context en argumentatie
Op 18 december 2018 werd een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op naam van dhr. Wenes Bart ingediend 
bij de algemeen directeur.

Ter zitting werd door de algemeen directeur de voordrachtakte van kandidaat-voorzitter 
aan de voorzitter van de installatievergadering overhandigd.

Uit het onderzoek door de voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Delrue Piet, blijkt, dat 
de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter dhr. Wenes Bart voor het BCSD geen 
aanleiding geeft tot een opmerking en dat de voordracht derhalve ontvankelijk wordt 
verklaard zodat dhr. Wenes Bart verkozen wordt verklaard tot voorzitter van het BCSD 
voor een termijn van zes jaar, beginnend op 7 januari 2019 tot en met 31 december 
2024.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de verkozenverklaring van dhr. Wenes Bart als voorzitter 
van het BCSD voor een termijn van zes jaar, beginnend op 7 januari 2019 en om te 
eindigen op 31 december 2024.

2 2019_RMW_00003 Verkiezing van de leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst - Onderzoek van 
de geloofsbrieven - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 87, 92 en 93 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 88, 91 en 94 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Lijstenverbinding CDenV, sp.a ende vernieuwers en Open VLD
2. Zetelverdeling BCSD met lijstenverbinding
3. Voordrachtakte N-VA
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4. Voordrachtakte Vlaams Belang
5. Voordrachtakte Groen
6. Voordrachtakte  CDenV,  sp.a en de vernieuwers en Open VLD
7. Onderzoek geloofsbrieven Arteel Rina
8. Onderzoek geloofsbrieven De Poorter Jannick
9. Onderzoek geloofsbrieven Degrendele Vanessa
10. Onderzoek geloofsbrieven Degroote Lut
11. Onderzoek geloofsbrieven Houvenaghel Grietje
12. Onderzoek geloofsbrieven Tratsaert Francine
13. onderzoek geloofsbrieven Wybo Margot
14. Uittreksel bevolkingsregister Davidts Stephanie
15. Uittreksel bevolkingsregister Stragier Sofie
16. Uittreksel bevolkingsregister Vintioen Josephine
17. Onderzoek van de geloofsbrieven

Context en argumentatie
Tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) aansluitend op 
de installatievergadering van de gemeenteraad worden de leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst (BCSD) verkozen door de RMW.

Het aantal leden van het BCSD, de voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd op 8 leden. 
Het decreet lokaal bestuur bepaalt hoe de zetels van het BCSD worden verdeeld. Het 
aantal leden van het BCSD dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de 
lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal 
zetels waarover elke lijst binnen de RMW beschikt.

De mogelijkheid bestaat dat meerdere lijsten ervoor kiezen om zich met elkaar te 
verbinden voor het bepalen van het aantal zetels.
Op 13 december 2018 ontving de algemeen directeur een verklaring van CD&V, sp.a &de 
vernieuwers en Open VLD tot lijstenverbinding. 
De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de website van de Stad bekend 
hoeveel zetels in het BCSD toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale 
verkiezingen deelnamen.

De zetels worden als volgt verdeeld:

 CD&V, sp.a &de vernieuwers en Open Vld: 5 zetels
 N-VA: 1 zetel
 Vlaams Belang: 1 zetel
 Groen: 1 zetel

Volgende voordrachtakten werden bezorgd aan de algemeen directeur:

Voordrachtakte N-VA ingediend op 17.12.2018:
Houvenaghel Grietje

Voordrachtakte VLAAMS BELANG ingediend op 27.12.2018:
Degroote Lutgarde

Voordrachtakte Groen, ingediend op 29.12.2018:
Tratsaert Francine
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Voordrachtakte CD&V, sp.a &de vernieuwers en Open VLD op 29.12.2018:
Lombaert Marco (einde mandaat: 31.12.2021)
   opvolger: Vintioen Josephine
Arteel Rina (einde mandaat: 31.12.2021)  
   opvolger: Stragier Sofie
De Poorter Jannick
Wybo Margot (einde mandaat: 31.12.2021) 
   Davidts Stephanie
Degrendele Vanessa

Het onderzoek van de geloofsbrieven gebeurt op basis van een recent uittreksel uit het 
bevolkingsregister, een uittreksel uit het strafregister (model 1) en een verklaring op eer 
dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid.

Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van 
het BCSD voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van 
onverenigbaarheid bevinden.

Tijdens de periode van inzage en tot de bespreking in de zitting van de RMW zelf werden 
er geen bezwaren ingediend omtrent de geloofsbrieven bij de RMW.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De geloofsbrieven van de volgende kandidaat-leden van het BCSD worden goedgekeurd:

 Houvenaghel Grietje
 Degroote Lutgarde
 Tratsaert Francine
 Lombaert Marco (einde mandaat: 31.12.2021)
 Arteel Rina (einde mandaat: 31.12.2021)  
 De Poorter Jannick
 Wybo Margot (einde mandaat: 31.12.2021) 
 Degrendele Vanessa

Derhalve kunnen de bovengenoemde leden van het BCSD tot de eed worden toegelaten.

3 2019_RMW_00002 Verkiezing van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst  -  Beëdiging van de voorzitter 
en de leden - Kennisname
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Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 90 §4 van het decreet lokaal bestuur:

Als de voorzitter van het BCSD bij zijn verkiezing geen voorzitter of lid van het vast 
bureau is, legt hij, voor hij zijn mandaat aanvaardt, de eed af in handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Artikel 96 van het decreet lokaal bestuur:

De verkozen leden van het BCSD van wie de geloofsbrieven door de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn goedgekeurd, leggen, voor ze hun mandaat aanvaarden, de 
eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Context en argumentatie
Daar de voorzitter van het BCSD bij zijn verkiezing geen burgemeester of schepen is (en 
dus geen voorzitter of lid van het vast bureau), legt hij voor hij zijn mandaat aanvaardt 
de eed af, in openbare zitting, in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, dhr. Delrue Piet.

De verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van wie de 
geloofsbrieven door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedgekeurd, leggen, in 
openbare zitting, de eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, dhr. Delrue Piet.

 “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de mededeling van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn dat dhr. Wenes Bart in zijn mandaat als voorzitter van het BCSD 
werd aangesteld. 
Cf. artikel 42 §1 van het DLB geldt deze eedaflegging ook als eedaflegging voor het 
mandaat als schepen.

Artikel 2
Er wordt kennis genomen van de mededeling van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn dat volgende leden werden aangesteld verklaard en geïnstalleerd 
zijn als lid van het BCSD:

Arteel Rina
Degrendele Vanessa
Degroote Lutgarde
Depoorter Jannick
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Houvenaghel Grietje
Lombaert Marco
Tratsaert Francine
Wybo Margot

7 januari 2019 21:05 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 7 januari 2019

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad


