OCMw-raadszitting van 03.01.2019

Aanwezig

,

Philippe De Coninck

Voorzítter
Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetsle,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, Dominique Buysse,

RemiVan de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Díeter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke,
Lieven Rummens, Evert Geldhof, Lieve Goethals, DimitriVan Vooren, Pieter Dobbelaere,
Stijn Van Hamme, Dorien Monsaert
Raadsleden

Frederik Willems
Algemeen directeur

Agenda
Openbare zittine

t.
2.
3'
4.
5.
6.

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn.
Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn.
VerkÍezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau.
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Verkiezing vertegenwoordigers in de OCMW-vereniging Welzijnsband Meetjesland.

Openbare zitting

Bevoegdheid

r

Het decreet van 22 decembe

r 2oLl over het lokaal

bestuur,, artikel 6g.

Verwijzi ngsdocume nten

r

De beslissing van de gemeenteraad dd. 03.01.2019 tot installatie van de gemeenteraadsleden en
vaststelling van hun rangorde.

Verantwoording

o

De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat,
bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus rechtsgeldig samengesteld.
,

'h

BESLUIT

Artikell
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte

Ían de van rechtswege en rechtsgeldige

samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad
bestaat.

Bevoegdheid

r

Het décreet vanZ2december 2OL7 overhet lokaalbestuur, artikel63.

Verwijzingsdocumente

r

De beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

Verantwoording

o

De voorzitter van de gemeenteraaci is van rechtswege ook de voorzitter van cie raad

voor

maatschappelijk welzijn, in dit geval Philippe De Coninck'
BESLUIT

Artikell
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege aanstelling van Philippe De
Coninck tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Bevoegdheid

o

Het decreet van 22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur, artikel 90.

Verwijzingsdocu menten

r

Voordrachtakte SamenPlus kandidaat-voorzitter van het bijzonder comíté voor de socíale dienst
dd. LL.L2.20L8.

Verantwoording

o
e

Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

werd op naam van Hilde Baetslé aan de algemeen directeur op LL.L2.2O18, zijnde uiterlijk acht
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzittet: van het bijzonder
comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de eerste vergadering
van de raad voor maatschappelijk welzijn.

o

De voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft

vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor
de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die
aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst
als de voorgedt agen kandidaat werden verkozen.
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.
o
r

o
o
I

De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonderr comité'voor de sociale dienst
is dus ontvankelijk.

Hilde Baetslé is geen voorzitter of lid van het vast bureau en wordt dus van rechtswege
toegevoegd aan het schepencollege als schepen en als lid van het vast bureau.
De kandídaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft de decretaal
voorziene eed "ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" afgelegd in
handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste

vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Deie eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen als vermeld in artikel
42,9!, derde lid decreet 22 decembe r 2Ot7 over het lokaal bestuur.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt melding van 3L.t2.202L als einddatum
van het mándaat.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt eveneens melding van Lieselotte Van

Hoecke als opvolger voor de resterende duurtijd van het mandaat.
BESLUIT

Artikell
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van

voordraeht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Art.2
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Hilde Baetslé,

wordt verkozen verklaard als voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 03.0L.2019 tot gL.L2.zOZt.Vanaf 01.01.2022
zal Lieselotte Van Hoecke het mandaat van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
opnemen.

Art.3
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van de verkozen verklaarde

voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst Hilde Baetslé die tevens als schepen
toegevoegd wordt aan het college van burgemeester en schepenen en als lid van het vast bureau
vanaf 03.01 .2OL9.

Bevoegdheid

o

Het decreet van 22 decembe

r

ZOLTover het lokaal bestuur, artikel 79

Verwijzingsdocumenten

o
o

Ministerieel besluit Vlaams ministervan binnenlands bestuur, Liesbeth Homans, houdende de
benoeming van de heer De Coninck Philippe tot burgemeester van de gemeente Assenede dd.
20.L2.2018.
De beslissing van de gemeenteraad dd. 03.01.2019 tot verkiezíng van de schepenen.

Verantwoording

o

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken
van rechtswege de leden van het vast bureau uit.
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a

De rang die de burgemeester en de schepenen,innernen in het college van buriemeester en
schepenen is van rechtswege de rang díe de leden in het vast bureau innemen.

BESTUIT

Artikef L
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling van het vast bureau met de
burgemeester Philippe De Coninck als voorzitter van het vast bureau en de schepenen Servaas Van
Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn en Hílde Baetslé als leden van het
vast bureau, met overeenkomstige rangorde.

Bevoegdheid

o

Hetdecreet van22december 2OtToverhetlokaalbestuur,deartikelen 87,'à2en93

Wetten en Reglementen

.

Het decregt van

22.

r

i

oecemDer

zull

à^

over net loKaal oesf,uur, oe arr,lKeleÍl óó,

Verwijzingsdocumenten
o Voordrachtakte SamenPlus verkiezing

^-- ^f
^r
:ro.
v4+

eÍl

.

kandidaat-leden van het bijzonder comité voor'de sociale

dienst dd.7L.L2.2OL8.

r

Voordrachtakte Anders verkiezing kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de socíale

o

dienst dd.24.L2.2OL8.
Voordrachtakte Vlaams Belang verkiezing kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst dd. 20.72.2OL8.

Verantwoording

r

Het aantal leden van het bíjzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen,
is vastgelegd

o
r

op 6.

werden binnen de 60 dagen na de verkiezingen geen verklaringen tot lijstenverbindingen
bezorgd aan de algemeen directeur.
De algemeen directeur maakte op LL.I2.2O18 bekend op de website van de gemeente hoeveel
zetels in het bijzonder comité voor de socíale díenst toekomen aan de verschillende lijsten dÍe
Er

aan de lokale verkiezingen deelnamen.

.

o

r

De zetelverdeling ziet er als volgt uit:

.
-

SamenPlus heeft 3 zetels.

Anders heeft 2 zetels.

Vlaams Belang heeft l zetel.
bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur:
lijsten
Volgende
SamenPlus draagt Rudy Dumeez, Erika Dhaese en Lieselotte Van Hoecke voor.
Vlaams Belang draagt Andy de Muynck voor
Anders draagt Koen DaniëlJozef Buysse en Monique Verschorren voor.

-

Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en
zijn dus tijdig.

r

De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad

voor

maatschappelijk welzijn.
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o
r
o
.
o
r
r

Uit. nazicht door de voorzitter blíjkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de
meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen.

Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden.
De ingedíende akten van voordracht zíjn ontvankelijk en de kandidaten kunnen dus verkozen
verklaard worden.
Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bíjzonder comité voor de sociale dienst
heeft schriftelijk afstand gedaan van mandaat.
NÍemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is afwezig.
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het

bijzonder comité voor de socíale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich
niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.
Dêze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben de voorgeschreven
eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor volgende kandidaat-leden werd een opvolger en/of einddatum opgenomen in de akte van
voordracht:
De akte van voordracht van SamenPlus maakt melding van 37.12.2021 als einddatum

van het mandaat van Erica Dhaese en van Heidi Schaght als haar opvolger {zonder

einddatum)

-

De akte van voordracht van SamenPlus maakt melding van

3t.!2.2021 als einddatum

van het mandaat van Lieselotte Van Hoecke en van Saskia Clinckemaillie als haai
opvolger (zonder einddatum).
De akte van voordracht van Anders maakt melding van Trees Van Eykeren als eerste

opvolger en Nic Adolf Clarissa Van Zele als tweede opvolger voor het mandaat van
Koen DanielJozef Buysse (zonder einddata)
De allte van voordracht van Anders maákt melding van 3L,12.2021 als einddatum
van het mandaat van Monique Verschorren en van Koen Daniel Jozef Buysse als haar
eerste opvolger (zonder einddatum) en van Dimitri Gerard Yvette Van Vooren als
tweede opvolger (zonder einddatum)
Na dê installatie van de kandidaten zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het b'rjzonder
comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst dus rechtsgeldig

-

r
r

samengesteld.
De kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst leggen de decretaal
voorziene eed "ik zweer de verplichtingen van m'rjn mandaat trouw na te komen" af in handen
van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van
de raad voor maatschappelijk welzijn.

Stemmen over de geloofsbrieven (artikel 2)
Stemresultaat : met eenparigheid van stemmen
BESLUIT

Artikel L
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdig en ontvankelijke aktes van
SamenPlus, Anders en Vlaams Belang voor de voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst.
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Art.2
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geloofsbrieven goed van Rudy Dumeez, Erika Dhaese,
Lieselotte Van Hoecke, Andy de Muynck, Koen DaniëlJozef Buysse en Monique Verschorren

Art.3
De raad vgor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging van de verkozen verklaarde
leden Rudy Dumeez, Erika Dhaese, Lieselotte Van Hoecke, Andy de Muynck, Koen DaniëlJozef Buysse

en Monique Verschorren van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Art.4
De voorgedragen kandidaat-leden, Rudy Dumeez, Et'ika Dhaese, Lieselotte Van Hoecke, Andy de

Muynck, Koen Daniël Jozef Buysse en Monique Verschorren worden verkozen verklaard als leden van
het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Art.5
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgers en/of einddata van de volgende

mandaten

:

Erica Dhaese eindigt haar mandaat op 31.12.2021en wordt opgevolgd door Heidi
Schaght.

Lieselotte Van Hoecke eindigt haar mandaat op 31.12.2O27 en wordt opgevolgd door
Saskía Clinckemaillie.

Monique Verschorren eindigt haar mandaat op 31.12.2021en'wordt opgevolgd door
Koen DanielJozef Buysse als eerste opvolger en Dimitri Gerard Yvette Van Vooren als
tweede opvolger.
Koen DanielJozef Buysse heeft geen einddatum voor zijn mandaat maar kan worden
opgevolgd door Trees Van Eykeren als eerste opvolger en Nic Adolf Clarissa Van Zele
als tweede opvolger.

Bevoegdheid

o

Het decreet lokaal bestuur van 22.!2.20!7, artikels 77 en78'

Wetten en Reglementen

o

Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2OL7, hoofdstuk 2 De welzijnsvereniging, artikels 475

-

495.

Verwijzingsdocu menten

o
o
o
.

De toelichtende nota.
De statuten van de Welzijnsband Meetjesland

dd'22.I7'2Ot7

Mailvan Maggy Van Belle, algemeen directeur Welzijnsband Meetjesland dd. 2L.tL.zOtg
betreffende gemeentelijke vertegenwoord igers i n de nieuwe legislatuur
Stembiljet voor de verkiezing van de mandataris-vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
raad van bestuur van de Welzijnsband Meetjesland.

.

Stembiljet voor de verkiezing van de mandataris-vertegenwoordigers voor de algemene
vergadering van de Welzijnsband Meetjesland.
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Verantwoording

r
r

o

o

r
r

Volgens artikel 14 van de statuten van de Welzijnsband verliezen de vertegenwoordigers hun
mandaat in de raad van bestuur onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de
vernieuwing van de raden voor maatschappelijk wel2ijn.
Volgens artíkel 13 van de statuten van de Welzijnsband wordt iedere deelgenoot in de raad van

bestuur vertegenwoordigd door een lid aangeduid door de eigen OCMW-raad. Voor elk lid kan
een plaatsvervanger worden aangeduid die de vergaderingen mag bijwonen in de plaats van het
effectieve lid. ledere vertegenwoordíger of plaatsvervanger beschikt over één stem.
Volgens artikel 25 van de statuten van de Welzijnsband bestaat de algemene vergadering uit
leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten. Het aantal door de
OCMW-raden aan te duiden leden van de algemene vergadering is drie (3) leden voor een
OCMW van een gemeente met vijftienduizend (15.000) of minder inwoners en vier (4) leden voor
een OCMW van een gemeente met meer dan vijftienduizend (15.000) inwoners. De leden van de
algemene vergadering worden door de respectievelijke OCMW-raden, bij geheime stemming en
in een enkele stemronde aangewezen, waarbij elk raadslid over één stem beschikt. Bij staking
van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
Volgens artikel4S4 51van het decreet lokaal bestuur zijn de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn in de organen van de welzijnsverenigíng vertegenwoordigd door leden
van de raad voor maatschappelijk welzijn. De leden worden door de raad voor maatschappelijk
welzijn aangewezen bij geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor

maatschappelijk welzijn beschikt daqrblj over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste
kandidaat in jaren verkozen.
De raden voor maatschappelijk welzijn zijn vernieuwd op 03.01.2019. Het is dus aangewezen om
nieuwe vertegenwoordigers voor de raad van bestuur en de algemene vergaderíng aan te

duiden.
Voor de raad van bestuur verwijst de algemeen dírecteur van de Welzijnsband in haar mail van
{
2I.1L.2O18 naar de onderlinge afspraak om de schepen van welzijn aan te duiden
vertegenwoordiger, maar dat is geen statutaire verplichting

als

o
o

Voor de algemene vergadering kan de gemeente Assenede op basis van zijn inwonersaantal dat
lager is dan 15.000 inwoners 3 vertegenwoordigers aanduiden.
Volgens artikel 23 van de statuten van de Welzíjnsband wordt het toezicht op de
welzijnsvereniging uitgeoefend door een college van commissarissen bestaande uit drie leden.
De leden van het college van commissarissen oefenen een mandaat van raadslid uit bij een van
de OCMW's die deel uitmaken van de vereniging. De leden van dit college worden, op voorstel
van de aangesloten OCMW's, benoemd door de algemene vergadering. Hun mandaat is
onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van bestuur. Het ocMW van Assenede kan
voor dit college van commissarissen facultatief één of meerdere raadsleden voordragen. 1 maal
per jaar controleren zij de boekhouding van de Welzijnsband. Enige affiniteit met financieel
beleid of boekhouding is aangewezen.

CD&V vraagt een schorsing van de gemeenteraad om overleg
De

te plegen binnen de fractie.

voorzitter schorst de vergadering vogr een S-tal minuten en heropent de vergadering

Stemmen
Stemming over mandataris-vertegenwoordiRer en plaatsvervanger voor de raad van bestuur
M a ndata ris-vertegenwoord ige r
Hilde Baetslé: 13 stemmen
Dorien Monsaert: 2 stemmen
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Lieselotte Van Hoecke: 1 stem
Blanco: 7 stemmen
Plaatsvervanger
Lieselotte Van Hoecke: 12 stemmen
Lieven Rummens: l stem
Stijn Van Hamme: 2 stemmen
Blanco: I stemmen
Stemming over 3 mandataris-vertepenwooràigers voor de algemêne vergaderifig
Guido Van de Veire: I stemmen
Lieven Rummens: 7 stemmen

Lieselotte Van Hoecke: 6 stemmen
Dorien Monsaert: 2 stemmen
Stemming over voordracht voor het college van commissarissen
Voordracht van de SamenPlus-fractie: mevrouw Lieve Goethals
Geen voordrachten van Anders en Vlqams Belang
Stemmen met handopsteking
Met 15 ja-stemmen en 8 onthoudingen
Hebben ja gestemd: Philippe De Coninck, Alex Meulebroeck, Servaas Van Eynde, Dominique Buysse,
David Vercauteren, Hilde Baetslé, Chantal Bobelijn, DieterVercauter, Lieselotte Van Hoecke, Lieven
Rummens, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme en Dorien Monsaert
Hebben zich onthouden: Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
RemiVan de Veire, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn en DimitriVan Vooren
BESLUIT

Artikel 1
Mevrouw Hilde Baetslé wordt aangeduid als mandataris-vertegenwoordiger voor de raad van
bestuur van de Welzijnsband Meetjesland.
Art. 2
Mevrouw Lieselotte Van Hoecke wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de raad van bestuur van
de Welzijnsband Meetjesland.

Art.3
De heer Guido Van de Veire, de heer Lieven Rummens en mevrouw Lieselotte Van Hoecke worden

aahgeduíd als mandataris-vertegenwoordígers voor de algemene vergadering van de Welzijnsband
Meetjesland

Art.4
Mevrouw Lieve Goethals wordt voorgedragen voor het college van commissarissen van de
Welzijnsband Meetjesland.

Art.5
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de Welzijnsband Meetjesland
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten

4?

ta.

Frederik Willems
Algemeen directeur

Philippe De Coninck

Voorzitter
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